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Aizkorri-Aratz aldea Gipuzkoa eta Arabako
lurralde historikoen arteko mugan dago,

eta bi lurralde historikoak banatzen dituen
mendi-kordala hartzen du, gutxi gorabehera
Arlaban eta Otzaurte portuen arteko eremua.
Geografiak Zaraia, Elgea, Urkilla, Aizkorri eta
Altzania mendilerroak hartzen ditu
alde horretan, non nabarmentzekoak
diren Aitxuri (1.551 m-ko altitudea)
eta Aratz (1.442 m-koa) tontorrak.
Kantauri-Mediterraneoko uren bana-
lerroa ere mendilerro horretan da.
Administrazioaren aldetik, berriz,
alde hori lau arabar udalerrik
(Asparrena, Zalduondo,
Donemiliaga eta Barrundia) eta zazpi
gipuzkoarrek (Leintz-Gatzaga,
Eskoriatza, Aretxabaleta, Oñati,

Legazpi, Zerain eta Zegama) osatzen dute,
baita Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo
Orokorraren lursailek ere.
Geomorfologiaren aldetik, ostera, Aizkorri-
Aratz aldeak erliebe malkartsua du, izan ere,
haran sakon eta tontorren artean 1.000 m

inguruko kota-aldea dago; ekialdean Aizkorri,
Aratz eta Egino bezalako kareharrizko fronte-
ak gailentzen dira, baita Elgea eta Urkilla
bezalako silize-harriak ere. Badira interes
handiko beste elementu geomorfologiko ba-
tzuk, hala nola, sakonuneak, aldapak, arroi-

lak, dolinak eta arro karstikoak. Deba, Urola
eta Oria ibaiek ura Kantauri itsasora isurtzen
dute; Mediterraneora, berriz, Arakilek eta
Barrundiak. Kontuan izan behar da, baina,
lurrazaleko ibilguen ur-emaria lurrazpiko akui-
feroen sistemen garatzeak baldintzatuko
duela.
Jatorrizko basoen zati handi batek bere horre-
tan dirau; batez ere, pagadi kaltzikolaz eta azi-
dofiloz eta ameztiz osatutakoak. Alde horren
% 40aren erdia gutxi gorabehera horrelakoez
beteta dago. Merezi du aipatzea haritz kandu-
gabeko hainbat gune ere badaudela. Baina,
gizakiak esku hartu du, eta horren ondorioz,
landaredi potentziala aldatu egin da; baso-
landaketak eta landazabal atlantiarrak ugari
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dira, batez ere Gipuzkoan. Gainera, interes
komunitarioko 22 habitat-mota identifikatu
dira, 1992ko maiatzaren 21eko
EEE/1992/43 Zuzentarauarekin bat (arau
hori habitat naturalak eta basoko fauna eta
flora zaintzeari buruzkoa da), eta horietatik
10 lehentasunezkotzat jo dira. Fauna dela-
eta, baso eta mendi inguruko hainbat espe-
zie dagoela egiaztatu da; horietatik 20ren
bat interes komunitariokotzat jo dira,
EEE/1992/43 Zuzentarauarekin eta basoko
hegaztiak zaintzeari buruzko 1979ko apirila-
ren 2ko Kontseiluaren EEE/1979/409
Zuzentarauarekin bat. Halaber nabarmen
daitezke, harrapakari, pizido, kiroptero,
basoko haragijale, mikrougaztun eta orno-
gabe saproxilikoen populazioak; horietarik
gehienak arriskuan dira eta ondo zainduta-
ko EAEko baso handietan baino ez daude.
Horiek horrela, inguru horrek ondorengo
populazio hauek zaintzeari egin dion ekar-
pena garrantzi-garrantzisua da: okil beltza
(Dryocopus martius), miru gorria (Milvus
milvus), sai zuria (Neophron percnopterus),
lepahoria (Martes martes), elur-lursagua
(Chyonomys nivalis), ferra-saguzar handia
(Rhinolophus ferrumequinum) eta
Osmoderma eremita, besteak beste.

Alde horren jabetza publikoa eta pribatua
da, zati berdinean. Araban, baina, lursail pri-
baturik ez dago ia-ia; aldiz, Gipuzkoan lur
gehiena pribatua da. Lurrak batik bat dira,
basoko eta abeltzaintzako aprobetxamen-
dua egiteko. Gainera, ur-hornidurarako
hainbat urtegi, harrobi bat eta bi parke eoli-
ko daude; baita hainbat ur-hartune ere,
inguruko zentraletan hidroelektrizitatea pro-
duzitzeko. Aisialdiko jarduerak ere garran-
tzizko erreferentzia dira, mendirako zaleta-
sunagatik eta ibiliengatik; baita Arantzazuko
Santutegiak duen sinbologiagatik ere.
Gainera, Parke Natural deklaratzearen
bidez alde horretan ezarriko den babes
araubideari eta bere natura-balioei esker,
Europako Batzordeak eskualde biogeogra-
fiko atlantiarra Garrantzi Komunitarioko
Lekuen (GKL) zerrendan sartuko du,
2004ko abenduaren 7ko Batzordearen
EE/2004/813 Erabakiak dioenez; horren
bidez eskualde biogeografiko atlantiarreko
garrantzi komunitarioko lekuen zerrenda
onartzen da, 1992ko maiatzaren 21eko
Kontseiluaren EEE/1992/43 Zuzentarauak,
habitat naturalak eta basoko fauna eta flora
zaintzeari buruzkoak, jasotzen duenarekin
bat.

Lurralde-eremua

Aizkorri-Aratzeko Parke Naturalak 19.400
ha-ko azalera barne hartzen du, Arabako
Lurralde Historikoko Asparrena,
Donemiliaga eta Zalduondoko udal-muga-
peen, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Zegama, Zerain, Legazpi, Oñati,
Aretxabaleta, Eskoriatza eta Leintz-
Gatzagako udalerrien artean banatuta;
Gipuzkoako Lurralde Historikoan,
Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo
Orokorra ere barne dela.
Aizkorri-Aratzeko mendigunea argi eta
garbi bereizten diren bost mendilerrok osa-
tuta dago: Altzania, Aizkorri, Urkilla, Elgea
eta Zaraia. Bertan mendi altuena Aitxuri da
(1.551 m); EAEko mendirik altuena ere
bada.
Mendigune horretan basogintza eta abel-
tzaintza dira nagusi eta zenbait erakunde
ere badaude toki-entitate ezberdinek baso-
ak batera erabiltzen dituztela zaintzeko.
Inguruko babes-zona
Baliabide naturalak erabat babestuko dire-
la, eta kanpotik etor litezkeen eragin ekolo-
gikoak eta paisaiaren gainekoak saihestu-
ko direla ziurtatzeko, inguruko babes-zona
bat ezarri da. Zona hori apirilaren 4ko
75/2006 Dekretuaren bidez onartutako
Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean
deskribatuta eta grafiatuta dago; eta
Arabako Zalduondo, Asparrena,
Donemiliaga eta Barrundiako, eta
Gipuzkoako Leintz-Gatzaga, Eskoriatza,
Aretxabaleta, Oñati, Legazpi eta
Zegamako udalerrien zati bat biltzen du.
Inguruko babes-zonan, Aizkorri-Aratz
parke natural deklaratzeko helburuak, eta
Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean
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Munduko Naturaren Iraunarazpenerako
Batasunak (MNIB/UMCN) maiatzean

salatu zuen desagertzeko zorian dauden
animalia eta landare espezieen kopurua
16.119ra iritsi dela.
MNIB-k aurkeztutako “zerrenda gorri” gaur-
kotuan, hipopotamoa, hartz zuria eta Medi-
terraneoko zenbait lore agertzen dira, bes-
teak beste.
Ofizialki iraungiak agertzen diren espezien
kopurua 784koa da eta beste 65 espezie
gatibutasunean edota hazkuntza-zentroe-
tan besterik ez daiteke aurkitu.
Hiru anfibioetatik bat, zortzi hegaztietatik bat
eta lau ugaztunetatik bat desagertzeko arris-
kuan daude. Zerrendak munduko konifero
zuhaitzen laurdena ere hartzen du barne.
Achim Steiner erakundearen zuzendaria oro-

korrak adierazten duenez, “zerrendak
joera argia erakusten du: espezie aniz-
tasunaren galera ez da murrizten, are-
agotzen baizik.”
Halaber, Steinerrek gaineratu zuen
egoerak inguruaren gainean eragin
handia duela, ekosistemak suspert-
zeko ahalmenari eta produktibitateari
traba larriak ezarriz.

Beroketaren biktimak

Animalien artean, hartz zuria (Ursus
maritimus) izango da beroketa globa-
laren biktimarik nabariena, berotzea-
ren efektua gero eta gehiago nabarit-
zen baita eskualde polarretan. Izan
ere, aurreikusi da hurrengo 50-100
urteetan udako itsas-izotza %50-%100
bitartean murriztuko dela; hala adie-
razi zuen MNIB-k. Bere iragarpena da
hurrengo 45 urteetan hartz zurien
populatzea %30 gutxituko dela.
Afrikari dagokionez, hipopotamo arrun-
ta da espezierik zaurkorrena, non %95
behera egin zuen populatzeak, bere-

ziki Kongoko Errepublika
Demokratikoan eta Zam-
bian. Urripen honen zio
nagusia ehiza ez arautua
da, zeinak haragia eta hor-
tzetako bolia bilatzen dituen.
Erakundeak  planetako
desertuetan eta lur idorre-
tan existitzen den arriskuaz

ere ohartarazi zuen: “zonalde batzuk osorik
daudela badirudi ere, bertako animalia eta
landare espezie askok bizirauteko arazo
handiak dituzte arautu gabeko ehiza eta
habitataren degradazioa direla eta.”
Arriskuan dauden espezieen artean, aipa-
tzekoa da Saharako gazela dama (Gazella
dama). Espezie hau %80 murriztu egin da
azkenengo hamar urteotan. Berriz ere, kon-

trolik gabeko ehiza da galera
honen errudun, Asiako antilopee-
kin gertatzen den bezalaxe.
Zenbait itsas-talde ere, hala nola
marrazoak eta arraiak, inoiz baino
erritmo azkarrenean desagertzen
ari dira, neurriz kanpoko arrantza
dela bide.
MNIB-eko Craig Hilton-Taylor adi-
tuak erantsi zuen ur gezako espe-
zien patua ez dela hobea, Medi-
terraneo aldeko ur gezako 252
arrain endemikoen %56 ere desa-
gertzeko zorian baita.
Mediterraneoa da, hain zuzen ere,
planetako bioaniztasunaren 34
gune kritikoetariko bat; 25.000
landare espezie dituena, zeinak
hauetariko %60 ezin diren aurkitu
munduko beste edozein tokitan.
Eskualde horretan, Hilton-Taylo-
rrek argudiatzen duen lez,  “labo-
rantza intentsiboaren, turismo
masiboaren eta urbanizazioaren
presioek eragin dute bertako espe-
zie askoren desagertzea”. Desa-
gertze horren adibide dira Borra-
ginacea Anchusa crispa (Korsikan
eta Sardinian) eta Femeniasia
balearica (Balear uharteetan, bere-
ziki Menorcan).
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ezarritako helburuak ere lortzea galarazi edo eragozten duen jar-
dun oro organo kudeatzaileak baimendu beharko du.

Klima

Antolatutako aldea Euskal Herrian Atlantikoko eta Mediterraneoko
urak bereizten dituen banalerroko basoetan kokatzen da.
Banalerro hau zona horretan nagusi diren ipar-mendebaldeko hai-
zeek topatzen duten hesi orografiko garrantzitsuena da. Hala ere,
antzeko altuera duten beste mendigune batzuen (hots,
Durangaldearen) haizebera dagoenez, prezipitazioak ez dira pen-
tsa dezakegun bezain ugariak.
Altuera-kotak 700 m-tik gorakoak dira lurraldearen eremu honetan
eta honek eragin zuzena du tenperaturan, negu hotzak eta uda
epelak izatea eragiten baitu.
Bestalde, udan fronte polarra iparralderantz mugitzearen ondorioz,
Azoreetako antizikloiak lehorraldi laburrak eragin ohi ditu urte-sasoi
honetan zehar. Baina Aizkorri-Aratz aldea menditsua eta garaia
denez, prezipitazioak ugariagoak dira zona
honetan inguruko ibarretan baino eta, hortaz, ez
da arazo berezirik sortzen ura eskuratzeko
orduan.

Gea

Eskualde-geologiari dagokionez, Aizkorri-Aratz
mendilerroa Bilboko antiklinalaren hego-ekial-
deko
muturrean dago. Mendilerroa ipar-mendebalde-
tik hego- ekialderantz luzatzen da,
Somorrostrotik Gipuzkoako eta Arabako
Partzuergo Nagusiraino, Nafarroako Foru
Erkidegoarekiko mugan. Mendilerro hau
Kantaurialdeko Euskal Arroko egitura geologiko
nagusia den Bizkaiko sinklinalarekiko paraleloa
da.

Mendilerro honen erdian
erliebe handiko egitura
dago: Aizkorri-Aratz mendi-
gunea. Mendigune hau
Bilboko antiklinalak
Gipuzkoan duen jarraipena
da, eta, batez ere, material
karbonatatu urgondar uga-
riz osatuta dago. Bere egi-
tura oso sinplea da: faila-
antiklinala eta iparralde-
ranzko joera duen zamal-
kadura. Aizkorriko zamal-
kaduraren frontea gutxi
gorabehera ipar-mende-
baldetik hego-ekialderantz
doa.
Kuaternarioko materialak
salbu, irudikapen estrati-
grafikoan Barremiarretik
(Behe Kretazeoa)
Turoniarrera (Goi
Kretazeoa) bitarteko mate-
rialak daude batez ere.

Fazies ugari antzeman daitezke, ingurune sedimentario ezberdi-
netan, trantsizioko ez oso sakonetatik hasita (Weald-motakoak)
plataforma karbonatatuko inguruneetaraino (Turoniarrak), arrezi-
fe-fazies urgondarrak
barne. Antolatutako eremuaren litologiak meatze-intereseko
harriak eta mineralak ditu. Horien artean, material karbonatatuak
(kareharria eta kaltzita) hareen materialak baino ugariagoak dira.

Landaredia

Inguru honetan oraindik ere jatorrizko basoei dagozkien lur ugari
dago. Pagadi kaltzikolak eta azidofiloak batez ere isurialde gipuz-
koarrean aurki daitezke eta horietan, garai batean garatu zen
ikazgintzako jardueraren eragina argi eta garbi ikus dezakegu.
Elgea-Urkilla mendilerroaren Arabako isurialdean ameztiak dira
nagusi (Quercus pyrenaica). Ametz
ilaundun talde txiki eta urriak aurki daitezke Arantzazuren eta
Urkuluko sakanaren inguruetan.

Hipopotamoa, hartz zuria eta marrazoa, espezieen artea

DESAGERTZEKO ARRISKUAN DAUDE 16.000 ANIMALIA ETA
LANDARE ESPEZIE BAINO GEHIAGO

Arrano sugezalea. Baso Igel iberiarra.

Gailurretako uhandrea.
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Seychelles uharteetan burutu den
ikerketa batek ekosistema hauetan
kolapso amaigabea gertatu dela
argitaratu du, tenperatura igoerak
direla eta.

Erresuma Batuko Newcastle
Unibertsitateko, Australiako unibertsita-

teetako eta Seychelles uharteko ekologoak
ebazpen honetara iritsi dira. Hamarkada
batez, Itsaso Indikoan dauden uharte
hauetan, 50.000 metro karratu baino
gehiagoko lurraldeak dituzten  21 koral
uharri gune aztertu ostean.
Gune monitorizatuek kolapsoa pairatu
zuten, 1998an, itsasoko uraren bero uhina-
ren ondorioz. Hortik aurrera, uharri horien
%90 baino gehiago ez da berrindartu.
Ikerketak dioenez, koralen itxurak eta kolo-
reak galdu egin dira, hezurtza zurixkak

azalduz, algek soilik tapizatu dituztenak.
Ikerketak egiaztatu du lau arrain klaseen iraungipena.
Gainera, arrain klase batzuen aniztasuna zeharo murriztu da.
“Estruktura fisiko baten gelditzeak, uharriena hain zuzen ere,
inpaktu handia du beste organismo batzuetan; beraz, oztopa-
tu egiten du ekosistemaren indarberritzea.” dio Nick Graham
ikertzaileak.
NBEren  Aldaketa Klimatikoaren Konbentzioaren biltzarra
Bonn-en ospatuko dela aprobetxatuz, Christian Aid GKEak
aurreikusi du berotzeak 180 milioi pertsona hilko dituela afri-
kar lurraldean, mende hau bukatu baino lehen.Uholdeek,
lehorteek, goseak eta ura bezalako errekurtso naturalak
eskuratzeko gatazkek oztopatu dezakete Afrikan dagoen txi-
rotasunaren aurka egin diren aurrerapenak.
“Txirotasunaren klima datuak, beldurrak eta itxaropena” titulua
duela, ikerketa aurkeztua izan da lurralde aberatsei laguntzak
eskatzeko txiroei energia iturri berriztagarriak ezartzeko eta
atmosferara karbono dioxido gehiago ez isurtzeko. Christian
Aid-ek baieztatzen du afrikar etxeek energia iturri berriztaga-
rriak erabili ahal izango dituztela, gas-a edo elektrizitatea
ezartzea baino merkeago.

Uholde larriak

Kenian, lehorteak artzainen arteko gatazkak sortu ditu, uhas-
ketara sarrera  dela eta. Bangladesh-en Himalayaren glazia-
rren urtzea dela bide, uholde larriak sortu dira. Ondorioz,
GKEak hiritarren lekualdaketa suertatu dela adierazten du,
aldaketa klimatikoak sortutako  kontuan hartu beharreko
arazo berri gisa.
Hiri honetan biltzen diren 189 herriek, hobetu nahi dute negu-
tegi efektuaren aurkako emisioen koordinazioa. Biltzarraren
azken egunetan, 2012 urteaz geroztik; hots, Kiotoren
Protokoloa amaitzen den lehen aroan, Karbono Dioxidoaren
aurkako emisioak zenbatean murriztu behar diren hitz egingo
da.
Kiotoren Protokoloaren garapen mekanismo garbien handipe-
na ezagutu da, 800 proiektu berriekin. Honek emisioen 1000
milioi tonaren murrizketa ekar dezake, NBEaren txosten batek
diren arabera.
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Animaliaren ADNak zera jakinarazi
du: duela urtebete bat argazkien
bidez deskribatutako primate
zuhaiztarra, genero ezezagun bate-
an bizirik dirauen ale bakarra dela.

Zientifiko aditu talde batek oinarte eze-
zaguna izan den primate genero bate-

ko bizirik dagoen ale bakarra aurkitu du;
aurkikuntza pasa den urtean ateratako
argazkien deskribapenetik gauzatu dute.
Hilda dagoen tximino ale bati egindako
analisi genetikoak jakina-
razi du 2005eko maiatze-
an “Lophocabus Kipunji”
izena jarri zioten espe-
ziea, ez dagokiola hasie-
ra batean atxikitzen zit-
zaion generoari, baizik
eta genero berri bati. Hori
dela eta “Rungwecebus
Kipunji” izena ipini berri
diote.
Primate berriaren aurkikuntzak benetan harritu zituen zientifiko-
ak, izan ere, 1984tik aurkitu den lehen tximino afrikarra da.
Orduantxe, biologoek “Lophocebus” generoaren barnean koka-
tu zuten, eskuarki, mangabeys izenarekin ezagutuak. Baina
“Science” aldizkariak argitaraturiko primate genero berriaren
aurkikuntzak, horrenbeste harritu du.
Link Olsonek (AEBtako Alaskako Unibertsitatearen Museoaren
kontserbatzaileak eta lanaren eginkideak), zera esan du:
“Hoberen aztertutako ugaztun bizidunen multzoaren genero
berri baten aurkikuntzak, gogora ekartzen digu planetaren bioa-

niztasunaren alorrean ikasteko falta zaigun guztia”.

Geneak eta burezurra

Taxonomiari dogokionez, generoa ezaugarri berberak dituzten
espezie taldea da. Ildo horretan, “Homo” generoa espezie ezber-
dinetaz osatua izan da:
“Homo erectus”, “Homo habilis”, “Homo. Neanderthalensis”…

Hauetatik “Homo Sapiensa”, gizakia hain zuzen ere, bizirik dego-
en bakarra da.
“Pan” generoa, bizirik dauden bi espezie osatzen dute: tximpan-
zea (“Pan troglodytes”), eta bonoboa edo tximpanze pigmeoa
(“Pan Panisus”).
Aurkitutako tximino berria “Rungwecebus” generoaren bizirik
dagoen kide bakarra da, 83 urtean deskribatutako lehen primate
afrikarra.
Argazkiak ikusirik, espezie berri baten aurkikuntza izan zela uste
izan zen,- halaxe argitaratu zuten “Science” aldizkarian, non txi-

minoa mangabeys familiako kidea bezala aurkeztu
zuten.
Baina denbora gutxi igaro ondoren, iazko abuztuak 3an
hain zuzen ere, tximino horietako bat hil zen baserritar
baten tranpa batean erortzean, Rungwe mendiaren
inguruetan zegoen arto zelai batean.
Animaliaren gorpua Chicago Historia Naturaleko Field
Museoara bidalia izan zen, bertan disziplina anitzeko
ikerketa koordinatuz.
“Irudi batek milaka hitz baino gehiago balio duela” diote.
“Runwecebus kipunji”ren kasuan, ordea, mila hitz horiek
ezin digute historia osoa jakinarazi.” esan zuen Olsenek.
ADNak aurkikuntzaren alde bat janinarazi die zientifiko-
ei, hots, animalia babuinoen generoari gehiago hurbil-
tzen zaiola, mangabesei baino.
Burezurrak, ordea, babuino, mandril eta geladesen gene-
roetatik oso ezberdina dela frogatu du. Hori dela eta,
zientifikoek azterketa genetiko eta morfologikoa ikusita,
animalia “Rungwecebus” genero berriari atxikitu zioten.
“Rungwecebus” hitza Rungwe mendia dela eta ipini
zuten, hantxe ikusia izan baitzen animalia lehendabiziz.
Tximinoaren gorputza 90 zentimetroen neurria du, eta
buztanak, horrenbeste. Ile beltza eta marroia- buztanan
eta sabelaldean izan ezik. Hor zuria da-, aurpegi,
eskuak eta oinak beltzak dira.
Zuhaitzen gailurretan bizi da. Bere elikadura fruituak,
hostoak, broteak, lereak, “liquenoak”, goroldioa, eta
hezurgabeak dira. Besterik, bere etsairik nagusienak
eguzki-arranoa, lehoinabarra eta gizakia dira.
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BEROAK KORAL UHARRIAK ERA LARRIAN 
KALTETZEN DITU 

TXIMINO AFRIKAR BAT AURKITU DUTE, LEHENA AZKEN
83 URTEAN

600 ALDE ERROLDAUAK

Tximino berria Tanzaniako lurralde garaietan bizi da, 2450 metroko
garaian. 2 lekuetan baino ez da kokatzen: Rungwe mendian, bertan

16 talde aurkitu dira eta Ndundulu basoan, non beste hiru talde nabari-
tu dira.
Talde bakoitza 30/36 ale helduek osatzen dute eta ez da aurkitu isola-
ketan bizi den aleren frogapenik.
“Rungwecebus kipunji”ren habitata oso ohula da, izan ere, baso-moz-
ketak, ikatzaren ekoizpenerako egurraren erreketa eta ehizak euren
bizilekua ahultzen duten faktore garrantzitsuenak dira.
Eric Sargisek (Yaleko Unibertsitatekoa eta ikerketa honen eginkidea)
zera dio:
“Suntsipen arriskuan aurkitu arren, oraindik badago animali honen kon-
tserbatzeko aukera. Eta hori nire gisako paleontologoko batentzat, izu-
garri pozgarria da ”.

Izena: “Rungwecbus kipunji” 
Habitata: Tanzaniako oihana hezearen lurral-
de garaietan.
Itxura: 90 zmko gorputza eta beste horren-
besteko buztana.
Ilea marroi/beltza, buztanan eta sabeladean
ezik (zuriak).Aurpegia, eskuak eta oinak bel-
tzak dira.
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ARRAIN KARTILAGINOSOEN EDO
KONDRIKTIEEN HELDUERA

Duela 400 milioi urte, Deboniarraren hasieran,
arrain kartilaginosoen bi talde nagusi arbaso

komun batetatik abiatuta eboluzionatu zuten.
Lehendabiziko arrain kartilaginoso horiek ebolu-
zionatzen jarraitu zuten, eta horien ondorengoak
gaur egun arte iritsi dira. Marrazoak, arraiak eta
itsas katuak dira horien ondorengoak.
Lehenengo marrazoek, manta-arrainek, arraiek
eta itsas katuek, baraila indartsuak garatzeaz
gain, ezaugarri bat zuten: erabat kartilagoz eratu-
riko eskeletoa zuten, Agnatuen klaseko barailarik gabeko arrai-
nek bezala.  
Horiek guztiak Chondrichtyes klasean edo arrain kartilaginosoen
klasean bil-tzen ziren, eta eskeleto kaltzifikatu bat zuten; hau da,
kartilagoaren kanpoko geruzatan kokatzen diren kaltzio karbona-
tozko pikor prismatikoez indartua. Pikor horiek mosaiko-moduan
zeuden ezarrita, eta hori arrain kartilaginosoetan bakarrik ikusi
da. Era berean, hezur-ehunezko geruza fin batek kartilagoa
estaltzen zuen, horien ondorengo diren egungo kartilaginosoetan
gertatzen den bezala.
Lehendabiziko arrain kartilaginosoek (eta baita modernoek ere)
kartilagozko erradio zurrunez gogortutako hegats-pareak zituz-
ten. Arretan, sabelaldeko hegatsak desberdinak ziren, estalketan
zehar esperma emerantz iragatea ahalbidetzeko. Ezaugarri hori
egun arrain kartilaginosoek bakarrik dute. Arrain kartilaginosoen

azalak hortzen antzekoak diren ezkata txikiak ditu, eta horrek
itxura lakarra ematen dio, lixa-azalarena bezalakoa. Hortzekin
gerta-tzen den bezala, arrain kartilaginosoek etenik gabe alda-
tzen dituzte beren azaleko ezkatak beste ezkata berriengatik.   

LEHENENGO MARRAZOAK ETA ARRAIAK
(Elasmobrankioen subklasea) 

Elasmobrankioak (marrazoak, manta-arrainak eta arraiak) arba-
so komun batetik abiatuta eboluzionatu zuten Deboniarraren
hasieran, duela 400 bat milioi urte. Marrazoak oso gutxi aldatu
dira milurtekoak iragan ahala. 

Karboniferoan zehar hainbat formatara dibertsifikatu zen, eta,
gainbeheraldiaren ondoren, bigarren eboluzio-goraldi bat eman
zen, Jurasikoan. Garai horretan azaldu ziren talde moderno
gehienak. Garai hartan, gaur egun bezala, marrazoak ziren itsa-
soko harrapari nagusiak, eta itsas bizi-modu iktiofago bat gara-
tzen saiatu ziren beste animaliak, hala nola narrasti iktiosauroak
eta plesiosauroak, desplazatuz. 

Manta-arrainak, arraiak eta zerra-arrainak Jurasikoaren hasieran
eboluzionatu zuten; marrazoak baino 200 milioi urte geroago.
Funtsean, itsas hondoko bizi-tzaren eraginez zanpatutako gor-
putza zuten marrazoak dira.
Lehendabiziko marrazo eta arraia ezagunenen artean
Cladoselache, Stethacanthus, Cobelodus, Xenacanthus,
Tristychius, Hybodus, Scapanorhynchus, Spathobathis,
Sclerorhynchos, Deltoptychius edo Ischyodus bezalakoak daude.

EZAUGARRIAK: Palaeospondylus arrainak
jakin-min handia eragin du paleontologoen arte-
an, 1980. urtean bere aztarna fosilduak aurkitu
zirenetik. Hamar bat espezimen aurkitu ziren
Eskozian. Guztiek zuten bizkarrezur luze bat, bi
muturretan aran-tzak zituena -litekeena da

horiek bizkar-hegats baten egitura eratzea-, eta beste
muturrean garezur bat zuena. 
Dirudienez, arrain honek ez zuen ez barailarik eta ezta
pareka ezarritako hegatsik ere. Urteak aurrera egin ahala,
eta aurkikuntza horiek azter-tzen joan diren heinean, pale-
ontologoek Agnatu bat zela erabaki zuten hasieran, ondo-
ren hezur-estaldurarik gabeko Plakodermo bat zela esan
zuten, eta arrain birikaduntzat ere jo da. Zenbaitek anfibio
baten larba-formatzat ere hartu zuten. Gainera, adituek ez
dute lortu bere eskeletoa kartilago kaltzifikatuz edo hezur-
ehunez osatzen zen argitzea.   
Arrain hori, gaur egun, oraindik ere misterio bat da zien-
tziarentzat, eta aztarna fosildu berriak aurkitu beharko dira
arrasto gehiago izateko. 
TAMAINA: 6 cm-ko luzera.
ELIKADURA: Litekeena da itsas hondotik zurgatzen
zituen partikula organikoez elikatzea.
NON ETA NOIZ BIZI IZAN ZEN?: Palaeospondylus arrai-
na Deboniarraren erdialdean bizi izan zen egun Europa
kokatzen deneko horretan zeuden itsasoetan. Bere aztar-
na fosilduak Eskozian aurkitu dira. 

PALAEOSPONDYLUSPALAEOSPONDYLUS

EZAUGARRIAK: Bothriolepis
arraina Deboniarrean bizi izan
ziren Plakodermoetatik arrain
korazatuenen taldean,
Antiarkoetan, aurkitzen da.
Arrain horiek, ibaietako eta
ain-tziretako ur gezetan bizi
zirenak, lepo artikulatuko
Plakodermoen edo
Artrodiroen arbaso bera
zuten, eta, ondorioz, horieta-
ko askok bezala, gorputz
zapala zuten, eta ohitura ben-
tonikoak zituzten; hau da,
itsas hondoan bizi ziren. 
Bothriolepis arrainaren ezau-
garrietako bat da hezur-kora-
za motz batez babestutako
burua zuela. Hezur-koraza
hori, gainera, enborreko xafle-
kin artikulatuta zegoen, armadura askoz ere luzeagoa era-
tuz.  
Bular aldeko hegatsak igeri egiteko balio ez zuten hezur-
arantza pare batera murrizten ziren. Enborreko korazaren
aurrealdeko ertzarekiko artikulatuta zeuden, banda konple-
xu baten bidez. Gorputzaren erdialdean ere bazuen beste
artikulazio bat eta, horrek, arrain hau makurtzeko eta bular
aldeko arantzak, bere gorputz astuna ibaiaren hondotik

errestatzeko xedez, makulu gisa erabiltzeko gai zela pen-
tsarazten die paleontologoei.  
TAMAINA: 30 cm-ko luzera.
ELIKADURA: itsas hondoko lohitik eta hareatik eskuratzen
zituen partikula elikagarriez elikatzen zen, gorputzaren
atzealdea altxatuz eta burua beherantz mantenduz. 
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Bothriolepis Siluriarraren
amaieran bizi izan zen, mundu osoko itsasoetan.

BOTHRIOLEPISBOTHRIOLEPIS
PLAKODERMOAK KLASEA

PLAKODERMOAK KLASEA

ARRAIN KARTILAGINOSOEN HELDUERA

EZAUGARRIAK: Cobelodus marrazo
bitxi bat izan zen; mutur erraboilakara
zuen, eta, bizkarraldean, berriz, konkor
nabarmen bat. Bizkar-hegats bakarra
bat zuen, gorputzaren atzealdean, oso

atzean, sabel-hegatsen parean.
Begi oso handiak zituen, eta ezaugarri
horrek argirik gabeko ur sakonetan
harrapatzen zituen txibien eta krustaze-
oen harraparia zela erakusten die espe-

zie hau aztertzen duten paleontologo-
ei.
Bular aldeko hegatsen egitura osa-
tzen zuten erradio kartilaginosoetako
batek 30 zentimetro inguruko luzera
eta zartailu-itxura zuen. Bular aldeko
hegats bakoitzean zituen erradio
horiek mugikorrak ziren, artikulazioak
baitzituzten beren luzera osoan.  
TAMAINA: 2 metro inguruko luzera.
ELIKADURA: igerilari ona zen, eta ur
sakonetan harrapatzen zituen krusta-
zeoak eta txibiak jaten zituen.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?:
Karboniferoaren erdialdetik amaierara
arte bizi izan zen, Iparramerikako itsa-
soetan. Bere aztarna fosilduak Iowa eta
Illinoisen aurkitu dira.

COBELODUSCOBELODUS
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erre egin zen Lehenengo Karlistaldian,
1836an. Horrek behartu gintuen Estatuko
artxiboetara jotzera, hala nola, Madrilgo
Ontzi Museora eta Simancaseko Artxibo
Orokorrera. Azken horretan, hainbat agiri
labur lortu genituen, XVI., mendean, mer-
kataritza ontzi baten zama berreskuratze-
ko lanak zehaztasun handiz kontatzen
dituztenak.
Agirietako informazio hori guztiz egiazta-
tu ahal izan zen 1992ko indusketa kan-
painan, izan ere, orratz ugari, zirgiloak,
harrizko balak, hainbat aingura zati meta-
lezko beste konkrezio batzuk, haien arte-
an kobrezko pertzen bi multzo azpimarra-
tu behar direlarik.
Hurrengo indusketa kanpainak C alorre-
an egin ziren, orain arte alor emankorre-
na izan baita. Bestalde, alor gehiago aur-
kitu ziren, eta prospekzio lanetan beste
konkrezio batzuk, egurrezko ontzi baten
egitura eta hainbat motatako material
sakabanatua aurkitu ziren bertan.
Azken kanpainak egitearekin batera,
aurreko urtetako konkrezio ugari
garbitu eta zaharberritu egin
ziren, eta material gehiago ere
eskuratu ziren, hala nola, ezpata
bat, armadura piezak, Manuel I.
Portugalekoaren ceitil bat (1495-
1521) eta zunda bat.
Igarotako urteotan, aztarnategi
horretan egindako arkeologi
lanak oztopo handiak gainditu
behar izan ditu, lehendabizi
berreskuratutako materialaren
kopuru eta bolumen handiari ez
zegozkion jasotako diru-lagun-
tza eskasak direla kausa.
Materialaren ezaugarriak ere-
tamaina handia, era askotakoa eta
zeha-tza, eta lurrean kokatuta egotea-
zailtasun gehituak izan dira. Behin-behi-
neko instalazio batzuetatik beste bat-
zuetara lekualdatuak izan ondoren, gaur
egun, Aranzadi Zientzi Elkartean daude
gordeta.
Hirugarrenez, kontuan hartu behar dira
aurrekontserbaziorako eta zaharberritze-
ko zailtasunak, materialaren eta kokaturik
egon diren itsas ingurunearen ezaugarriei
atxikita baitaude. Hondakinak uretatik
ateratzean, urez eta gatzez beteta aurki-
tzen dira, eta egin beharreko lehenengo
lana gatzgabetzea da, horrek behar duen
azpiegiturarekin. Metalezko piezak -bur-

dina, kobre eta bron-
tzezkoak, nagusiki-
eta baita egurra eta
konbrezioak ere, ur
gezatan mantendu
behar dira edota
gezatzeko berariazko
bainuetan, metatuta-
ko gatz guztiak aska-
tu arte. Harria eta
beruna, aldiz, itsas
ingurunetik ateratzen
direnean egonkorrak
izanik eta itsasoko
uretan hainbeste
andreatzen ez dire-
nez, lehor manten-
tzen dira, ur gezatan
garbitu ondoren.
Getariako urpeko
potentzial arkeologi-
ko handiaren
barruan, eta lan egin-
dako urte horien

emaitza gisa -badiaren hegoaldeko espa-
rruan nagusiki jardun delarik-, ondoriozta
daiteke hainbat arkeologi alor definitu
direla, horietatik hiru nabarmenduko ditu-
gularik: XVI., mendearen hasierako urka
flandestar bateko zama, 1638an hondo-
ratutako ontziteriaren hondakinak, eta
mea-ontzi bateko zamaren zati bat.

Iturritxikiko pezioa: XVI., mendeko
urka flandestarra

Kokalekua zehaztutako eta gehienetan
ateratako material gehienek garraio ontzi
bateko zama osatzen zuten. Ontzia

Getarian hondaratu zen
XVI., mendearen lehenengo
herenean. Gertakari hori
ezaguna da, Felipe II. Ak,
1587., urtean, Getariako
alkateei zuzendutako errege
zedula bati esker; hauxe ira-
kur daiteke: “...Niri jakinarazi
didate, duela hirurogeita hiru
bat urte izango direla, hiri
horretako badian merkan-
tziaz zamatutako urka bat

galdu zela... (...a mi se me a
hecho razón que abra como
sesenta y tres años de merca-
derias...”. Hondoratze data

1520tik 1524ra bitartean egon liteke,
hurrengo urteko beste agiri batean,
hurrengoa aipatzen baita: “Gerra
Batzordeari berri eman zaiolarik,
Gipuzkoa Probintziako Getaria Hiriko
itsasertzean, itsasoan aurkitu zela...
duela 66 urtetik gora paraje hartan galdu
zen ontzi flandestar bat... (Aviendose al
consejo de guerra dado noticia de que en
la rivera de la Villa de Guetaria en la
Provincia de Guipúzcoa se avia hallado
en la mar... una nao flamenca que a
...mas de 66 años se perdio en aquel
paraje...)”.
Jasota geratu den bezala, merkataritza
ontzi bat zen, zehazki urka flandestar bat.
Itsasontzi horiek XV., mendearen erdial-
dean sortu ziren Atlantikoan. Pontza han-
diko zamaontzi gisa deskribatzen ziren,
maniobratzen motelak, baina zama han-
dia har zezaketenak, eskala handiko
merkantzien salmenta eta garraiorako
erabiltzen zirela, batzuetan armadarako
prestatzen baziren ere. XVI., mendearen
bigarren erdialdean Espainiako portueta-
ra iristen zirenak lau jatorrikoak izaten
ziren: flandestarrak, alemaniarrak, esterli-
nak edo Baltikokoak eta, oso gutxitan,
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1988. eta 1989. urteetan lehenengo bi
prospekzio kanpainak egin ondoren

–kanpainetan, A alorreko hiru multzotan
banatuta, lingote gehiago
berreskuratu ziren-, merkatar-
itza ontzi bat zela baieztatu
ahal izan genuen. Izan genuen
lehenengo hipotesia baztertu
gabe, alegia, 1638an hondora-
tutako galeoien eta garraio-
ontzien arteko bat izan zitekee-
la -izan ere, horietako batzuk
bat-batean hornituak izan ziren
eta beharbada oraindik zama-
ren zati bat gorde zezaketen-
itsasontzi horren ezaugarriek
pentsarazi ziguten batailak
eragin ez zuen hondoratzea
izan zitekeela.
1990ean egindako I. indusketa
kanpainan, bigarren hipotesia
sendotuz joan zen, alor gehia-
go zehaztu ondoren itsason-
tzia garraiatzen ari zen mate-

riala hobetu definitu ahal izan baitzen. B
alorrean, lingote gehiago aurkitu eta atera
ziren, eta C alorrean, konkrezio geruza eten
bat induskatu eta gero, lingote baten ondo-
an, hainbat orratz, zirgiloak, Alfontso V.
Aragoiko eta I. Siziliakoaren garaiko diru-
txanpon bat (1416-1458), eta itsasontzieta-
ko konpas eder bat aurkitu ziren.
Berreskuratzeko kanpaina horretan, gaine-
ra, beste material batzuen artean, konkre-

zio trinkoa eratzen zuten lau bonbarda-
ganbera, metalezko kanoi-balak, hainbat
kalibretako harrizko balak, arpeu bat eta
aingura bat berreskuratu ziren.
Kanpaina hori hain emankorra izanda,
pentsa genezake XVII., mendearen
aurreko merkataritza ontzi bat zela, eta
hortaz, batailarekin zerikusia ez zeukana.
Hala eta guztiz ere, urtero ontziaren
zabalkuntza azalera definitzearren egiten

genituen berraztertze-
ko laneta, brontzezko
kanoi baten kirtena aur-
kitu genuen aztarnate-
giaren mugetatik
kanpo, hondoko lur gai-
nean pausatuta eta
beste materialik itsatsi-
rik ez zeukana, eta hori
bai izan zitekeela
1638an lehertu ziren
kanoietako bat.
Landa azterketak egite-
arekin batera, bibliogra-
fia eta dokumentuak
bilatzen aritu ginen,
Getariako Udal
Artxiboak dituen hutsu-
ne kronologikoek zail-
duta, izan ere Artxiboa

GGEETTAARRIIAAKKOO  BBAADDIIAANN  IIZZAANNDDAAKKOO  AARRKKEEOOLLOOGGII  EEKKIINNTTZZAAKK

URPEKO OROIMENA

Getariako batailan, 1638an, Lope de Hocesen galeoiak urperatu zirela jakinda, Ignacio
Etcheverry eta Iñaki Gutierrez urpekari zaletuak 1985an hasi ziren herriko senaian
urperaldiak egiten, gudako borroka hartan galdutako objekturen bat berreskuratzeko
asmoz. Bi urtez emaitzarik gabeko bilaketan aritu ondoren, 1987ko udaberrian kobre
urtuzko totxo batzuk atera zituzten uretatik, historiaren une hartakoa zirela uste bai-
tzuten. Urpekari horiek materiala eman zioten Aranzadi Zientzi Elkarteko Arkeologia
Historikoaren Sailari. Aurkikuntza berri haren interesaz zalantza izpirik izan gabe,
arkeologi ekintzak eta aztarnategia aztertzeko jarduketak burutzeko proiektu bati ekin
genion.

Dagoeneko zaharberritutako ezpata baten zaia.

Uztaiak gatz-gabetzeko azpil batean.

Arkeologo bat “Nuestra Señora
del Manzano” ontzi-gainean
uztai eta lingoteei siglak jart-
zen 1995eko kanpainan.

Getariako badia.

Uztaiekin batera kobrezko pertzak ere “txanpon” gisa erabiltzen zituzten
Afrikarekiko merkataritzan.
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EZAUGARRIAK: ahate murgilari honek itxura
berezia du eta gorpuzkera zein tamaina han-
dia ditu (basahatea baino handiagoak).
Ugalketa-lumajea duenean arraren sabelal-
dea eta txopa beltzak dira eta bizkarra zuria,
bularraldea izokin-kolorekoa, aurpegia zuria,
garondoa berdea eta pileoa beltza. Emea era-
bat nabar jaspeztatua da eta arrak, eklipsean,
emearen antza du, baina ilunagoa da eta zen-
bait tamainatako orban zuriak izaten ditu.
Heldu gabeko arral helduak bezalakoak dira,
baina lumajea ez dute hain definitua. Moko
indartsu eta zorrotza dute. Uretatik kanpo

askotan pausatzen da.
TAMAINA: 50-71 cm.
BIOLOGIA: itsasoari oso lotuta dagoen espeziea da eta itsaso-
an batez ere moluskuak, krustazeoak eta landareak janda bizi
da.
Lurrean habia egiten du. Azken urteotan, Euskal Herrian, urritu
egin bada ere, batez ere iraila eta martxoa bitartean ikus daite-
ke. Uda osoa igaro izan dute ale gazte batzuek. 
Laurogeita hamarreko hamarkadan gutxi batzuek igarotzen
zuten negua, baina orain batek ere ez.
Eremu holoartiko osoan sei subespezie daude banatuta. Argi
eta garbi ugaltzen ari diren Mendebaldeko Europako populazio-
ak arraza izendatukoak dira.
ELIKADURA: krustazeoz eta moluzkoz elika-tzen da.
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EEIIDDEERR  AARRRRUUNNTTAA
Somateria moillisima

EZAUGARRIAK: antzara potxolo honek batez ere kolore-
tonu ilunak ditu. Subespezie guztiek lepo eta buru beltzak
dituzte, bizkar marroi-grisaxka eta txopa zuria.
Mendebaldeko Europan gehien dabilen subespezieak,
Branta branta bernicla izenekoak, saihetsak ilunak ditu.
Euskal Herrian Branta branta  hrota subespeziea ere sumat-
zen da, baina horrek saihets argiak ditu. Ale helduek lepoan,
buruaren azpian, hain zuzen, marka zuri nabariak dituzte,
baina ale gazteek ez. Mokoa oso motza da eta hankek
bezalaxe kolore beltza du. Hegan ari denean, erabat beltza
dela ematen du.
TAMAINA: 56-61 cm.
BIOLOGIA: espezie honek banaketa holoartikoa du eta tun-
dran itsasbazterrean egiten du habia. Hala ere,  nahiago ditu
estuarioak negua igarotzeko. 

Espezie hau ia urtero azaltzen da, neguan azaldu ere.
Azaroa otsaila bitartean ikusten dira talde handienak.
Gehienetan ale solteak edo talde txikiak izaten dira, baina
noizbehinka ia berrogeita hamar aleko taldeak ere erregis-
tratu izan dira.
Kopuru handi batek Mendebaldeko Europan igarotzen du
negua eta Bizkaiko itsasoaren ertzean benetan gutxi izaten
dira. Euskal Herrian lohizko lautadean besterik ez da ibilt-
zen, hau da, Busturia eta Kanala bitartean, non beste anati-
do-espezie batzuekin egoten baita.
ELIKADURA: landareez baino elika-tzen ez den hegazti
honek Zoostera sp. Du jateko gogokoena, eta 
paduretako landare hori urritzen denean, espezieak kalte
handia izan dezake.

BBRRAANNTTAA  MMUUSSUUBBEELLTTZZAA
Branta bernicla

ingelesak. Oso era desberdinean balora-
tzen ziren, eta flandestarrak baztertu egiten
egitura ahula zeukatelako, belen baldintzak
txarrak zirelako eta nabigatzean motelak
zirelako; beharbada, baldintza horiek izan
ziren Getarian hondoratzearen arrazoia.
Zergatik hondoratu zen ez jakin arren, pen-
tsa daiteke Bizkaiko Golkoan nabigatzean,
beharbada denboralea egoonda, maniobrak
egingo zituela Getariako portu seguruan
sartzeko, baina lortuko ez zuenez, Altzako-
Arriako hondoa ukitu eta kroskoan zulo bat
egingo zela, maniobratzeko gaitasuna galdu
eta itsaslabarren kontra joko zuela.
Neurriei dagokienez, aingura nagusiaren
itxura eta bere balizko zamaren bolumena
kontuan hartuta, tamaina handikoa ez zela
pentsa daiteke, 200 upel gutxi gorabehera
sartuko zirela, eta luzera 20 eta 25 m bitarte-
koa eta erruna 7 eta 9 m bitartekoa zituela.
Ez dakigu hondoratzeko unean ontziaren
zatiren bat berreskuratu zen, baina baiezko-
an gaude, ertzetik oso hurbil ondoratu bai-
tzen, eta galera eragin zuen denboralea ira-
gan ondoren, bela, masta eta urkaren goi
aldeko zati batzuk atera ahal izango baitzi-
ren, nahiz eta sotora iritsi ez, ez eta zama
atera ere.
XVI., mendeko hamarkada batzuk igarota,
urkaren gondoratzea gertakari lauso eta ia
ahaztu bilakatu zen, baina Domingo de
Campos getariarrari esker, berriro ere piztu
zen, izan ere, “Getariako herrian, Malkorbe
izeneko mugapeko arrantza-lekua alokai-

ruan dauka... eta
aipatutako mugapean arrantzan ari zela era-
gozpen bat topatu zuela bere sareak bota-
tzeko orduan, beste askotan gertatu zitzaion
bezala, eta kalte horren kausa zer zen jakin
nahian... atera zuen... kobrezko xafla kopuru
bat 
Hortaz, kontuan hartu behar dugu, 1587an
behintzat zamaren zati handi bat atera zela,
eta gainera, ahal zen guztia ateratzeko agin-
tzen zitzaiela, “gehiago bilatzen jarraitzeko,
ezer gehiago geratzen ez zela ulertu arte...
(prosiguiesen el hazer buscar mas cantidad
hasta que se entendiese no la haver...)”.
Domingo de Camposek, ateratako materia-
la, alokairuan zeukan barrutiaren barruan
zegoela uste zuenez gero, material horien
jabetza berea zela defendatzen zuen, hala
eta guztiz ere, Getaria Hiriko prokuradoreak
argudiatu zuen, “aipatutako kobre eta letoia
Hiriarenak direla arrazoi askorengatik, eta
horietan nagusia dela, Bere Maiestatearen
aurreko erregeek hiriari sari gisa eman ziz-
kiotela lehorreko eta itsasoko mugapekoak,
eta bertan ekoizten eta aurkitzen zen guztia,
eta aipatutako aurkitzaileak daukan nahiaz
baztertu beharko litzatekeela...

Urkako kargamentua

Iturritxikiko ontziko zamaren ezaugarriei
dagokienez, 1587ko agirian azaltzen ziren,
bertan aipatzen baitziren, “saltzeko gauzak,
eta horien artean kobre kopuru handi bat orri-

tan, eta pertza landuak (mercaderias y entre
ellas quantidad de cobre en panes y calderos
labrados)”; eta horren osagarria da 1588an
burutu zen inbentarioa”... orain arte atera bai-
tira kobre onaren berrehun eta hirurogeita bat
kintal eta berrogeita zazpi libra garbi, eta
letoiaren hiru kintal eta hirurogeita bederatzi
libra, seiehun uztaitan... (como hasta aora se
han sacado, dozientos y sesenta y un quin-
tales y quarenta y siete libras limpios de buen
cobre y tres quintales y sesenta y nueve
libras de azofar en seiscientas argollas...)”;
eta horrez gain”... alanbre hariz betetako upel
bat atera zen, eta bestelako mertzeria gaiak
(ello saco un barril de ylo de alambre y otras
cosas de mercería...)”.

Totxoak

Urkako kargamentua, funtsean, lehengai bat
zen, kobrea, galdaketako kobrezko totxo
edo lingote moduan. Totxoeri itxura ikusita,
hiru mota egiaztatu ahal izan dira:
1-Mota. Orain arte egindako inbentarioaren
arabera, mota horretako 21 ale katalogatu
dira, 3.450 eta 11.780 gramo bitartean
dituztenak. Esferaerdi-formakoak dira, oro
har zigilua daukate, beti goiko aldea izen-
datu dugun aurpegian, berez, moldearen
barruko aldea izan arren. 
2-Mota. Eferaerdi-formakoak dira, halaber,
baina aurrekoa baino higatuagoak, eta oro
har, tamaina handiagokoa; pisua 4.040tik
12.540ra gramo bitartekoa da. Indusketan
ugarienak dira, eta orain arte 86 ale kata-
logatu dira. Gehienetan zigilua izaten
dute, baina marka horiek beheko aldean
edo oinarrian agertzen dira, hau da, mol-
dearen muturreko aldean. Zigilu hori ana-
grama bat da, beharbada urtzailearena,
zirkulu-formako trokel baten barruan, eta
trokela oktogono batek inguraturik dago.
3- Mota. Kono-formako ebakidura dauka,
gehienetan nahikoa desitxuratuta. Oro
har, zigilua daukate, oinarritzat hartu
dugun aldean, hau da, diametro handiena
daukan aldean, eta aurreko motan erabili-
takoaren aldagarri bat da. 65 katalogatu
ahal izan dira, eta pisu arinagokoak dira,
2.500etik 6.740ra gramo bitartekoak.
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Urkak zeramatzan bonbarden ohiko munizioa harrizko bolak
ziren, hemen ikusten duguna bezalakoak.
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NOLA ANTZEMAN?: belatz handiak
bereizgarri ditu buru trinko eta biribil-
dua, lepo sendoa eta begi handi, beltz
eta biribilak, toles xehe mamitsu horix-
ka batez inguratuak, arakatzeko sako-
nera eta helmena adierazten dutenak.
Moko labur, kurbo eta zorrotzak ohiko
hortza agertzen du muturrean, belat-
zen familiako kideen bereizgarria
dena, eta sudur-zuloak biribilak dira,
ez, gabiraienak bezala, obalatuak.
Belatzen hanka horixkek behatz luze-
ak dituzte, atzazal zorrotzez hornituak.
Behatzen luzera hori airean txori ihes-
korrak harrapatzeko egokitzapenaren

ondorio da, eta berdin dira azpian dituz-
ten ahur-goruneak, harrapakinari oratzen
errazten dutenak. Emeak heren batez
gainditzen du arraren tamaina. Arrak 38
zentimetro neurtzen ditu eta 850 gramo-
ko pisua du. Emeak 51 cm-tara eta 1.150
gramoko pisura iristen dira. Helduen
lumajea eta heldu gabeena oso ezberdi-
nak dira. Heldu gabeetan nagusi dira
tonu marroi eta arrexkak, eta beren
sabelaldeetako zizareantzeko pikardatua
bertikala da, horizontala barik. Halaber,
ez dute okozpekorik. Helduek, beren
aldetik, mantu kontrastatua agertzen
dute aurpegian; izan ere, masaila, kope-
ta eta garondoaren kolore beltza, moko
azpian luzatzen dena, eztarriko zuriune-
an pausatzen dela dirudi. Hego luzeek
isatsaren luzera gainditzen dute, eta gai-
nalde gris iluna dute; sabelaldea berriz,
zizareantzeko pikardadura xehea du,
arbel-gris kolorekoa, hondo argi gainean.
Bere biologia berezia  eta hegaztien

munduan banaketa-lurralderik zabalene-
takoa lortu izana airean jarduten lortu
duen espezializazio handian dautza.
Belatz handiaren hogei subespezie
baino gehiago daude, mota guztietako
zona klimatikoak eta ia mundu osoa oku-
patzen dituztenak, Ertamerika eta Hego
Amerika eta zirkulu polarrak izan ezik.
BIOLOGIA: bizkortasuna eta liraintasu-
na dira belatza hobekien definitzen duten
ezaugarriak, airearen domeinu hobezi-
naren ondoriozkoak. Bere irudia, pausa-
turik nahiz hegan dagoenean, aerodina-
mikoa da guztiz.
Bere osoak dirudi airean barrean sartze-
ko diseinatua, sastadura zorrotz antzean
sartzeko. Oso gutxitan egiten du plane-
oa, eta, egiten duenean, beti da tarte
laburretan. Bere hego-astintzea ez da ia
gelditzen, are lerro zuzeneko hegan
doala ere. Harrapari honek, ehiza egite-
ko, zuzen-behera oldartzen zaie bere
biktimei, hauen gainean jarri eta gero.

Une horietan 320 kilometro orduko abia-
dura gainditzeko gauza da, haizea fabo-
ragarria izanez gero, eta horrek planeta-
ko ornodunik bizkorrena egiten du.
Belatz handiak estrategia ezberdinak
erabiltzen ditu bere harrapakinak atze-
mateko, haizeak nola eta norantz jotzen
duen. Harrapakinaren hegada haizearen
aldekoa bada, haren gainerako zuzen-
beherako oldarraldia zeihar samarra izan
ohi da, eta inertziak eramaten uztera
mugatzen da, biktimaren ondotik igaro
eta atzaparrez, hegoez edo lepoaz uki-
tzeko. Kolpatu ondoren, beltzak artazi
bat egiten du airean eta zoritxarreko ani-
maliari heltzen dio lurrera iritsi baino
lehen. Haizeak kontra jotzen badu,
orduan ez du bere harrapakina kolpa-
tzen, baizik eta atzaparrez oratu eta bizi-
rik eramaten duela lurreraino, eta han hil
egiten du lepoan mokokada bortitzez
emanez. Era berean, azpitik ere eraso
diezaieke bere biktimei, haizeak kontra
jotzen duenean. Goietatik zuzen-behera
jaitsi ondoren, biktimen azpian kokatzen
da eta bere presentziaz ohartu gabeko
moduan hurreratzen zaie, ikus-angelu
itsua aprobetxaturik, azkenean haien
sabelaldeetatik atzemateko. Otsailaren
amaieran sartzen dira gure lurraldeko
belatzak araldian, eta hasten dituzte
beren eztei-jarduerak. Obulazioaren eta
espermatogenesiaren prozesuak sinkro-
nizatzeko helburuz, belatz handiaren ar
eta emea aerodinamikaren legeak desa-
fiatzen dituen maitasun-joko batean arit-
zen dira. Abiadura, kiribildurak, zora-
bioa... beren loturaren adierazgarri
bihurtzen dira. Bikote egin berriko kideek
behin eta berriz jarraikitzen diote batak
besteari, suturik, beren ezaugarri anato-
mikoak ezin bereizteko moduan, hain da
beren abiadura handia. Arrak opari bat -
harrapakinen bat- eskaintzen dio emeari,
hega betan aldatzen duela bere atzapa-
rretatik harenetara, edo erortzen uzten

duela emeak lurrera iritsi baino lehen atzeman dezan. Eta biko-
tearen lokarriak estuago egin daitezen, belatzak jaten ematen
dio bere kideari aurretik aukeratu duen habian, emeak eske-
jarrerak hartzen dituen bitartean, txitoek hartzen dituztenen an-
tzerakoak. Ertz zorrotz ba, itsas labar malkartsu bat edo har-
kaiztegi bat, beti ere leku hurbilgaitzak, belatz handiaren kume-
en geroko bizileku bilakatzen dira. Emeak lurrean zuzenean
erruten ditu arrautzak, eta leku horretan, erlaitz, haitzulotxo edo
arrail horretan, estaldura segida azkar eta ugaria gertatzen da
eztei-jarduerak amaitu eta gero. Haize nagusietatik babesturiko
lekuan jarri ohi da habia, edo geroko txitaldiak eguzki-izpiak
larregi ez jasateko moduko orientazioa duela. Bigarren edo hiru-
garren arrautza errun eta gero, emeak inkubazioari ekiten dio
soil-soilik hilabete batean, arrak jaten ematen diola bitartean.
Kideen arteko lan-banaketa oso garbia ugalketak dirauen bitar-
tean; hala, belatz arra ehizan aritzen da, eta emeak axola han-
diz elikatzen ditu txitoak –bere kideak uzten dituen harrapakinak
lumatuz eta zatituz–, eta defendatu egiten ditu, indartsuagoa
baita. Emeek ardura handia agertzen dute txitoak defendatze-
rako orduan, eta edozein sudurluzeri erasotzen diote, hegazti
zein ugaztun izan, habiara gehiegi hurreratzen bada. Sarri
askotan ikusi dira belatzak arranoei, saiei edo azeriei erasoan,
lurretik edo airetik beren lurraldean sartzen zirelako. Zeregin
ezberdinetan gertatzen den espezializazio sexual horren ondo-
rioz, emea hiltzen bada, arra ez da txitoei elikatzeko gauza, ez
da kontu handiz lumatu eta zatituriko harrapakinak txitoen
mokoetan sartzeko gauza. Bost edo sei astean, gurasoek izu-
garrizko ardura jartzen dute belatz berriak gizendu, mimatu eta
babesten. Gero, helduek harrapakin hilak eramaten dituztela
hurreratzen dira gazteak daudeneko erlaitzeraino, baina ez diz-
kiete harrapakinak eskaintzen, ehizarako ikastaldia hasi bait-
zaie. Hasieran, kumeek ez dute gogo handirik agertzen guraso-
aren proposamen tentagarriari erantzuteko, baina laster zirika-
tzen ditu goseak eta helduek erakusten dieten harrapakinari
jarraikitzen diote. Helduek, orduan, libratu egiten dute harrapa-
kina, ondorengo trebatu gabea airean atzematera behartzen
dutela. Heziketa hori osatu ohi da hegazti zauriak harrapatzen
arituta, gazteek airean akabatzen dituztenak, eta horrela ikasten
dituzte aire-ehiza zailaren hasi-masiak. Harrapatzeko gaitasun
zabalak erakutsi ondoren, airearen jaun betizu berriak familia-
ren lurraldetik kanporatzen dituzte beren gurasoek, eta bizimo-
du erratuko aldi bat hasten dute, urte baten buruan amaitzen
dena, hots, heldutasun sexualera iritsi eta bete labar batean
ezartzen direnean; eta, berriro ere, falkoniforme harroak haitz-
ertz zorrotz bat aukeratuko du familia osatzeko.
ELIKADURA: kilo laurden eta kilo erdi bitarteko pisua duten
hegaztiak dira belatzaren harrapakin hobetsiak, usoak kasu,
direla pagausoak, direla haitz-uso edo txolomak. Kostaldeaz
beste aldeetan bizi diren belatz handiei buruz egindako azterla-
nen arabera, usoak dira haren biktimen %50; alde ozeanikoeta-
ko itsas labarretan bizi direnek, ordea, itsas hegaztiak jaten
dituzte gehienbat, esaterako, kaioak, ekaitz-txoriak eta mota
askotariko txoritxoak (txirriskilak, txioak, kalandriak, sorbel-
tzak...)
HABITATA: menditako harkaitzetan maiz ibili ohi da, beraietan
atseden hartu eta lo eginaz. Udaberria heltzen denean harmal-
hormetako barneragunetan bere habia egiten du.
HEDAPENA: subespezie ezberdinak, beren eboluzioan zehar,
kontinente guztiak kolonizatzeaz gainera, oso populazio ugariak
edukitzera iritsi ziren. Mende honen erdi aldera arte, Europan
eta Ipar Amerikan hegazti ugari zituzten. Baina hori amaitu zen
berrogeita hamarreko hamarkadaren amaiera aldera, intsektu-
izurrien kontra jotzeko intsektizidak masiboki erabiltzen hasi
zenean. Substantzia horiek –bereziki DDT ezaguna, gaur debe-
katurik dagoena–, intsektuen ehunetan ez ezik, intsektu horie-
taz elikatzen ziren hegaztien ehunetan ere metatzen ziren.
Horrela, belatzak oso kutsaturiko hegaztiez elikatu zirenean

hasi ziren lehenengo ondorioak sentitzen. Eta ondorio horietako
bat izan zen haien arrautzen oskoleko kaltzio-eraketaren inhibi-
zioa, eta arrautzak hauskor bihurtu eta inkubatzerakoan apurtu
egiten zirela. Horrela, ugalketa behin eta berriz ustel irteteak
eragin handia izan du Finlandiako, Estatu Batuetako edo
Alemaniako populazioetan, eta hauek bakanketa handia jasan
dute berrogeita hamarreko eta hirurogeiko hamarkadetan. Gaur
egun, pestizida hori desagertuz doan neurrian, europar popula-
zioek nolabaiteko suspertzea lortzen ari dira. Iberiar penintsu-
lan, DDT horrek ez bazuen erruteetan herri horietakoa bezain-
besteko eraginik izan, azterlan ornitologikoek agerian jarri dute
espezieak ugalkortasun handia galdu duela. Hala eta guztiz ere,
arrautzen eta txitoen lapurreta dugu belatzen biziraupena arris-
kuan jartzen duen elementu nagusia. Oso negozio errentagarria
da, legeak eta nazioarteko hitzarmenak hautsiz, horretan ari
direnentzat. Habien hurrupakuntzari buruz egindako azterlanek
emaitza ikaragarriak adierazi dituzte. Azterlan horietako batek,
Iberiar penintsulan laurogeiko hamarkadaren hasieran egin
zenak, egiaztatu zuenez, Valladolid, Ciudad Real eta
Guadalajara probintzietan kokaturiko 79 habietatik 59 arpilatuak
izan ziren. Euskal Herrian ez da horrelako azterlan berezirik
egin, baina, hemen ere, habien arpilaketa portzentaje altua
dagoela esan liteke. Trafikatzailek badituzte inkubagailu era-
mangarrien tresneriak, eta horiek direla bide arrautzen eklosioa
lortzen dute arazorik gabe. Horren guztiaren ondorioz, guztiz
urritu da espezie hau, euskal mendietan ez ezik, Iberiar penin-
tsula osoan ere.
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Falco peregrinus
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EZAUGARRIAK: Taimena, Siberiako izokin
izenez ere ezagutzen dena, gorputz luzanga
izateagatik bereizten den salmonido bat da.
Bere kolorea marroi berdexka da, eta hainbat
orban beltz ditu, bai gorputzaren alboetan
eta baita bizkarraldean eta sabelaldean ere.
Bere bomerrak ez du hortzik, uzki-hegatsean
hamar erradio adarkatu bigun ditu gehienez
ere, eta 11-12 brankispina ditu lehenengo
zakatz-arkuan.  
TAMAINA: Indibiduo arruntenek 50-100 cm
inguruko luzera dute, nahiz eta, salbuespe-
nez, metro eta erdiko luzerara eta 80 kiloko pisura iritsi daitez-
keen.
BIOLOGIA: Maiatzean ugaltzen da. Arrak eta emeak hondo

lohitsuetan biltzen dira. Hondo horietan urak oxigenatzen duen
korronte arin batek zirkulatzen du. Emeak, bere isatsaren
laguntzaz, ildaskak egiten ditu hondoan, bertan 10.000-30.000

arrautza jartzeko.
Ondoren, arrak ernaldu
egiten ditu. Arrautza
horiek guztiak 30 edo 35
egunetara irekitzen dira,
uraren tenperaturaren
arabera. 5 urte iragan arte
ez dira iristen heldutasun
sexualera.
ELIKADURA: Bere bizit-
zaren lehenengo etapan,
behin zaku bitelinoa zur-
gatu ondoren, ornogabe-
ak jaten ditu. Ondoren,
nagusiki arrainez elika-
tzen da.
BANAKETA: Siberiako
ibaietan, bereziki Obi
ibaian eta Lena ibaian,
aurkitzen da, eta baita
zenbait aintziratan ere.  

NOLA EZAGUTU: (Mus musculus) etxe-
saguaren ahaidea da, honen aldean,
tamaina handiago eta ilaia koleretsuagoa
du. Bizkarra arre argikoa edota horiska
da, sabela zuriska delarik. Ale gazteak
urdinagoak dira, belarriak eta oinak etxe
saguen aldean luzeagoak dira. Sagu
lepahoriak (Apodemos flavicolis), basa-
saguak ez duen bularrean "iduneko"
horia ondo osatua dauka, silvicus-ek iza-
ten badu bularrean lorrin txiki bat balitz
bezalakoa da.
Basaguek jandako pinaburuak urtxintxek
jandakoengandik errez ezberdin daitez-
ke. Pinaburuak pilaketetan uzten ditu jan-
leku berbera berrerabiltzen baitu, hau
babes tokietan ohi dago, harri handi
baten azpian, edo gordelekuko sarreratik
hurbil. Pinaburuak oso marraskatuta
daude, ezkata apikalak soilik eta konotik
haririk gabe utziz. Gorotzak txikiak dira 6
mm x 3 -koak, gordelekuetatik gertu pila-
tuak. Exesaguaren buruhezurraren alde-
an goiko lehen-hagina hiru surtrai ditu eta
beheko matel-hezurrak bost sustrai edo
bost albeolu baino gehiago dauzka.

TAMAINA: gorputza eta burua:
7,5-11 cm. Buztana: 7-11,5 cm.
Pisua: 14-35 gr.
BIOLOGIA: ugalketa garaia urte
osokoa daiteke, negua izan ezik,
baina eguraldia eta elikagaiaren
arabera urte osora heda daiteke.
Belar lehorrez, goroldioz eta ilez
eginiko zulotzuak erabiltzen dituz-
te kabietarako, non emeak 2-9
kume umatu eradoski eta zaitzen
baititu. Kabia lurrazpiko galeria
batean dago, babesazalaren
azpian edota harria edo ohol leun
baten azpian, besteak beste.
Gazteak ugaldu daitezke urte eta
erdi jaio ondoren.
ELIKADURA: elikadura landare,
hezi eta zurtoin freskoetan oina-
rritzen da, ornogabeko txiki eta
onoak gehituz.
HABITATA: habitat guztietara
ohitzen bada ere, landazabalean
eta hesi inguran duten ortuetan
dugu populazio ugariena.

TAIMEN Hucho taimen

HEDAPENA

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

U
G

A
Z

TU
N

A
K

BASAGUA
Apodemus sylvaticus
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Kokalekua: Orozko udalerriko Urigoiti auzoa Gorbeia
mendien magalean dago. Auzo horretara ibarratik joango
gara Bikotx mendatetik Arratiako eta Orozkoko haranak
elkarrekin lotzen dituen BI-3513 errepidean zehar.
Ibarratiko toki errepideari jarraituz, lau kilometro egin oste-
an, Urigoitiko baserriak aurkituko ditugu. Eliza inguratzen
duen zementuzko basabide batean zehar 500 metro egin
ostean, Urigoiti atsedenlekura helduko gara.

Deskribapena: Harkaitz margatsuzko lurrean finkatuta dagoen
Urigoiti atsedenlekua Gorbeiako Parke Naturaletik ostera egin
edo ibilitakoan atseden hartzeko leku egokia da. Parke horren
sarreran dago.
Arratsaldeko eguzkira begira dagoen atsedenlekuko ekipamen-
dua pinu-barrera bik babesten dute haizetik. Hondoan Itxinako
haitz karstiko itzelak ikus daitezke, gaur egun babespeko bioto-
po direnak. Era berean, ederrak dira Arnoko mendien bizkar
luzearen eta Sintxitako trokartearen gaineko bistak. Trokarte
horrek mendiok Itxina mendigunetik banantzen ditu.

Ibilbideak eta interesguneak 
Egalesaburu eta Atsogure

Egalesaburu ganadua bazkatzen den belaze zabala da,
Atsogure edo Atxak izeneko orratzen oinean dagoena. Bizkaiko
lekurik ikusgarrienetakoa dugu. Egalesaburura igotzeko ordu
erdi inguru behar izango dugu.
Atsedenlekutik abiatuta, gora joango gara
urontziaren ondotik oasatzen den basabidetik,
aurreraxeago alanbradaren gaineko eskalera-
pasabide bat gaindituz. Aldapa gogor baten
ostean, bizkarraren goiko aldera helduko gara.
Orduan, pinu- eta izei-barrera baten ondoko
ate bat zeharkatu beharko dugu. Basabidea
elorri zurien eta elorri beltzen zona batean
sartzen da. Zona hori Egalesa-buruko landa

zabalen aurrekoa da. Atsogureren gainean ditugun bistak,
Axkorrigan menditik erauzten diren kararrizko orratzak, harriga-
rriak dira. Egalesaburuko iturriaren inguruan ezkutatua da txabo-
la baten hondakinen azpiko trikuharri bat, ikatz-plataforma ba-
tzuk dauden pagadi motz zahar baten ertzean (ikus Pagadia
gaia). Alanbradaranzko bidetik jarraituko bagenu, Atxulaur ate-
rantz hurbilduko ginateke (ikus Larreder atsedenlekua).

Ubegiko iturburua

Arrabako belazean eta Itxina mendigunean dauden lur azpiko
urik gehienak Ubegiko iturburuan kanpora ateratzen diren erre-
tenen sare konplexu batek kanalizatuak dira, Atsogurepean.
Bertaratzeko, urontziaren ondotik pasatzen den basabide bat
hartuko dugu. Eskailera-pasabidea zeharkatu eta berehala,
basabide hori utzi eta beste bat hartuko dugu, sarreran kutxeta
bat duena. Basabide hori pagadi zahar baterantz doa. Pagadi
horretako bainuontzi bat uhaska modura dabil. Itxinaren panora-
mika handia duen basabidean aurrera jarraituko dugu, basabi-
dea bukatu arte, atsedenlekutik abiatu eta hogei minutu geroago.

Ubegiko iturburuan presa txiki bat eraiki
da haitzulotik ateratzen den emaria erre-
gulatzeko. Aldabideko erreka mailaka
doa behera eta jauziak egiten ditu trokar-
tea oztopatzen duten bloke handien pean
ezkutatu arte. Ibilaldia txango handi bihur
daiteke, ubide ondoko xendari jarraitzen
badiogu. Xenda hori, Itxinaren hegal
harritsu lauan zehar ibili ondoren,
Sintxitako trokartera heltzen da.

Urigoiti auzoa

Larre berdeen artean bizkar baten gainean kokatuta dagoen
Urigoiti auzoa Itxina mendiguneko kararrizko hormen gaineko
begiratoki bikaina eta Gorbeiako Parke Naturalerako sarbide ona
da.
San Lorenzo elizaren atzealdeko atzealdeko horman XIII., men-
deko leiho erromaniko txiki bat dago. Auzo honetako baserri sen-
doen artean XVI., mendeko Munekogoikoa baserria nabarmen-
zen da, zeinetako fatxada zureztatuta baitago. Beste baserri
baten aurrealdea nekazaritza-lanabes zaharrez apainduta dago.
Baserrien artean, tradizioz erabiliak ziren zurezko erlauntza
zaharrak aurkituko ditugu.

00RR00ZZKKOO00RR00ZZKKOO

Iruña-Veleia ustekabe arkeologikoen itu-
rri agortezin bihurtu da. Eliseo Gilek
zuzentzen duen taldeak azken aurki-
kuntzaren berri eman zuen atzo: erro-
matarren garaiko multzo epigrafiko izu-
garri garrantzitsua; Euskal Herrian,
garrantzitsuena, eta munduan ere
garrantzitsuenetakoa, neurri batean
bederen, Ponpeia edo Vindolandakoen
parekoa. Besteren artean, kalbario bat
aurkitu dute, zaharrena, eta, are harri-
garriago dena, Egiptoko hieroglifikoak.

Ponpeia Valentinaren domus-a Veleian
bizi izan zen sendi boteretsuenetako

baten etxea zen, mila metro karratu inguru
zituena. Bere hondarretan, lehen ere aur-
kikuntza garrantzitsuak eginak zituzten arke-

ologoek, baina oraingoan ustekabe ederra
hartu dute, paedagogium deritzana topatu
baitute, hots, irakasle batek etxeko nagu-
sien seme-alabak hezteko erabiltzen zuen
gela. Bertan, III. mendeko 270 zeramika
puska aurkitu dituzte. «Puskatutako lurrez-
ko ontzietako zatiak baino ez dira ˇadierazi
zuen atzo Eliseo Gil indusketaburuakˇ,
beraz, material arrunta, zaborra, neurri bate-
an. Baina kasu honetan zabor hori eskola-
ko arbel gisa erabili zuten, eta horrek seku-
lako informazioa ematen digu».
Ostraka izeneko zeramika puska horietan
eskolarekin lotutako oharrak idatzi zituzten,
alfabetoetatik hasi eta buruz ikasteko mota
guztietako zerrendak (autore klasiko, jain-
ko edota pertsonaia historikoenak), “Enei-
da”ko gaiak eta abar. Erretratu txiki eta kari-
katurak ere marraztu zituzten. Aipamen
berezia merezi dute kristautasunari buruz-
ko adierazpen goiztiarrek. Horien lekuko da
kalbario baten irudia, «orain arte ezagutzen
den zaharrena», Gilek nabarmendu zue-
nez. Baina ostraka horietan guztietan gau-
za deigarri eta aldi berean exotikoena Egip-
toko hieroglifikoak dira. «Kontuan izan behar
da ˇohartarazi zuen Gilekˇ III. mendean gal-
zorian zeudela, baita Egipton bertan ere.

Eta hara non topatzen ditugun Veleian; inpe-
rio haren zoko-zoko batean, alegia».

Astorga-Bordele galtzada 

Ikertzaileen hipotesiaren arabera, domus-
ean aritu zen irakaslea egiptoarra zen. Etxe-
ko seme-alabei kultura grekolatinoaren berri
eman zien, baina baita ˇ«beharbada herri-
minez-edo»ˇ bere jaioterriko kulturaren berri
ere. Izan ere, hieroglifikoak ez ezik, ostra-
ke-tan Egiptoko historia eta jainkoak ere
aipatzen dira.
«Garai hartan, Iberiar Penintsulako iparral-
dean Astorga-Bordele galtzada zen leho-
rreko komunikabiderik garrantzitsuena, eta
Veleia horri estu-estu lotuta egon zen. Galt-
zadaren bitartez, lekurik urrunenetatik ere
era guztietako gauzak eta ideiak iritsi ziren.
Hori bagenekien, baina orain ‘pertsona fisi-
koak’ ere iritsi zirela badakigu. Horra hor
kalitatezko irakasle egiptoar hori», esan
zuen Gilek.
Goiz da oraindik aurkikuntzak hainbat iker-
keta alorretan izango dituen ondorioak
zehazteko, baina dagoeneko lasai asko
esan omen daiteke Veleiakoa Euskal Herri-
ko multzo epigrafikorik garrantzitsuena dela
eta, bere esparruan, munduko garrantzi-

tsuenetako bat. Gilek berak argitu zuen zer-
tan den garrantzi hori: «Epigrafia monu-
mentalaz ari bagara, Veleiako aurkikuntza
hutsaren hurrengoa da beste askoren alde-
an. Baina etxeko epigrafiaz ari bagara,
berriz, Ponpeiako edo Britainia Handiko Vin-
dolandako multzo epigrafikoekin aldera dai-
teke».
Baina «rankingak» alde batera utzita, zera
nabarmendu nahi izan zuen Gilek: «Pon-
peia Valentinaren domus-eko multzo epi-
grafikoak leiho ezin hobea eskaintzen digu
Veleiako eguneroko bizitza behatzeko;
horrez gain, garai hartako gizarte eta ideo-
logia-erlijio giro gatazkatsua ere erakusten
digu; eta hura guztia biribiltzeko, hor dugu
ezagutza klasiko handiak zituen irakasle
egiptoarra, bere jaioterriko kulturari buruz-
ko aztarnak ere utzi zizkiguna. Hari esker,
eskritura hieroglifiko klasikoa dugu, lehen
aldiz, mendebaldeko Europako hain ipa-
rraldeko inguruan. Horrek guztiak gure arke-
ologian inoiz ikusi gabeko panorama era-
kusten digu».
Ia mila urtez, Veleia Arabako herririk garran-
tzitsuena izan zen. Mailarik gorena erro-
matar garaian lortu zuen. Inperioak porrot
egin zuen, ordea, eta Veleia gainbehera hasi
zen. Erdi Aroan beste loralditxo bat izan
zuen, San Joan ordenak bertan eliza eta
erromesentzako ospitale bat eraiki zituela-
ko. Aztarnategi erromatarra XVI. mendean
aurkitu zuten. Eliseo Gilek zuzentzen duen
taldea 1994. urteaz geroztik ari da bertan
industen. Aurkikuntza handiak egin dituzten
arren, multzo epigrafikoa omen da orain
arteko handiena. Dena dela, Ponpeia Valen-
tinarenetik gertu dagoen beste domus bate-
an ostraka gehiago aurkitu dituzte. Horien
ikerketa burutu gabe dago oraindik, baina
handiak dira arkeologoen itxaropenak.

Beste testu eta marrazki askoren artean, adierazpen kristau oso goiztiarrak eta Egiptoko hieroglifikoak agertu dira

ERROMATAR GARAIKO MULTZO EPIGRAFIKO
GARRANTZITSUA AURKITU DUTE VELEIAN
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Ingurugiro eta Antola-
keta Departamentuak

kutsadura limite legala
gainditzen duten 13
herri euskaldunei kata-
logo bat bidali die. Ber-
tan, zuzenketa bideak
ageri dira, batez ere, tra-
fikoari dagokionez.
Gidalerro hauek jada
komunikatu zaizkie herri
horietako
alkateei:Durango, Zor-
notza, Zierbena, Portu-
galete, Erandio, Bara-
kaldo, Alonsotegi, Bilbo
eta Basaurikoei, hain
zuzen ere. Gipuzkoan
ere: Arrasate, Errente-
ria, Lezo eta Beasaingo
alkateei bidali dizkiete.
Neurria Eusko Jaurlari-
tzak airearen kalitatea
hobetzeko bultzatutako
planen lehenengo pau-
sua da. Ingurugiroaren
kontseilariaren ordezkariek informatu zuten
bezala, aurretik aipatutako herriek 2003
eta 2004 urtean airearen kutsadura limi-
teak gainditu zituzten. Diagnostikoek,
Labelin fundazioak egindakoak, ebatzi dute
poluzio handiaren indizearen kausa print-
zipala trafikoa dela, ostean industria eta
azkenik, leku zehatz batzuetan, portueta-
ko aktibitatea.

Emisioen Kontrola

Airearen kalitatea hobetzeko proposame-
nen artean, funtzio publikoen ibilgailuen emi-
sioen kontrola dago, teknologia onenen era-
bileraren subkontratazio munizipalen  balo-
razioa, tasak suspertu kutsakor txikiagoak
diren ibilgailuak erabiltzeko, trafikoa noiz-
behinka kontrolatu, garraio kolektiboa sus-

perrarazi eta erregai alternatiboen erabiera
hedatu, hain zuzen ere.
Kutsatzaile foku finkoei dagokienez, adituek
industrietan teknika aurreratuak ezartzea,
etxeko  berogailu ez hain kutsakorrak  edu-
kitzeko subentzioak ematea, hiri obretan
praktika onak egitea eta portuetako aktibi-
tateak kontrolatzea  proposatzen dute, bes-
teak beste.
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DESKRIBAPENA: alga abartsua eta lakar itxurakoa. Flotagailu txi-
kiak ditu. Alga gazteel uretan daudenean urdin turkesa kolore iri-
satua dure. Alga hau berez urdina da, baina uretatik ateratzen
dugunean kolorea aldatu egiten zaio. Milimetro gutxiko arantza
bigunak ditu eta horiexek ematen diote lakar itxura. Adar puntetan
puxikatxoak ditu; hauen muturretan daude ugalketa-gorputzak.
Badute klorofila, eta beraz gai dira materia ez-organikoetatik elika-
gaiak sintetiza-tzeko. Seinale oso nabarmena ur barruan erakus-
ten duen iridiszenzian datza: murgildurik dagoenean ez da marroi
kolorekoa, urdin turkesa izarniatsua baizik. Udaran zehar oparo
adarkatua dago eta udazken bukaeran adarkadura zatirik haun-
diena galtzen du, ardatz nagusian dagozkien orbainak geratuz.
Litoral behe mailan bizi da eta maiz ager-tzen da edozein maila-
ko putzutan.
NEURRIAK: gehienez 60 cm luze izan daiteke.
HABITATA: hondo harritsuetan bizi da, mareen arteko mailatik
hasi eta itsaser-tzaz beheragoko aldera bitartean.

DESKRIBAPENA: disko bakar
batetik irten eta adarkatzen ez
diren tubo zilindrikoz, hutsez,
osatutako horiska koloreko
alga. cm. Gutxi batzutatik 30
zm.taraino meditzen du luzeran.
Bere seinalerik nabarmenena
tartez tarteko hertsaketen ager-
pena da, hesteki korda bata
gogora erzten duen itxura ema-
ten diolarik.
NEURRIAK: 15-30 cm.
HABITATA: espezie hau ugaria
da ubaberrian ertlitoral erdi mai-
lako arroken gainean eta batez
ere litoral erdi eta goi mailako
kubetetan.

DESKRIBAPENA: zuhaitz antzeko talo arrehoriska. Ardatz nagu-
si zilindrikoa du eta enbor horretatik adar asko irteten zaizkio.
Adarretan tartekaturik dituen aire-xixki txikiek uretan tente egoten
laguntzen diote.

Troko borobil txikiak izan arren ez daukate arantzarik eta
bai uretan bai lehorrean ere arre - horiska kolorekoak dira.
NEURRIAK: gehienez 1 m luze izan daiteke.
HABITATA: itsasertzaz beheragoko hondo harrizkoak edo
gogorrak. Oso ugaria da Bizkaiko kostaldean; inoiz itsas-
peko larre zabalak osatzen ditu. Marearteko beheko alde-
an ere bizi da.
Urte osoan dirauen espeziea da; atsedenaldian (udazke-
nean eta neguan) edarrak berritzen zaizko.
Dato orokorrak: Feofizeoak edo alga arreak, ia denak itsa-
soan bizi dira eta formaz eta tamainaz askotarikoak dira:
Batzuek luzeran 80 metro baino gehiago dituzte. Klorofila
berdeaz gainera, pigmentu arrea ere badute.
Pigmentu horrek beste pigmentu batzuekin nahasturik
kolore desberdin asko ematen dizkie feofizeoei: arrea,

oliba, berdea, arre iluna eta abar.
Espezieak 900dik gora dira. Batzuk beti daude urpean, beste ba-
tzuk marearteko aldean bizi dira eta itsasbeheran agerian gera-
tzen dira.

CYTOSEIRA TAMARISCIFOLIA

CYTOSEYRA BACCATA

SCYTOSIPHON LOMENTARIA

EUSKO JAURLARITZAK 13 HERRIEI KUTSADURA
MURRIZTEKO BIDEAK  AURKEZTEN DIZKIE

Fertiberiaren fabrika batean motor baten abiarazteak era-
gin zuen emisio “ez toxikoa”

Ingurumen Sailak espedientea ireki dio Lutxanako enpresari
Ezbeharra Barakaldoko Lutxana auzoan gertatu zen apirila-
ren 27an. Auzokideak asaldatuta jaiki ziren, goizeko zortziak
aldera, hodei horixka batek zerua estali zuenean.
Behinola Sefanitro izandako Fertiberiako fabrika batek eragin
zuen ke horia. Handik ordu betera, bertako agintariek ziurta-
razi zuten kearen arrisku eza.
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Sailak adierazi
zuenez, egindako analisiek egiaztatu zuten emisioaren toxi-
kotasun eza eta jatorria: “motor baten abiaratzeak eragin du”.
Hodeia osatutakoan, amoniako usain gogor batek gainezkatu
zituen Lutxanako kaleak. Marian Yugueros auzokideak kontatzen
duen legez, “Jasanezina zen! Arnasa hartzea ia ezinezkoa zen”.
Marian fabrikatik metro eskasera bizi da.
Bidezko ikerketak egin ostean, Gobernu autonomoaren teknikoek
“nitrogeno eta amoniako kantitate txikiak” aurkitu zituzten, kiratsa-
ren eragileak omen zirenak, hain zuzen.
Fabrikaren jarioak ordu bete iraun zuen eta auzokideek baieztatu
zuten sekula ez zutela halako ke dentsorik ikusi, eta berehala deitu
zuten Larrialdietarako telefonora.

Gertakaria argitzearren, Fertiberiako arduradunek azaldu zuten
asteazkenean, apirilak 26, horniketa elektrikoaren etenaldi bat ger-
tatu zela eta horrek ekarri zuela faktoriaren abiarazte prozesua
berriz martxan jartzea.

“Martxan jarri den azken motorea azido nitrikoaren fabrikarena izan
da, goizeko zazpiak aldera”, zehaztu zuen enpresako bozeramale
batek.
Ordu bete igaro ondoren ke-hodeia sortu zen. “Eusko Jaurlaritza
eta Udala jakinean zeuden. Ez da inolako arriskurik egon”.

Txosten teknikoa

Edonola ere, Administrazio autonomoaren Ingurumen Sailak era-
baki du espediente informatiboa irekitzea Fertiberiari, “bere jokabi-
deak erantzukizunik jaso behar baldin badu”. Sailaren ikuskari
batek prestatuko du txostena jazoeraren zio zehatzak argitzeko
asmoz. Bitartean, Lutxanako biztanleek aitortzen dute bere osasu-
narengatik kezkatuta daudela. “Zorionez haizeak iparralderantz jo-
tzen zuela eta kea Erandio aldera zuzendu zela!” pozez adierazi
zuen Andoni Ruiz bertako gazteak.

JATORRI KIMIKOKO HODEI
HORI BATEK ALARMA

PIZTU DU BARAKALDON
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DESKRIBAPENA: zilar eta arrosa kolo-
rekoa da, buruak hezur-orriak ditu eta
sabelaldeko ezkatak zerra baten antzera
luzatzen dira.Bizkar-hegatsa, 6 erradio
arantzatsudunez
TAMAINA: 25 cm. bitarteko luzera. eta
0,5 kilo bitarteko pisua.
ELIKADURA: bere elikagaia oskoldun
txikiez osaturik dago.
HABITATA: sakonetan bizi ohi da.
Bizkaiko Golkoko hondo alohitsutan bizi
da, 150-600 metro bitarteko sakoneratan.
HEDAPENA: Atlantikoa eta
Mediterraneoa.
Ugari xamarra denez, kabana eta azoka-
tan ere saldu ohi da.

EZAUGARRIAK: Tigre arrubioak buru
zabala, gorputz sendoa eta begi txikiak
ditu. Animaliaren bularra nabarra eta ia-ia
beltza da; kolore ilunaren gainean orban
argiagoak ditu, hainbat forma eta kolore-
takoak. Orbanak kasu askotan elkartzen

dira eta, zeharkako lerroak sortzen dituz-
te, arrubioari tigrearen itxura emanez.
Gainera, 11 eta 14 bitarteko hegal-zimur
ditu gorputzaren alboetan, zimur oso
nabariak. Buztanari dagokionez, oso
luzea da eta aldamenetan estutzen da.
AEBetan eta Mexikon ondorengo sei
subespezieak bizi dira: (Ambystoma tigri-
num tigrinum); (Ambystoma tigrinum
mavortium); (Ambystoma tigrinum nebu-
losum); (Ambystoma tigrinum melanostic-
tum); (Ambystoma tigrinum diaboli) eta
(Ambystoma tigrinumstebbinsi).
TAMAINA: 25-30 zentimetro luze da.
Ezagutzen den arrubio handiena da, izan
ere, 20 eta 40 zentimetro bitarteko luzera
dauka.
BIOLOGIA: Metamorfosia izan duten
arrubioak lur azpiko gordelekuetan bizi
dira, eta gauez edo euri-jasa handiak iza-
ten direnean baino ez dira bertatik atera-
tzen. 
Iparraldean bizi diren arrubioak martxoa

eta ekaina bitartean ugaltzen dira, hego-
aldekoek, aldiz, abendua eta otsaila arte-
ko garaia nahiago dute. Euriak markatzen
du ugalketa epea, batez ere, gordelekue-
tatik ateratzen direlako urmael eta lakue-
tara ugaltzera joateko.  
Arrak eta emeak elkar ezagutzen dira
hormona sexualek sortzen duten usaina-
gatik. Izan ere, jariakinen usaina espezie-
aren ezaugarri bat da.
Batak bestea usaindu eta ahoarekin ukitu
egiten du, hori horrela, emeak arraren
kloaka-guruinak estimulatzen ditu esper-
matozoideak kanporatu dezan. Horren
harira, emeak kloaka-ezpainekin esper-
matozoideak batzen ditu, ugalketa
prozesua amaituz.
Ernalketa izan ostean, egun bat edo
bi geroago, emeak 25 eta 110 arrau-
tza bitartean erruten ditu, eta uretako
landareen gainean pilatzen ditu.
Hoziek, uraren tenperaturaren arabe-
ra, bi edo lau aste inguru behar dute

garatzeko. Eklosioa ematen denean,
kumeak 14 milimetro luze dira.
ELIKADURA: Zizareak, intsektuak eta
moluskuak (bare eta barraskilo) jaten
ditu.
BIZI TOKIA: Subespezie asko daude-
nez, klima eta habitatearen arabera,
espeziearen biotopoak ere aldatzen dira.
Lautadetan zein mendian bizi ahal dira,
eta 3.300 metrotako altuera arte heltzen
dira. Hala ere, animaliak biotopo hezeak
nahiago ditu, pinudizko hegalak eta men-
diko oihanak, alegia. Inguru batean edo
bestean lur azpian bizi da, ugaztunen
zuloetan, arroken azpian edo eta erorita-
ko enborretan.
Ekialdeko subespezieak lehorrekoak
diren arren, mendebaldeko gehienek ure-
tan ematen dute bizitza, izan ere, larba-
tzat bizi dira eta zakatzak garatu dituzte.
HEDAPENA: Asko dira AEBetan eta
Mexikon bizi diren tigre arrubioak, eta
Alberta eta Kanadako Sasketchwanetik,
Florida eta Mexikora heltzen dira.

DESKRIBAPENA: gorputza ezkataduna.

Gantz-hegatsik gabe Gorputz osoan zehar
eta sahiets-sabelandean, bat edo lerro
gehiagotan azaltzen diren fotoforoak direla
medio, zilarrezko arrainak deitzen zaie
ere. Ia ez dute ezkatarik, ezta bizarrarik
eree, eta bizkar-hegats bakarra dute (bat-
zutan bigarren gantz bizkar-hegats bat ere
agertzen da).

TAMAINA: 20 cm. neur dezake. 

ELIKADURA: gauez ur azaleraino igotzen
da, oskoldun eta arraintxoez elikatzeko.

HABITATA: Bizkaiko Golkoko hondo arro-
katsu-limotsuetan bizi da, 100-600 metro
bitarteko sakoneratan.

HEDAPENA: Atlantikoa.

SIMENCHELYS PARASITICA
DESKRIBAPENA: Simenchelys
parasitica-k gorputz luzea baina
potoloa, du. Ahoha-arraila oso txi-
kia. Begi txikiak. Marroi kolorekoa.
Gaur egun familia hau aurrekoaren
barnean sartzen da
(Synaphobranchi-dae-ren barnean,
alegia).
TAMAINA: 60 cm. neur dezake.
HABITATA: Bizkaiko Golkoko
hondo arrokatsu-limotsuetan bizi
da, 900-1.800 metro bitarteko sako-
neratan.
ELIKADURA: izenak erakusten
duen bezala, bera baino handiago-
ak diren beste arrain batzu parasita
ditzake, mixinidoen antzera haragia
marraskatuaz. 
Hala ere, ornogabeak ere jan di-
tzake, baina ahoa txikia duenez,
neurri txikikoak.
HEDAPENA: Atlantikoa. 

GONOSTOMA DENUDATUM

ERLOJU ARRAIN Hoplostethus mediterraneusTIGRE ARUBIOA
Ambystoma tigrinum
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DESKIBAPENA: nabar kolorekoa.
Gorputz fusiformea. Ezaugarririk nagusie-
na bere mutur luzea eta da. Ahoa handia
eta hortz txikiak..
TAMAINA: 2,5-3 metro luze eta 250-400
kg. Izateraino iris daiteke.
BIOLOGIA: obobibiparoa da. 2-4 kume.
Umekiak amaren umetokian garatzen dira
eta heldu itxuraz jaiotzen. Hldutasun sek-
suala 2 metroetara hel-tzen delarik lortzen
du.
ELIKADURA: hondoko arrainez, molus-

kuez (zefalopodoak) eta krustazeoz elikatzen da.
HABITATA: marrazo bentonikoa da. Bizkaiko Golkoko hondo
arrokatsu-limotsuetan bizi da, 200-1.800 metro bitarteko sakone-
ratan.
HEDAPENA: Atlantikoa, Barea Indiakoa. 
ARRISKUAGARRITASUNA: ez da arriskua. E
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DESKRIBAPENA: gorputz fusifor-
mea du bereizgarri, gris-arrexka
kolorekoa. Toil lisotik aise bereiz
daiteke. Honetan dira desberdin:
hark ez bezala, orban zuriska mor-
doa izatean bizkarralde osoan
zehar. Begi handiak ditu, eta begi-
niniak luzangak. 
TAMAINA: 1,50-2 metro bitarte-
koa; bi metro eta erdi harrapa dit-
zake.

BIOLOGIA: toil pikartak ohitura gautarrak eta ilunabarrekoak
ditu. Ahaide duen toil lisoak ez bezala, ugalketa-sistema obo-
bibiparoa darabil. Enbrioiak ez daude plazenta-moduko batez
lotuta uterora; baizik eta amaren sabelaren barrualdeko kap-
sula batean garatzen dira. Erditzerakoan, kapsula horretan
erdibildurik jaiotzen dira, baina aurki hartaz libratu eta igeriari
ekiten diote. erditze bakoitzean, 7-15 kume inguru jaiotzen
dira, 15 zm.-koak.
Erditzear daudenean,  emeak dezente hurbiltzen  dira kostal-
dera eta 25 metrotik beherako sakoneratan erditzen dituzte
kumeak.
ELIKADURA: krustazeoak, moluskuak eta hondoko arrainak.
HEDAPENA: Euskal kostaldeko hondo limotsu eta lohitsuetan
bizi den tiburoia da, 60-50 metro bitarteko sakoneratan.
Toil pikartaren hedapen-eremuak Ozeano Atlantikoa hartzen
du bere baitan, hasi Ipar Itsasotik eta Marokoraino;
Mediterraneo itsasoan ere ageri da.    
EUSKAL KOSTALDEAN DUEN AGERPEN-MAILA: urria.
ARRISKUGARRITASUNA: kaltebakoa da, zeharo; hortz era-
bat kamutsak dauzka.

PPSSEEUUDDOOTTRRIIAAKKIISS  MMIICCRROODDOONN

TTOOIILL  PPIIKKAARRTT
Mustelus asterias

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
eta estu samarra du, buru handi eta
luzearekin; mutur zorrotza du. Hortz
handi eta konikoak ditu, ilara bakarre-
an kokatuta; espain mamitsuak, 7-10
tolesturak osatuak. Espezie honek
dikromatismo sexuala du; hau da,
arrek kolore bat izaten dute eta emeek
beste bat. Arrak burua eta alboak
horiak ditu, urdin biziaz jaspeztatuak;
emeek eta gazteek, ordea, kolore
laranja dute, eta hiru orban beltz dituz-
te bizkarraldean, eta horien bitartee-
tan orban zuriak, bizkar-hegatsetik
hasi eta isats-hegalera bitartean. 
TAMAINA: emeek 20 eta 30 cm arteko luzera izaten dute;
arrek, ordea, 40 cm artekoa.
BIOLOGIA: arrain haragijalea da; krustazeoak eta molus-
kuak jaten ditu.
Maiatzean eta ekainean ugaltzen da. Arrak habia bat edo
gehiago egiten ditu, eta berarengana erakartzen ditu emeak.
Arrain hauek taldeak osatzen dituzte; talde horietan ar men-
peratzaile bat eta zenbait eme egoten dira, eta emeen arte-

an ere bat egoten da besteak menpe hartzen dituena. Eme
hori hiltzen bada, beste bat jartzen da haren ordez; arra
desagertzen bada, ordea, eme menperatzaileak eraldaketa
fisiologiko batzuk jasan eta ar bihurtzen da. Prozesu hori
eten egingo da metamorfosia gertatu bitartean benetako ar
bat agertzen bada.
HABITATA: 10 eta 150 m bitarteko sakonera duten hondo
harritsuetan bizi da.

DESKRIBAPENA: gor-
putz luzanga dauka, ika-
rio-formakoa. Kolore
aldakorrekoa 
da: gorria, tita zuriz zipriz-
tindurikoa; berde edo
marroia, tonu argi nahiz
ilunekoa. Ezpain lodiak
ditu oso. Bizkarraldeko
hegatsa luzanga du,
arantzadun erradio

mordo eta guzti.   
TAMAINA: 60 cm. izan ditzake luzean, eta 5 kiloko pisua. Durdoi alerik
ohikoenek, halere, 50 cm. neurtzen dute luzean, eta kilo eta erdiko pisua.
BIOLOGIA: zenbait espezie hermafrodita proteroginoak dira; alegia,
bizitzako lehen aroan emeak dira, denboraren joanarekin antzaldatu eta
ar bilakatzen direnak. Ekainean eta maiatzean, habi trauskil -edo gutxi
garaturiko- batzuk egiten dituzte durdoi emeek algez baliaturik, eta haiet-
xetan erruten dituzte arrautzak; bost egun barru zabaldu ohi dira.
ELIKADURA: moluskuak, krustazeoak eta arrainak.
HABITATA: bizimodu bakartia darama hondo arrokatsuetako harpe eta
arrakailetan, hasi 3 metrotatik eta 60 metrora bitarteko sakoneratan.
Inork enbarazurik egin ezean, eta elikagaia aski izanez gero, zeharo bizi-
modu sedentarioa darama; bizitza osoa eman dezake harpe berberean.
HEDAPENA: Atlantikoa, hasi Marokotik eta Norvegiaraino -oso ohikoa
da han-, eta Mediterraneoa.

DURDOA
Labrus bergylta

TXILIBITUA
Labrus mixtus
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DESKRIBAPENA: maskor zirkularra, leuna, animalia
bakartia.
TAMAINA: maskorra 1-2 zentimetrokoa izatera hel
daiteke.
BIOLOGIA: arrautza bidez ugaltzen da. Arrautzak
plankonarekin nahasten dira harik eta larbak, euren

garapena burutu ostean, hondora jaisten diren arte.
ELIKADURA: fitoplanktona edo bakteriak eta kizi organikoak.
HABITATA: hondo arrokatsuetan bizi da, zona infralitoraletik 20
metroko sakonera duten uretaraino.
BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: altzo paliala oso sakona ala ez
hainbeste, eta askotan, amrra palialarengandik berei-
zia. Azal leuna, haziera ildaska finekin. Kolore xuria
edo horiska eta erradio more edo arosekin.
TAMAINA: 2,5-3 zentimetro artekoa.
BIOLOGIA: arrautza bidez ugaltzen da. Arrautzak
plankonarekin nahasten dira harik eta larbak, euren
garapena burutu ostean, hondora jaisten diren arte.

ELIKADURA: iragazleak izaten dira eta planktonez edo beren
zakatzetako iragazietan geldiarazten dituzten kizi organikoez
elikatzen dira.
HABITATA: harea eta lohizko hondoetan bizi ohi da.
BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

PSAMMOBIA DEPRESSA

DESKRIBAPENA: altzo palialaren beheko ertzea ez
da marra palialarekin gurutzatzen. Eskuineko kuskua
bi hortz kardinalekin lotailuaren hobi aurrean. Kolore
oliba-marroia.
TAMAINA: 15 zentimetro artekoa.
BIOLOGIA: arrautza bidez ugaltzen da. Arrautzak
plankonarekin nahasten dira harik eta larbak, euren
garapena burutu ostean, hondora jaisten diren arte.

ELIKADURA: iragazleak izaten dira eta planktonez
edo beren zakatzetako iragazietan geldiarazten dituz-
ten kizi organikoez elikatzen dira.
HABITATA: harea eta lohizko hondoetan bizi ohi da.
BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

LLUUTTRRAARRIIAA  LLUUTTRRAARRIIAA

CCAALLYYPPTTRRAAEEAA  CCHHIINNEENNSSIISS

DESKRIBAPENA: goi-
kaldeko antenak modu
nabarian gainditzen du
b e h e k o a l d e k o a r e n
pedunkulua. Gorputz
zapala aldeetan.
TAMAINA: 1-1,5 cm-ko
luzera izan dezake.
ELIKADURA: algak eta
detrituak elikatzen dira.
HABITATA: alga asko
dituzten hondo harri-
tsuen gainean bizi da.
BANAKETA: Atlantikoa
eta Mediterraneoa. 

AAMMPPLLEELL IISSCCAA  SSPPIINNIIPPEESS

GALERION TRIDENS

DESKRIBAPENA: azkenengo
hanka kelipedoa baino luzeagoa
da.
Endostoma edo ahoko koadroaren
sapaiak bi kila ditu, bat albo bakoitze-
an. Lehen maxilipedoaren muturreko
dilatazioak “gingil portunianoa” du.
TAMAINA: tamaina gehienez 5-koa
da.
HABITATA: Gerion tridens kostatik
hurbil bizi da, itsasertzeko hondo
harritsuetan, alga asko dagoen tokie-
tan. 
ELIKADURA: ornogabe txikiak elika-
tzen dira.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: hirugarren
maxilipedoak ez daude oso
bereizturik euren artean. Guztiz
isten dute ahoko koadroa.
TAMAINA: tamaina gehienez 6
cm-koa da.
HABITATA: goneplax rhomboi-
des delakoa hareazko hondoe-
tan bizi ohi da, 20 metroko sako-
neran hor-hor; paneka handien
janari izan daiteke, hauen urdai-
lean noiz edo behin aurkitu izan
dugu eta., 
ELIKADURA: ornogabe txikiak
elikatzen dira.
HEDAPENA: Atlantikoa

GONEPLAX RHOMBOIDES
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK: mulua izaten da,
altueran 50 cm artekoa, eta dauzka zurtoin herrestariak, bihu-
rriak, kolore arre-ilunekoak eta adaska meheak, aszendenteak,
kolore arre-gorriskakoak, +- ileluzeak gaztetan, ilegabeak eta lus-
tredunak adinarekin. Begiak aobatu-luzangak, kamutsak, arres-
kak, ileluzeak hasieran eta ilegabeak gerora. Hostoak obatu-elip-
tikoak edo obobatuak, 1-3 x 0,8-1,5 cm, oinean biribilduak, ber-

deak eta ile banaka luze ba-tzuekin
gainaldean, glaukoak eta pubes-
zentzia zetakaraz estaliak azpial-
dean; hau galdu egiten da adinare-
kin ertzean salbu; ertza osoa; ner-
biazio finki erretikulatua, 8 albo-ner-
bio pare dituena; txortena, 3-5 mm-
koa, ileluzea; estipularik ez.
Alboko gerbak, 1-2 cm, lasak,
aurreko urteko adasketan jaioak;
hostoak baino geroago jaiotzen
dira, pedunkulu luze eta oinean oso
hostotsuetan; braktea kamutsak,
ferrugineoak, puntan zertxobait ilu-
nagoak, ile luzez estaliak alde bie-
tan; lore arretan 2 estanbre, harizpi
askekoak.
HABITATA: espezie hau endemi-
koa da Pirinioetako estaia alpetar
eta subalpetarrean eta bizi da larre
hezeetan eta inibazio handiko
haitz-zapaldetan. Euskal Herriko

mendi altuenetaraino iristen da eta Ori mendia da bere banake-
ta-arearen mendebaldeko muga.
Bada beste sahats herrestari bat honen an-tzekoa, S. Retusa L.,
Europako hegoaldeko mendietan endemikoa, Pirinioetatik zehar
Nafarroako Pirinioko gailur garaienetara iristen dena; bere ezau-
garriak dira: hostoak ilegabeak eta berdeak alde bietan, gerbak
eseriak edo ia-eseriak eta pistilo ilegabeak.

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK:
zuhaiska edo zuhaitz txikia, altueran 10 m
artekoa, adar tenteak edo erekto-patenteak,
zailak eta zaluak dituena; azala griseska-
arreska, orri eta atal irregularretan askatzen
dena. Adaska gazteak ilegabeak, kolore ber-
deska edo arre-gorriskakoak. Begiak zorro-
tzak, ilegabeak. Hostoak 5-10 x 1-2 cm-
koak, luzanga-obatuak edo luzanga-lantzeo-
latuak, zorrotzak edo laburki akuminatuak,
oinean kamutsak edo biribilduak eta ertzean
zerradun-guruindunak; ilegabeak, berde
biziak eta pixka bat lustredunak gainaldetik,
glaukoak edo berde zurbilak azpialdetik;
txorten laburra, 1 cm, ilegabea eta edukiz 2-
3 guruintxo orriaren oinean; iraunkorrak.
Gerbak hostoekin aldi berean jaiotzen dira,
adar labur hostodunen puntan, eta dira zilin-
drikoak, erekto-patenteak, 2-8 cm bitarteko-
ak; haien brakteak trasobatuak, uniformeki
horiskak, kamutsak, iledunak oinean eta glabreszenteak pun-
tan, iraunkorrak; lore arrek 3 estanbre eta 2 nektario; emeek
kapsula aobatu-konikoa, berdea, ilegabea, luzeki pedizelatua
eta nektario bakarra. 
LORATZE: apiriletik maiatzera bitartean loratzen da.

HABITATA: iban eta erreken ertzean, urtegien isatsean eta bes-
telako zona hezeetan bizi ohi da. Europan, Asiako parterik han-
dienean eta Afrikako iparraldean aurkitzen da banaturik. Euskal
Herriko lurraldearen alde gehienetan dago, batez ere erribere-
tan, haien osagai izaki.

SSAALLIIXX  PPYYRREENNAAIICCAA

SSAALLIIXX   TTRRIIAANNDDRRAA

DESKRIBAPENA: bere
txapela hasieran arrau-
tza-formakoa da, gero
ganbila eta azkenik lautu
samarra; erdialdean ia
diti bat du eta ertza labur-
ki ildaxkatua. Nahiko
neurri handikoa da, 15
cm-ko diametroa izatera
irits daiteke. Azala leuna
da, kolore uniformea du,
ubel-margularen eta
okrexkaren artekoa, ba-
tzuetan bolbatik datozen
mintzezko hondar solte-
ek estaltzen dute. Orriak
libreak, hertsiak, sabel-
dunak eta kolore zuriko-
ak dira, ertza leizetsua
helduetan, zilindrikoa,
oinalderantz loditzeko
joera; azala bai bere
behealdean, mintzezkoa,
elastikoa eta ez altua,
kolore zurixka du kanpo-
ko aldean eta grisaxka
edo okrexka margula
barrukoan. Esporak
globo-formakoak dira,
leunak, hialinoak eta
amiloideak.
HABITATA: uda-udazkenean ateratzen da, hostozabal-baso
hezeen ertzetan edo argiguneetan, batez ere behealdean eta

ez mendietan. Espezie arraroa da Euskal Herrian.
JANGARRITASUNA: mamia hauskorra da, ez oso mardula,
bere kolorea zuria da, zaporea gozoa eta ia ez du usainik.

DESKRIBAPENA: Amanita ovoidea-
ren antzekoa da oso, txikiagoa, bere
txapela 5-10 cm-koa baita eta ez 10-3,5
cm-koa, bere hanka meheaga eta azal
leuna du, ez da ia batere matazatua,
bere eraztuna ez da hain matazatua eta
iraunkorragoa da, askotan hankari
erantsita geratzen da edota plaken an-
tzera txapelaren gainean, bere bolba

okre-laranjatua edo herdoil kolorekoa
da, hankaren oinari oso erantsirik dago
eta gogor lurperaturik; azkenik, usain
txar samarra du eta ez gozoa ohiko for-
mak bezala. Gainerantzeko ezaugarri
makroskopikoak eta mikroskopikoak A.
ovoidea-ren antzekoak dira.
Orain dela urte gutxi arte Amanita hau
Amanita ovoidea-ren formatzat edo

barietatetzat hartzen zen,
baina Frantziako hegoalde-
an gertatutako  pozoindura
batzuen ondoren, non nahi-
ko preziatua den, eta dituen
pozoinen lan analitikoei
esker, Andary de Montpellier
(Frantzia) irakasleak eginda-
koak, biak desberdinak zire-
la frogatu zen. Gaur egun
espezie desberdintzat har-
tzen da eta ez barietatetzat,
A. ovoidea-k ez dituen toxi-
na batzuk edukitzeagatik eta
zenbait ezaugarri makrosko-
piko desberdinengatik,

jarraian azalduko ditugunak.
HABITATA: uda-udazkenean ateratzen
da artadietan, 2-5 aleko talde txikietan.
Perretxiko arraroa da Euskal Herrian.
JANGARRITASUNA: jangarri ona eta
karpoforoen neurriagaitik interes handi-
koa.
Mami oso lodia, trinko, zuri kolore,
usain eta zapore berezirik gabe.

KKUUKKUUMMEELLOO   LLUUZZEEAA
Amanita l ividopallescens

AAMMAANNIITTAA  PPRROOXXIIMMAA
Amanita ovoidea var proxima

                                              



33

EH 24Zk.

32

EH 24Zk.

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

LA
N

DA
RE

 M
ON

OK
OT

IL
ED

ON
EO

AKPPLLAANNTTHHEERRAA     GGEENNEERROOAA GGYYMMNNAADDEENN IIAA   GGEENNEERROOAA

DESKRIBAPENA: Platanthera
bifolia da bi espezieetan arrunte-
na, 50 cm.tarainoko goiera duen
landarea, oinaldeko bi hostoekin,
arrautz-formakoak edo eliptiko-
ak, berde izarniatsuak. Lore espaziatuak luzetara 20 cm.tarainoko gal-
buru batean, txuriak eta berdez tindatuak, vainilla usain suabe batez,
labelo zatigabea, zintzilikaria; espoloi oso luzca, 3 cm.tarainokoa,
mehea. 
LORALDIA: ekainetik uztailera loratzen da.
HABITATA: sasiartean eta baso zuriguneetan hazten da. Itsasoko mai-
latik barneko pagadietaraino. 
BANAKETA: orkidea hau hegoaldetik Afrikako iparralderaino eta ekial-
detik Asia Txikiraino, Kaukasoraino eta Siberiaraino hedatzen da.

PLATANTHERA BIFOLIA 

PLATANTHERA  CHLORANTHA

DESKRIBAPENA: zurtoinak 25-40 cm-ko
garaiera.
Hostoak: Gehienetan bi hosto oinaldean,
luzangak edo arrautza-formakoak. Loreak: 20
cm-rainoko galburuak, kolore zuri berdeska-
koak. Bestea baino aste vatus lehenago lora-
tzen da. Lore berdeak, usain gutxikoak, espo-
loi luze batez..
LORALDIA: ekainetik uztailera loratzen da.
HABITATA: basoak, belardiak, mendialdeko
txilardi hezeak. Oso arraroa Euskal Herri guz-
tian.

DESKRIBAPENA: Gymnadenia conopsea landare ñarroa edo ertaina da, ilega-
bea, luzetara 65 cm.ak har ditzakeena. Zurtoinak 8 ren bat lantza-formako hosto
hestu ditu, zorrotzak eta kolore berde hu-tsekoak. Braktea obulutegia baino haun-
diagoa. Lore txikiak jeneralki usain onekoak, goiko sepaloak eta petaloek txano-
txo bat osatzen dute; labeloak 4 ren bat mm. Ditu luzetara eta 3 lobulutan zatituta
dago; espoloia luzca eta mehea da, 11-18 mm.koa. 
Zurtoinak 65 cm-rainoko garaiera. Tenteak.
Hostoak 8rainoko kopuruan, estuak, lan-tza-formakoak, puntazorrotzak, kolore
berde hutsa. Zenbat eta gorago, orduan eta txikiagoak.
Loreak: Txikiak: galburu trinko zilindrikoak, 6-16 cm luzekoak, arrosa-kolore bizi-
koak, batzutan zuriak, usain gozokoak.
LORALDIA: ekainetik abuztura loratzen da.
HABITATA: belardiak, hegal balartsuak, istingadiak, baso irekiak, sastrakak.
BANAKETA: lurralde zatirik haundienean nasaiki banaturiko landarea, naharoa
mediterranear mazelan, sorotan, zelai lehorretan hazten da… Siberiatik Asia eta
Japoniaraino ailegatzen da.

DESKRIBAPENA: landa-
re itxura erraboiladunezko
sustraiduna, goiera ertai-
nekoa, 35 cm.taraino.
Hosto gutxi, oinaldean,
arrautz-formakoak eta kau-
linarrak lantza-formakoak
eta txikiak. Lantza-formako
braktea loreak baino haun-
diagoa. Loreak galburu
lase batean kokatuak, ez
oso deigarriak, kolore
berde horiskakoak, zertxo-
bait arreak edo arre purpu-
rak; sepaloak eta petaloak
txanotxoa eraikiaz.
Labeloa hiru pirzatan, erdi-
koa muturrekoak baino txi-
kiagoa; espoloi motza

LORALDIA: maiatzetik
ekainera loratzen da.
HABITATA: mendietako
soroetan, amilbazter oine-
tan, elutsetan.
B A N A K E T A :
Coeloglossum viride-ak
Coeloglossum generoa
ordezkatzen du, Europan
bi espezie dituelarik, non
aski arruntak diren, lokali-
zapen zailekoak bere kolo-
re berdearengatik.
Ertasiraino eta
Iparramerikako ekialderai-
no hedatzen da. Euskal
Herrian poblazio oso lokali-
zatuak ditu Aralar, Aizkorri
eta nafar Pirinioan.

COELOGLOSSUM VIRIDE

GYMNADEBIA CONOPSEA

Europan bi espe-
ziez dago ordez-

katua Gymnadenia
generoa, zeinetarik
bat bacará dagoen
gure herrian lokaliza-
tua, Gymnadenia
conopsea.

Platanthera generoak 70en bat especie du, bi Europa neta Euskal Herrian.
Bere izenak polenaren zorroek aurkezten duten forma aipatzen du. Bere

banakuntzak Iparramerika eta Asiako lur hot zeta epelak hartzen ditu.
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da. Horrela, bizkarraldea
berdexka, urdinxka edo
horixka izan daiteke, isla
metalikoekin. Aldeak eta
sabelaldea, berriz, zilar-
kolorekoak izaten dira.
Alboetan luzetarako
marra gris ilun bat du.

Arrain taldekoia

Korronte gutxiko urak
zeharkatzen dituzten
arrain-multzo ugariak
eratzen dituen arraina da.
Askotan, loina-multzoe-
kin ere nahasten da.
Nahiago ditu ibai txikieta-
ko eta erreketako ur
lasaiak, nahiz eta korron-
teak dauden lekuetan ere
aurki dezakegun, horie-
tan landaredia ugaria
badago behintzat. 
Neguko hilabeteetan
zehar, hondotik gertu
egon ohi da eta udan,
berriz, uraren azaleratik

gertu egiten du igeri. Orojalea da eta ure-
tan aurkitzen dituen organismo mota des-
berdinak jaten ditu; hala ere, nahiago ditu
uretako landareak eta landare-hondaki-
nak.
Apiriletik ekainera bitartean ugaltzen da.
Emeek sakonera txikiko ur lasaiak hautat-
zen dituzte (ibaiertzetik gertu daudenak).
Horrela, oso itsaskorrak direnez, uretako
landareetatik edo hondoko harritxoetatik
gertu jartzen dituzte arrautzak. Gardenak
eta tamaina txikikoak dira.
Errunaldiak hamar egunetik hamalau egu-
nera irauten du, uraren tenperaturaren
arabera. Larbak jaiotzen direnean, horiek
errekaren hondora jaisten dira, eta bertan
egoten dira, mugitu ere egin gabe, zaku
bitelinoko erreserbetatik elikatuz. Behin
erreserba horiek amaitzen direnean,
zakua zurgatu egiten da, eta elikagai bila
irteten dira. Horretarako, bi uren artean
edo azaleratik gertu egiten dute igeri, in-
tsektuen larbez, landareez, krustazeoez
eta moluskuez elikatuz. 
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Errutilo hegatsgorria (Rutilus arcasi) Iberiar Penintsulako
arrain endemikoa da. Hori horrela, arro hidrografiko
guztietan aurkitzen da, Guadalquivir ibaian eta

Espainiaren hegoaldeko ibaietan izan ezik. 
Euskal Herrian ez dugu alerik aurk-itzen isu-
rialde kantabriarreko ibaietan (Bizkaian eta
Gipuzkoan). Ebro ibaiaren arroan bakarrik
aurkitu daiteke. Araban oso ugaria da lauta-
da zeharkatzen duten ibaietan: Zadorra
ibaian eta bere adarretan, hala nola Alegria,
Zalla, Santa Engrazia, Gordoa eta Santo
Tomas eta Arroyo de la Venta ibaietan. Araia
ibaietan eta Arabako ekialdeko muturreko
erretenetan ere aurkitzen da.  
Ibai guztietan loinarekin batera bizitze da, ur
ez oso sakonetako eta korronte moderatuko
erdi-ibilguetan.

Loinaren antzekoa

Arrain honen ezaugarri nagusia da bere
bular-hegatsak, sabel-hegatsak eta uzki-
hegatsa gorriak direla. Bestela, loinaren antz
handia du, nahiz eta bere burua txikiagoa
izan eta bere muturra borobilduagoa izan
muturrean. Bere ahoa posizio subterminale-
an irekitzen da, eta goiko ezpaina nabarme-
nagoa da, loinaren ahoa inferoa den bitarte-
an. Era berean, uzki-hegatsaren ertza kon-
kaboa da loinaren kasuan, eta konbexua,
berriz, kasu honetan. Azkenik, loinaren
hegatsak ez dira gorriak. 
Errutiloaren begiak oso handiak dira; hori
horrela, begi baten diametroa begien arteko
distantziaren berdina da. Bere gorputza
indartsua da. Gainera, korronte handiko ure-
tan bizi diren arrainak, elikagaiak bilatu ahal
izateko lan handia egin behar duten arrainak,
ur lasaietan bizi diren arrainek baino gorputz
luzeagoa dute. Gorputza mehetuz doa, isats-
pedunkulurantz gerturatzen doan heinean,
eta ezkata zikloideez estalita dago. Hori

horrela, 39-46 ezkata ditu alboko lerroan. 
Arrain honen koloreak oso desberdinak izan daitezke, eta,
neurri handi batean, bere habitataren ezaugarrien araberakoa

BERMEJUELA
Rutilus arcasii

1. Rutilus rutilus. Tamaina: 30-44 cm. Pisua: 800-1.757 gr.

2. Rutilus pigus.  Tamaina: 20-40 cm. Pisua: 700-1.000 gr.

3. Rutilus rubilio. Tamaina: 20-30 cm. Pisua: 300-450 gr.

4. Rutilus frisii. Tamaina: 40-70 cm. Pisua: 2.000-7.100 gr.

5. Rutilus alburnoides. Tamaina: 15-20 cm. Pisua: 150-250 gr.

6. Rutilus macrolepidotus. Tamaina: 12-18 cm. Pisua: 100-250 gr.

7. Rutilus lemingii. Tamaina:: 15-20 cm. Pisua: 150-250 gr.

8. Rutilus macedonius. Tamaina: 12-18 cm. Pisua: 100-240 gr.

1

2

3

4

5

6

7

8

                                                                 



37

EH 24Zk.

36

EH 24Zk.

E
U

S
K

A
H

E
R

R
IK

O
IN

TS
E

K
TU

A
K

M
U

N
D

U
K

O
 K

O
R

A
L

U
G

A
R

R
IE

TA
K

O
 M

E
R

U
A

K

NOLA EZAGUTU? Tomate meroa (Cephalopholis son-
nerati) gorpu indartsua eta altua du, buruan bereziki
sendoa da. Bere kolorea gorri bizia da baina zuri uneak
ditu ere, nahiz eta egoera hau aldakorra izan, bere bizi
tokiaren arabera bait dijoa, bere banaketa oso zabala
bait da. Indiako itsasoaren zehar dauden koral ugarri
eta ugarte ia guztietan aurki ditzakegu (Seychelles,
Maldivas, Reunión, Laquedivas), eta baita Itsas
Nausian ere, Australiako “Gran Barrera”-tik Marshall
ugarteetaraino. Hala-hala, arrain gorri batzuk, larrosa
lerro batzuk dituzte eta beste batzuk erabat gorriak dira,
ordea. Beste batzuk oso ilunak eta pintarna gorriak
dituzte, aldiz. 
Bere bularreko hegalak tamaina erdikoak dira eta ilunak
dira, batez ere. Gazteak, oso txikiak direnean, beltzak
dira ia gorputz osoan, burua ezezik, urdina dena.
Hazten dijoazen bitartean marroiak bihurtzen dira eta
laranja izpil ugari dituzte; helduak ordea, ar heldu zaha-
rrak bereziki, gorri biziak izaten dira, bertatik hartzen
dute bere izen arrunta. 
TAMAINA: 45-55 zentimetroko luzaera eduki dezake,
baina 65 zentimetroak lortu ditzake ere  eta 6,6 kiloak
izan ere. 
BIOLOGIA: Bizi geldoa darama eta bere lurraldea oso
ondo babesten du, sakontasun handian egoten ohi da,
150 metrotan egon liteke ere, ohizkoa izaten da 25-60
metro bitartean izatea. Maldetan dauden ugarriak, bere-
ziki aldapetan, gustoko ditu, harkaitz koraletan, han zar-
tadura ugari daude eta babes leku aproposak dira.
Lokatz hondarretan aurki ditzakegu ere. Arrain handie-
nak sakontasun handienetan egoten dira. Hala ere,
sakontasun gutxiko uretara ganba garbitzaileen bila joa-
ten dira, Lysmata amboinensis moduen, parasitoak
kentzeko eta bere haginetan dauden jan hondarrak gar-
bitzeko. 
Hermafroditak dira. Garatzen ari direnean, denak
emeak dira, baina hazten diren neurrian, arrak bihurt-
zen dira. ELIKADURA: Arrain, oskoldun eta maskordunak jaten dituzte

(olagarroak, potak, txipiroiak…), gabe-
tik harrapatzen ditu batez ere, orduan
bere ekintzak aurrera eramaten ditu
batez ere, baita iluntzean eta goiz
aldean. Orduan bere kubila isten du
eta bere ehiza mugak zeharkatzen
ditu, bere zulotik asko aldendu gabe,
bere biktimen bila.  
BIZI TOKIA: Koraleko harkaitz sako-
netan zabaltzen diren zartaduretan
bizi dira, baita sakonetara dijoazten
zutineko hormetan. 
BANAKETA: Mero espezie hau oso
banandua dago. Indiako eta Itsas
Nausiko koral ugarri eta ugarteetan ia
guztietan aurki ditzakegu eta. Itsas
Gorrian oso eskasa da. 

TOMATE MEROA
Cephalopholis sonnerati

DECTICUS ALBIFRONS

EZAUGARRIAK: Orthetrum cancellatum dimorfis-
mo sexuala aurkezten du. Emeak horiak dira eta
arrak urdinak. 
Abdomen urdina ar helduetan, hori edomarroia eme
eta ar gazteetan, beti marra beltzekin. Ez da orba-
nik agertzen hegaletako basean. Hirugarren erra-
diala oso kizkurta.
Buru handia dute, begi konposatu pare batek ia
osorik betetzen dutena; begi hauek oso garatuak
daude eta haiei eskerrak ikaragarrizko doitasunez
haien harrapakinak.
Haien mintzezko hegal zabalak Zigopteroenak
bezalakoak dira, baina atzekoak zabalagoak dituzte
benetako burduntziek (Anisopteroek).
Kurioski, hegaldian zain bere aldetik higitzen dute
(hau nahiko aparta da intsektuen munduan, bilakaeraren ondo-
rioz hegaz-aparatuaren sinkronizapen ezin hobea erdietsi dute-
nez) eta hamaika akrobazia egiten dituzte: maniobra azkarrak,
norabidea aldatu, eta, baita ere, atzerantz hegaldatu.

TAMAINA: 3,5 zentimetro luze da.
BIOLOGIA: txitxibururduntzi uretan bizi dira haien bizitzaren
lehen aldietan. Larba direnean trakeetako zakatzen bidez har-
tzen dute arnasa, haragijaleak dira eta ahoko aparatu oso bere-
zia dute, bertan mozorro izeneko ezpain bat baitute, kizkurturik
dagoenean buruaren behealdea esaltzen duena, eta luzaturik
dagoenean luzeera bikoitza lort dezakeena.
Mozorro hau doitasunez jaurtiz atzematen ituzte harrapakinak,
gehienetan intsektuak edo, baita ere, arraintxoak eta zapabu-
ruak.
ELIKADURA: benetan ase ezinak dira, baina oso onuragarriak
intsektu kaltegarrien populazioa hein egokien artean gordeara-
tzen bait dute. 
Euliak eta eltxoak hegaldia bitartean haien gainera oldarturik,
haien hanka zorrotzen artean harrapoatzen dituzte.
HABITATA: ohiz gure ibai eta hidoetako inguruetan hegaz egi-
ten topa ditzakegunak.

EZAUGARRIAK: tamaina ertain izaten dira, eta
atzeko hankak oso haziak dituzte jauzi egiteko.
Bere burua babesteko hainbat sistima erabiltzen ditu:
atzeko hanken giltz bat nahita galdu, bere bizi-ingu-
ruari egokituriko kolorapena.
Animalia jauzkariak dira, eta hegalez baliatzen dira
planeatuz jauzia luzeagotzeko. Arrak eta emeak
bereizteko azken hauek sabelaren atzekaldean
duten obiskapto luze.
TAMAINA: 2,2-3,4 zentimetro luze da.
BIOLOGIA: Oropteroek sexu bereiztuak dituzte.
Emearen ugalketa-aparatuak bi obario ditu eta arra-
renak bi testikulu. Akoplamenduan arrak zuzenean
sartzen ditu espermatozoideak emearen bide genita-
letan eta bigarrenak arrautza handi eta luzeak jartzen
ditu zoruan. Larbak jaiotzeko koriona puskatzen dute
eta jaiotzen diren unean, indibiduo helduen itxura
dute.
ELIKADURA: belarrak edo bestelako landareak
jaten dituzte.
HABITATA: belardi eta basoen bizi da.

KIRKIRRAK, MATXINSALTOAK ETA TXITXIBURDUNTXIAK

ORTHETRUM CANCELLATUS

                                                



DESKRIBAPENA: txorten luze batean, lan-
tza-formako hosto berde distiratsuak ditu. Loral-
dia martxoa-abuztua bitartean izaten du. Lore-
multzo batekoitzaren azpian espata edo kor-
dotx deigarria du; zuria, larrosa edo gorria
barietatearen arabera. Lore-multzo bakoitzak
sei aste baino gehiago iraun dezake: baita eba-
ki ondoren ere.
Barietateak: Anthurium andreanum, espata
gorri bizia du.
Anthurium andreanum “Album”, espata zuria
du.
Anthurium scherzerianum, espata larrosa du.
Anthurium crystalinum, hostoetan nerbio horix-
kak eta lore kaxkarrak ditu.
LORALDIA: maiatzetik urrira lora-
tzen da.
JATORRIA: Ameriketako tropikoa
da bere jatorria (Mexikotik, Boli-
viarainoko bitartean).
ZAINKETA:
Argia: argi asko behar du, baina
eguzkiak zuzenean jotzen duela
ez ipini.
Tenperatura: beroa behar du, eta
gora-behera handirik gabea.
Neguan 15ºC-tik jaitsi gabe.
Ureztaketa: ur gutxi baina ugari.
Lurra lehortzen ez utzi, baina
sekula ez urez asetu. Hostoak
maiz busti.

Ongarriketa: udaberrian eta udan urari ongarri likidoa nahastu.
Sasoiko hazkundea apaltzen denean ez ongarritu udaberrira arte.
Ugalketa: hazitik ugaldu ohi da, baina baldintza bereziak behar
direnez etxean lortzea oso zaila da. Landare batzuk udaberrian
lorapotoz aldatzean zati daitezke.
GAITZAK ETA IZURRITEAK:
Zorri berdea: hostopean bizi ohi da. Banaka kendu, edo mala-
thion-ez tratatu.

Armiarma gorria: hostoak maiz
bustitzea da prebentziorik one-
na. Malathion-ez tratatu.
Botritis-a: usteldura eragiten
du. Lurra gutxiago ureztatu.
Benomilo-z tratatu.
SEKRETUAK ETA KOKAPE-
NA: 
- Landare dotorea da jatorrizko
inguruneko baldintzak baldin
baditu; beroa eta hezetasuna
baditu, alegia.
- Eguzkitan erre egiten da.
Lurra lehor antzera eduki, bai-
na hostoak maiz ihinztatu.
Hazkunde-sasoian lurra maiza-
go ureztatu, baina ur hotza ez
erabili.
Aire-korrontetatik aldendu eta
kontuz neguan hotzarekin 15ºC-
tik behera sekula ez jaitsi.
Loreak denbora luzez irauten
du; baita ebaki ondoren ere.
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J
IRATZE EMEA-SORGIN IRATZEA 

Athyrium filis-foemina

XARDIN-BELAR BELTZA
Asplenium trichomanes

EZAUGARRIAK: soro luzatuak, indusio luzatuarekin ere eta alde
batetik fixaturik.
Iratze emea, iratze arraren antza handikoa da, baina soro piska bat
luzatuekin eta albotik loturiko indusioz eta pinna sakonkiago zerra-
tuz.
Zurtoinak 30-130 cm-ko garaiera.
Hostoak: meheak, txortena gehienetan kanalatua eta orria baino
askoz laburragoa; 25-30 hostoska-pare, behin edo bitan pinatuak;
hostoska bakoitzaren azken lakainak puntadunak. Ardatza, gorria
edo purpura. Soro luzangak, 1 milimetro-koak, lakainen ertzetik
baino erdiko nerbiotik hurbilago kokatuta.
TAMAINA: 30-130 zentimetro-ko garaiera.
HABITATA: baso laiotzak eta erreka-ertzak.

EZAUGARRIAK: arrautz-formako
folioloak. Pezioloak marroi gorris-
kak ile korneoen itxurarekin.
Zurtoinak: 8-40 cm-ko luzera. 
Hostoak: hostosken txortena hegal
arre argi batekin. Txortena eta
ardatza ilun distiratsuak. 15-40
hostoska-pare, arrautza-formako-
ak, erraz askakorrak. Lerro-forma-
ko soroak.
TAMAINA: 40 zentimetroluze da.
HABITATA: harkaitzak, hormak,
enborrak.

EZAUGARRIAK: hosto lobulauak eta enbesa
ezkata zilarkaraz estalirik.
Xardin-belar horia, bere fronde lobulatu, ez pina-
tuengatik erraz ezagut daitekena, txandakako
lobulu sakonekin, ia ertnerbioraino ailegatzen
direla. Eztularen aurka eta odola garbitzeko diu-
retiko bezala erabilia izan den iratzea da. Bere
izena azpikaldetik aurkezten dituen ezkata dora-
tuetatik datorkio, berebat landare honen errautsa
ur oxigenatuaren moduan ilea horitzeko erabil-
tzeko deigarria izan delarik.
Zurtoinak: 20 cm-rainoko luzera.
Hostoak: pinatu-gilgilduak eta azpialdetik ezkata-
dunak, lehortean kiribiltzen diren errosetan bil-
duak. Lakain kamutsak, laburrak eta lodiak;
azpialdeko ezkatak argiak berritan, gero herdoil-
kolorekoak. 
TAMAINA: 20 cm-rainoko luzera.
HABITATA: harkaitzak, horma lehorrak.

XARDIN-BELAR HORIA
Asplenium cterach

ANTHURIUM ANDREANUM
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NOLA EZAGUTU?: Zinta
itsas sugea, Rhinomuraena
generokoa, bere beheko
masail hezur azpian hiru
kokotx eta, goiko masail
hezurrean, bi sudur apendize

luze eta tutu erakoak edukitzeagatik bereizten da, gainera
hauek, muturrean zabaldu egiten dira inbutu bat balira
moduen. Espezie hau, gorpu mehekoa dimorfismo sexual
argia du, arrak beltzak diren bitartean, eskarda horia duelarik,
emeak urdin argiak dira eta bi masail hezurretan eta hegale-
tan ere kolore horia dute. Eme zaharrak guztiz horiak izaten
dira. 
Bere azal likina ez du ezkatarik, baina mukitasun ugari baten
bitartez babestua dago. Mukintasuna poro mukin batzuk sor-
tzen dute, buruan eduki arren oso ikus ezinak dira, bi masail
hezurretan bananduak daude. Hauek, aho oso handia, irtena
eta arraila, ez du mingainik eta hagin indartsuak ditu, euren
punta zorrotzak atzerantz dituzte eta ez daude bakarrik masail
hezurretan bomerrean aurki ditzakegu baita ere.  Euren begiak
eta orkatz zabalguneak txikiak dira, azken hauek obal eran eta
ia sumaezinak, azalaren makulak estaltzen bait dituzte. 
TAMAINA: 120 zentimetroak lortu ditzake. 
BIOLOGIA: Espezie hau bere aktibitateak gauen aurrera era-
maten ditu, kolorez azkar aldatzeko ahalmena du. Geldoa da,
hondar azpian bizi da edota sakonean eroritako koral bazterren
artean. 
Itsas suge hau hermafrodita proterandrika da, hau da, jaiotzean

denak arrak dira baina hazten diren neurrian eme bihurtzen
dira. Euren koskadak zauri oso mingarriak eragiten dute, ez
bakarrik bere hagin zorrotzak azalean sartu eta oso erraz eba-
tzen dutelako, substantzia pozointsu bat dutelako baizik eta,
beraz berehala zauriak infektatu egiten dira. Haginak bi glandu-
la pozointsuekin harremanetan daude, beraz bere jariatzea
hagin guztiak busti egiten ditu. 
BIZI TOKIA: Koral uharritako hondar behean bizi da, bi eta 60
metroko sakontasun bitartean. 
BANAKETA: Koral itsasoaren zehar banandua dago, Itsas

Nausi eta Indiakoaren zehar (Seychelles, Mascareñas,
Mentawai, Java, Sumatra eta beste hainbat ugarteetan). 
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NAFARROAN 705
BIKOTE ZIKOINA ZENBATU DITUZTE

Zikoina zurientzako Nafarroan hasi da ugalketarako denboraldia.
Pasaden urtean Gurelur elkarteak 618 bikote baino ez zituen zen-

batu, baina aurten 87 bikotetan igo da animali hauen zenbakia.
Gurelur elkarteak 13 urte daramatza zikoina mota honen bikoteak
Nafarroan kontrolatzen, eta bere eboluzioaz arduratzen.
San Adrian herriak buru gehien dituen herria da, 75 bikoterekin.
Tuterak 64 ditu, Marcillak 46 eta Cortes 42. Herri hauetan dauden
habi kopuruak harrigarriak dira benetan; lau herri hauetan bakarrik
Nafarroako habi guztien %32a daude.
Zikoina bikoteak Tuterako merinaldean finkatu dira batez ere, beraien
habiak egiteko inguru naturalak nahiago dituztelarik. Iruña aldean
bost kabi baino ez dira zenbatu, beste hainbat urtetan gertatu den
bezala.

ZINTA ITSAS SUGEA
Rhinomuraena quaesita

Paleontologo talde bat Argentinako Neuquen probintzian
dinosauru mota berri baten aztarnak aurkitu ditu.

Dinosauru berri hau 12 metro baino gehiagoko luzera zuen eta
6 tona inguruko pisua. Baina erraldoi honen daturik bitxiena
taldean ehizan aritzen zela da, haragijale izanik ere. 
Bere izena “Mapusaurus rosae” da eta orain dela 90 bat milioi
urte bizi izan zen Argentinar Patagonian. Adituen ustez, espe-
zie berri hau “Argentinosaurus-aren”  harrapatzailea izan litza-
teke.
Rodolfo Coria argentinarrak eta Phill Currie amerikarrak bost
urteetako lanaren ostean Palza Huincul herriaren alban dago-
en harrobi batean, espezie berri honetako zazpi buru lurpetik
atera dituzte. Aurkikuntza hasieran pixka bat harritu zituen iker-
lariak, dinosauru haragijaleak normalen banaka ehizan ibiltzen
zirelako. Baina espezimen hauen tamaina eta adina ikusita
familia berekoak zirela ondorioztatu dute azkenean. 
Coria jaunak dioenez, aurkikuntzan zazpi espezimenen hon-
darrak aurkitu dituzte, 3 metrotatik 13 metroko luzera dutenak.
Batera aurkitzean hala
nolako pauta sozial bat
garatu zutela pentsatzera
bultzatzen ditu ikerlariak,
taldetan bizitzen zirela
pentsatzera. Gainera
dinosauru berri hauek
mega-harrapatzaileen
piramidearen gain-gaine-
an egon zirela ere pen-
tsatzen da.

DINOSAURU MOTA BERRI BAT
AURKITU DUTE ARGENTINAN

                      



du. 
Sei espezie mota daude, beren tamai-
nagatik, bere buruaren itxuragatik eta
bere azalaren koloreagatik bereiztu
egiten direna. Denak aldatzen dira
euren bizi tokiaren eraginez. Gazteak
kolore ezberdinak dituzte ere. 
Ipar Sudamerikan kaiman iluna
(Caiman crocodilus fuscus) izendatu-
tako espeziea bizi da, México-ko
hegoaldea, Venezuela, Colombia eta
Ecuadorren aurki ditzakegu. Kaiman
arrunta espezie mota (Caiman croco-
dilus crocodilus) deiturikoa, Andes
mendilerroaren ekian eta Venezuela
eta Brasileko Amazonas-ean du bere
bizi tokia. Mato Grossoko Yacareá dei-
turikoa, (Caiman crocodilus yacare)
Mato Grossoko herri aldean bizi da.
Beste espezie mota batzuk, caiman
crocodilus parguayensis eta caiman
crocodilus matogrossoensis bezalako-

ak, yacarearen lurraldeetan ere bizi dira.
Azkenik, seigarren famili mota, caiman
crocodilus apaporiensis izendatutakoa,
Colombiako Aporo errekaren, ibai adar
une baten bizi da. 

Mendixkako habiak 

Kaiman honek, bere habiak, mendixka
eran eraikiak daudenak, lokatza eta
hosto sikuak erabiliz egiten dituzte. Bere
barnean, emeak hamabost eta berrogei
arraultz bitarteko jartzen ditu, emearen
tamaina eta adina kontutan izana, nor-
maltasuna, hogeitabost eta hogeitamar
arraultzen artean dago. Kabi gehienak
zuhaitz eta basabera artean aurkitzen
dira, hala ere, batzuk ere zabalguneetan
eta ige belarren gainean  ikusiak izan
dira.  

Txitaldiaren denbora hamar eta hamabi
aste bitartekoa da, horren ondoren,
emea kabiak zabaldu egiten ditu eta
kumeei arraultzak apurtzen laguntzen
die. Gero, bere masail hezurren artean

uraraino eramaten ditu, gozotasun han-
diz. Jaio berriak mamuetaz, uretako
sabel oindunetaz, karramarro eta arrain
txikietaz bereziki elikatzen dira, handia-
goak direnak barakuiloak eta katu arrai-
nak jaten dituzte euri giroan batez ere,
baita ugaztunak ere. Begietako kaima-
nak uretako barakuiloen biztanleak jeitsi
dezakeen sinesmena, ez horrenbeste
galerazteko hauek gizaki zurrupakarien
bitartekoak izateko edo kaimanak erre-
ketan pirainen multzoak kontrolatu di-
tzaketela, ezin izan dira baieztatu.
Kaiman multzo handia dagoenean adie-
razten du barakailu ugari daudela ere.
Bestalde, pirainak ez dira izan inoiz kai-
manen elikaduran arrain garrantzitsue-
netarikoa. 

43

EH 24Zk.

M
U

N
D

U
K

O
 K

R
O

K
O

D
IL

O
A

K

Begietako kaimana (Caiman
Crocodilus) hiru metroko luzaera

eduki dezake, hala ere animali gehienak
ez dute bi metro t’erdi baino gehiago
edukitzen, zabalgune ia guztietan bizi
da: soro eremuetan, zingiradietan, erre-
ka handietan, aintziretan... Gizonak
eraikitako lekuetan ere euren koloniak
ezartzen dituzte, abereentzat egindako
ur putzuak esate baterako, edo ur - elek-
trika lortzeko egiten dituzten aintziree-
tan, edo bide aldamenetan  
dauden isurbideetan. Agian, hau izan
liteke munduko kokordilo bakarra hain
ondo egokitu egiten dena bere bizi tokia-
ren aldakortasunaren aurrean, gizona-
ren eraginez. Hain ondo egokitzen dire-
nez ulergaitza ez dirudi bere espeziea,

kaimanen artean, toki askotatik banan-
dua egotea. Euren bizi tokia México-ko
hegoaldetik Argentinako iparreraino

dijoa, kokordiloek hego Amerikan duten
muga guztien zehar daude eta. 
Narrazti hau itsas uran aurkitu daiteke,

Karibeko Trinidad ugartean agertu dira
ere.  
Begietako kaimana edo kaiman arrun-
ta, ñaño kokordiloarekin (Osteolaemus
tetraspis) konfunditu dezakete. Bere
izena har-tzen du begi gainean dituen
bi mokor hezurdungatik eta zeharka-
tzen duen hezur xaflargatik, horrek
betaurrekoak darama-tzala antzematen
du eta. 
Helduak saihetsetan nabar orlegi kolo-
rea izateagatik bereizten dira, bere
aldamenetan argitu egiten dena, buzta-
na nabar ilun lerro zutinekin marratua
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BEGIETAKO KAIMANA
Caiman crocodilus
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LICAENIDAE FAMILIA

NOLA EZAGUTU?
Laeosopis roboris espezieak
dimorfismo sexual nabarme-
na du. Arren kasuan, aurreko
hegoak puntazorrotzak dira,
emeen kasuan, berriz, biribi-
lak. Halaber, emeetan han-
diagoak dira eta urdina disti-
ratsuagoa da.
Arretan hegoen goiko aldea
oso urdin iluna da oinarrian
nahiz zona diskalean eta ertz
marjinal beltz zabalak ditu.
Atzeko hegoen goiko aldea,
berriz, beltza da eta oinarrian
kolore urdin iluna du. Zona
azpimarjinalean bi edo hiru
tanto urdin ikus daitezke.
Emeetan, hegoen goiko aldea
beltza da eta oinarrian eremu
bat du urdin iluna. Atzekoak,
berriz, beltzak dira eta bi edo
hiru puntu urdin azpimarjinal
ditu.
Hegoen beheko aldea bi sexuetan
antzekoa da. Beix horixka da. Banda
azpimarjinal laranja du, puntu zuri eta
beltzekin, aurreko hegoetan.
Atzekoetan, berriz, puntu beltzak ditu
eta zuriz inguratuta daude. Horien
atzean zilarrezko orbanak agertzen
dira.
TAMAINA: tximeleta oso txikia da.
Aurreko hegoek ez dituzte 12-14 mili-
metro gainditzen. Hego-luzera 30 eta

36 mm bitartean aldatzen da.
BIOLOGIA: espezie honek belaunal-
di bakarra du urtean. Indibiduo hel-
duak hegan ikus daitezke maiatzaren
amaiera eta uztailearen amaieraren
bitartean. Gainera, garai hori ugaltze-
ko erabiltzen dute.
Estali ostean, emeek banan-banan
eta isolatuak jartzen dituzte arrautzak
zuhaitzen adarren artean. Ondoren,
zuhaitz horietatik beldarrek elikagaiak
hartuko dituzte. Beldarrak ez dira
hurrengo udaberrira arte jaioko,

arrautza bezala
h i b e r n a t z e n
b a i t u t e .
Udaberria iristean, eklosioa gertatzen
da eta lizarren kimuak, urtadarrak eta
hosto samurrak jaten dituzte.
Krisalida eratzeko, zuhaitzen oineta-
raino jaisten da eta hosto hilen artean
lurperatzen da. Bestela, azalean ire-
kitzen diren pitzaduren barnean era-
tzen da krisalida. Eusteko, zetazko
gerriko fina erabiltzen dute.
ELIKADURA: beldarrak honako lan-

dareak jaten ditu: artea
(Quercus ilex), erkametza
(Quercus faginea) eta liza-
rra (Fraxinus excelsior);
halaber, neurri txikiagoan,
arbustua (Ligustrum vulga-
re) jaten dute.
HABITATA: lizardietan bizi
da, itsas mailatik 1.600
metroraino. Sarritan, indibi-
duo asko lizar handien
inguruan kontzentratzen
dira, nahiz eta horiek gaine-
rako zuhaitzetatik isolatuak
hazi. Beren adaburuak
hegan inguratzen dituzte.
BANAKETA: iberiar penin-
tsulan eta Frantziaren
hego-ekialdean banatzen
da.
Euskal Herrian oso toki
zehatzetan aurki daiteke
eta populazioak ez dira oso
ugariak. Lurralde guztietan
aurki daiteke.

ROBORIS TXIMELETA
Laeosopis roboris

BANAKETA

NINPHALIDAE FAMILIA

NOLA EZAGUTU? Antiope tximeleta
ederra da eta ez du dimorfismo sexualik.
Arrek eta emeek antzeko itxura dute.
Bi sexuetan aurreko hegoen goiko aldea
purpura iluna da eta ertzak inguratzen
banda hori-krema zabala dute.
Hibernatu ondoren, banda hori zuri
bihurtzen da. Ildo horri jarraiki, espezie-
ko indibiduoak (bai arrak, bai emeak)
negua iristean hil ordez, babes lehorrak
bilatzen dituzte. Bertan gorde eta hiber-
natzen dute udaberrira arte.

Hegoen beheko aldea marroi oso iluna
da eta bi hegoetan banda zabal marjinal
argia du.
TAMAINA: aurreko hegoek 30-34 mili-
metro bitartean neurtzen dituzte eta
hego-luzera 60 eta 65 mm bitartean
aldatzen da.
BIOLOGIA: antiope tximeleta tximeleta
hibernatzailea da eta negua zuhaitzeta-
ko zurtoinen azalaren eta hutsuneen
artean babestua pasatzen du. Gainera,
honako babesguneak bilatzen ditu: arro-
ken artean irekitzen diren zuloak eta
mendiko baserrietako teilatuak eta lasta-
tegiak. Udaberria iristen denean, lozorro-
tik esnatzen da eta zuloak uzten ditu
udaberriko lehenengo loreekin elikatze-
ko.
Negua igaro ostean, emeek arrautzak
multzoetan jartzen dituzte. Multzo

bakoitzean laurogeita hamar ehun
arrautza izan daitezke. Horiek
zuhaitzen adarren artean jartzen
dituzte. Ondoren, zuhaitz horiek
berak beldarraren elikagaia izango
dira. Emeek arrautzak jartzen dituz-
tenean, beren bizitza amaitzen da.
Beldarrak beltzak dira eta orban
gorrixkak dituzte sakabanatuta.
Azkeneko muda egiten dutenean,
sakabanatu egiten dira. Krisalida
eratzeko tokia bilatu behar dute.
Toki aproposena, normalean,
sahatsen adarren artean izaten da.
Horretarako, kremasterra erabiliz
zintzilikatzen da, saguzarra izango
balitz bezala. Lepidoptero honek
belaunaldi bakarra du urtean.

ELIKADURA: beldarrek, nagusiko,
sahatsen hostoak jaten dituzte; hala ere,

makalarenak, bur-
z u n t z a r e n a k ,
urkiarenak eta zumarrarenak ez dituzte
baztertzen ere.
HABITATA: Antiope tximeleta eguzkia
hartzen ikus daiteke, baita azkar-azkar
hegan eta altuera txikian planeatzen.
Hori guztia landareak ugariak diren
tokietan edo uribilguetatik hurbil egiten
du. Halaber, baso-soilguneetan eta bide-
etan aurki daiteke. Altitudea itsas maila-
tik 2.000 metroraino hedatzen da.
BANAKETA: banaketa-eremua oso
zabala da eta ia Europa guztian heda-
tzen da. Eskandinaviaren iparralderaino
irits daiteke eta Asia epelean zabal dai-
teke. Halaber, Kanadaraino eta Estatu
Batuetaraino irits daiteke.
Iberiar penintsulan kantabriar erlaitzean
hedatzen da.

ANTIPOE TXIMELETA
Nymphalis antiopa

BANAKETA

                                             



Mehatxupean bizi
den katua, habi-

tata suntsitu diotelako;
ezezaguna eta ikertu
gabea.
Katu pikart txikiarekin
lehian, Ameriketako
katurik txikiena izateko
baldintzak betetzen
ditu: 2-2,5 kilo bitarte-
ko pisua du eta 39-50
cm inguruko luzera;
buztana salbu, 19-25 cm neurtzen
baitio. Kolore marroi-grisaxka ageri
du ilea, titatxo beltz biribilduez esta-
lita erabat, sorbaldetan inoiz
marrak ere osatzen dizkiotenez.
Ale beltzak nahiko ohikoak dira.
Zoritxarrez animalia oso urria da
askatasunean, dagokion banaketa
geografikoa oso mugatua baita:
Txile eta Argentinako zati txiki bate-
ko konifero-basoetan baino ez da

bizi; gaur egun, espezie mehatxatua da,
dagokion habitatean jazotako suntsiketa
(baso-mozketa) dela bide.

Kodkod katua galzoriko felido bakana
da eta apenas daukagun beraren gaine-
ko informaziorik. Ez dakigu ia zertzelada
bat bera ere ugalketari eta antolamendu
sozialari buruz; itxura guztien arabera,
karraskari txikiez, intsektuez eta narras-
tiez elikatu ohi da.
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Kokapena eta irispidea

Peñas Bancas-eko karsta Sasiburuko Mendikatean dago eza-
rrita, Barakaldo udalerriko Sasiburu (500 m) eta Apuko (559
m) mendien artean.
Bertaraino iritsi nahi bada, Mespelerrekatik abiatzen da Telli-
tu auzora doan pitan zehar eta Zamundi baserrira doan bidea
hartu gero. Tellitura autoz joan daiteke, baina baserrirako bidea
opinez egitekoa da. Mespelerrekatik hasita, 45 minutu eta ordu-
bete bitarteko denbora kalkulatu behar da.

Interes-motak

Geomorfologia. Ezaugarri desberdinak dituen karst- zona bate-
an aurkitzen den orratzezko karst bat da.
Didaktikoa. Peñas Blancas-erako igoeran, hemen erakusten
ez diren hainbat adibide geologiko eta botaniko eskaintzen
dira.

Deskribapen orokorra

Peñas Blancas-eko karsta, kilometro karratu bateko hedadu-
ra eta potentzia txikia dituen kararri-azaleramendu txiki baten
gainean sortu zen. Arrezife-kararri hauek Konplexu Urgonia-
rraren barneko Aptiar-Albiarrekoak dira (Behe-Kretazikoa, due-
la 100 bat milioi urte). Failez mugatuta daude, sinklinal eran

tolestuak, beren hunean hareharri supraurgoniarrez hornituak.

Peñas Blancas-eko karstaren ezaugarri bereizlea orratz koniko
eta semikonikoen erako mofologia da: orratz zorrotzak, bata bes-
tearengandik banatuak, 1,4 m-ko altuerako dorreak bailira jarria.
Formazio hauek klima bero eta hezearen adierazle dira, eta horre-
gatik deitzen zaie “karst tropikala”. Geroago, burdin oxido eta kar-
bonatoek hutsune eta pitzatuak bete egin zituzten. Material hauek
meagintzan ustiatu direnean jarri da agerian jatorrizko morfologia
karstikoa.

IGG honek eskualdeko geologiarekin duen zerikusia

Peñas Blancas-eko kararriak Bizkaiko Antiklinalaren N-ko hega-
lean daude kokatuta. Hegal honetan daude aspaldidanik ustiatu
izan diren Bilboko burdinaren mea-zainak dauzkaten kararri-aza-
leramenduak. Siderita da gaur egun ateratzen den burdin mine-

rala (burdin karbonatoa). Beste garai batzuetan goethita eta limo-
nita atera izan ziren; hauek sideritaren eta hematitearen eralda-
ketaz sortzen dira, metal-aberastasun handikoak dira eta oso erra-
za da berauen erauzketa zeru zabaleko meategietan. Ustiaketa
honek utzi zituen agerian mineral azpian zeuden orratzezko lapia-
zak. Hauen erakuntzari buruz bi teoria daude:
- Lapiazak Koaternarioaren hasieran eratu izango ziren klima epel
baten baitan eta geroago burdin minealez bete. Mineralez estali
gabe geratu ziren osterantzeko kararriak; klima hotzeko ebolu-
zioa segitu zuten.
- Kararriak burdin mineralez estalita zeuden; mineralek, eralda-
tzen zihoazen neurrian, barne-karstifikazioa eragin zuten azale-
ko klimaren ezaugarriekin. Fenomenoa geldituta dago, dirudie-
nez, klima-aldaketaren eraginez.
Peñas Blancas-eko burdin meategiak 1900-1925 urteen bitarte-
an ustiatu ziren. Ukaezina da giza iharduerak agerian jarritako
zona honek duen balio estetikoa.

Garrantzi txikiagoko beste IGG batzuk

Azaldu dira orratz erako morfologiak beste mea-ustiategi batzue-
tan ere, hala nola Triano, Zugaztieta, Larraineta, Gallarta, etab.

Ikustaldirako gomendioak

Karsta aurkitzen den zona berean daude Peñas Blancas-eko arta-
di kantauriarra, Pozorrako aintzira eta Mespelerrekako urtegiak.
Irispidea oinez egin behar da eta Barakaldoko mendizaleen ibi-
laldi tipikoa da.
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KODKOD KATUA
Felis guigna

Asiar felido endemiko bakanetakoa da katu
buruzapala, Malaka edo Malaysiako

penintsulan, Borneo, Sumatra, Thailandia eta
Indonesian bizi dena; galzorian dagoen espe-
ziea da, nahiz eta gizakiak apenas izan duen
ezagutu ahal izateko aukera handiegirik.
Misterio iluna da oraindik zoologoentzat, besteak beste,
zer-nolako ugalketa eta antolamendu soziala dagoz-
kion.
Eskualde basotsuetako ibaiertzetan eta palmera-planta-
zioetan bizi den ugaztun gautarra da; ia ez du eguneko-
jarduerarik. Ugaztun txikiak, igelak eta narrastiak harra-
patu ohi ditu.
Etxe-katua bainoa txikiagoa da tamainaz: 1,9-2,5 kilo
inguruko pisua du eta 40-47 cm inguru da luzean; buz-
tana salbu, 13-15 cm neurtzen baitio.
Ile leun eta sarria du, kolore aldakorrekoa: isla zilarka-
radun marroi-ilunetik gorrizta bitarterainokoa; sabelalde-
an tita edo zerrenda belzkara batzuk ageri ohi ditu.
Katu buruzapalak ondo tasunak ditu bereizgarri gainerako
katu txikiekiko: bekoki luze eta makurra; belarri zeharo ñimi-

ñoak eta elkarrengandik erabat bananduak, buruaren alde
banatara; begi dezente handiak; eta erabat atzera dakizkioke-
en azazkalak. 

KATU BURUZAPALA
Felis planiceps
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tikoen multzo hau osatzen dutenak.

Erliebearen edertasun plastikoa, gainera,
landarediarekin osatzen da: artadi kanta-
briarraren unada onak (Sopeña, Ranero,
e.a.), landa zabalaren beheko aldean
sakabanatuta dauden harizti txikiak eta
tamaina handiko pagadiak (Los Jorrios
eta La Peña del Cuadro izenekoa). Hala
ere, landare-paisaiaren zatirik handiene-
an, larreak, txilardiak, otadiak, eta albitz-
belardiak nagusi dira, abeltzaintzaren pre-
sio handian eta suaren erabilpenean oina-
rritutako antzinako erabilerari lotutako
beste landare-formazioekin batera. Arma-
ñongo inguruetan, toki batzuetan, heze-
tasun handiko substratu azidoen gaine-

an, interes botaniko nabaria duten
enklabe hidroturbosoak aurkitzen
dira.

Bitxitasun moduan, hain garatuta
dagoen karstifikazioa egoteak, kata-
logatutako 200 kobazulo eta leize bai-
no gehiagorekin, kiropteroen komu-
nitate oparo eta anitza sustatzen du
eta Ranero-Los Jorrioseko ingurua,
saguzarrentzako enklaberik inpor-
tanteenetako bihurtzen du, EAE oso-
an. Aipatu beharra dago, Europan
galzorian dauden 4 espezie agertzen
direla: ferra-saguzar handia (Rhino-
lophus ferrumequinum), ferra-sagu-
zar txikia (Rhinolophus hipposideros),

Geoffroy saguzarra
(Myotis emargina-
tus) eta arratoi-bela-
rri handia. (Myotis
myotis). Hain mal-
kartsua den kareharriz-
ko erliebe hau beste
espezie errupikola ba-
tzuk aprobetxatzen dute;
gure lurraldean urria

delako, nabaria da hontz handia.
Armañóngo enklabean horren jatorri ani-
tza duten balioen bat egiteak, inguru pare-
gabe honen kontserbazioa lehentasu-
nezko helburu bihurtu dute.
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Armañon Bizkaiko men-
debaldeko muturrean

dago, Kantabriarekiko ipar-
mendebaldeko mugan. Bere
osakera geologikoa askota-
rikoa da; arrezife kareharriak
eta Behe Kretazeoko dolo-
miak mendebalde eta ekial-
deko muturretan (Ranero eta
Los Jorriosen) nagusi direla-
rik. Erdialdean, ordea, Goi
eta Behe Kretazeoko hare-
harriak dira nagusi (Arma-
ñongo inguruan).

Kareharrizko guneak, enkla-
be honen interesik handiena
bereganatzen du, karsifika-
zio-egoera aurreratuan dago-
en erliebe malkartsua duela-
rik. Fenomeno hori sortzen
da ura pasatzean kareha-
rrizko arrokak disolbatzen
direnean, eta uraren zirkula-
zio-zirkuitu konplexu bat sor-

tarazten da: goialdeetan (gune bado-
soan) grabitateak bultzatzen du eta
behealdeetan (gune freatikoan), pre-
sioak. Disoluzio-prozesua denboran
luzaten denean, urak pasatzean pu-
tzuak, aretoak eta galeriak, gero eta
handigoak, sortzen ditu. Zulo horien
presentziak lur-azala behera erort-

zea eragiten du eta dolinak eta torkak
eratzen dira. Fenomeno hori Karlistaren
torkaren jatorria da. Ranero harkaitzean
dago eta, bere 500 m luzera eta 125 m
altuerarekin, Europako torkarik handie-
netako bat da.

Era berean, Pozalagua Haitzulo fama-
tuaren jatorria prozesu karstikoak dira.
Bere luzera, gutxi gorabehera, 400 metro-
koa da eta 40 metroko sakonera duten 4
leize biki ditu. Ranero Auzoko dolomien
ustiapenari esker aurkitu ziren, lehergai-
luetako batek kobazuloak kanpoko alde-
arekin komunikatu baitzuen 1957an.
Dena den, haitzulo honen erakargarririk
handiena ez da bere tamaina izugarria,
estalaktita eszentrikoen presentzia bai-
zik; norabide guztietan hazkunde adar-
katu eta sumatu ezina da bere ezauga-
rririk garrantzitsuena.

Azalari dagokionez, Los Jorrioseko lapiaz
bikainak eta erliebe ikusgarriak aurkitzen
ditugu. Badira haitzuloak eta leizeak ere,
balio geologiko handiko fenomeno kars-

Ferra saguzar txikia.

Ferra-saguzar txikia (R. hiposideros).

Arratoi belarri handia.

ARMAÑON

Interes komunitarioko habitatak: 7
(lehentasunezko 2), espazioaren %71
betetzen dutenak. Gehien azaltzen diren
habitatak 4030, 6210, 8210, 6510 eta
9340 dira. Aipatzekoak dira lehentasu-
nezkoak diren 6210 eta 91E0, %14ko pre-
sentzia dutenak.
Garrantzizko elementuak: Balio handi-
ko geologia fenomeno kartsikoak, Poza-
lagua haitzuloa estalaktita eszentrikoe-
kin), Karlistaren torka (500 metroko luze-
ra) edo Los Jorrioseko lapiazak
bezalakoak. Bertako basoak (pagadiak,
hariztiak eta artadiak) agertzen dira, eta
interesa duten fauna-espezieak daude,
hala nola, hontz handia eta saguzar-komu-
nitate askotarikoa, Europan galzorian dau-
den espezie batzuekin batera.
Azalera: 2.966 hektarea.

Hontz handia

Sai zuria.

Geoffroy saguzarra.

                         



Santiagoko hondartza Zumaiako
portuko bokale ondoan dago. Bi
morru luzeren artean, olatu-hor-

maren eta errepideari eusten dion pare-
taren artean, harea-metaketa sortu du
bertan itsasoak. Herrigunean bertan
egon ez arren, ez da asko ibili behar
hara heltzeko. Autoa Zumaian utziz
gero, oso ibilaldi laburra dute hondartza
zaleek haraino, eta txalupaz ere burutu
daiteke bide hori.

Hondartza lasaia da
Santiago, olatu han-
dirik gabea, bi
morruok ematen dio-
ten babesari esker.
Kirol-portua ere badu
Zumaiak eta ontziak
bi morru horien arte-
tik irteten dira itsaso-

ra. Beraz, haiekin ere arreta izan behar
du bainu-hartzaileak.
Hareak ez du aparteko gorabehera eta
zulorik bainua hartzeko gunean eta,
udako egun bakan batzuetan izan ezik,
olatuek ez dute zurrunbilo arriskutsurik
sortarazten. Errioaren bokalean baino
ez da itsaslasterrik izaten. Beraz, igerian
ez da lehen morruaren ezkerraldera
igaro eta bokale parean jarri behar, toki
hartan edozein lagun eramateko adina

indar izaten baitu urak. Arreta handia
behar da toki hartan.
Hondartzaren eskuinaldean, itsasbehe-
ran, arroka ugari agertzen da marearte-
ko zabalgune luzea osatuz. Gain-gaine-
an Zumaiatik Getariara doan errepidea
du.
Eremu hareatsua du Santiagoko hon-
dartzak goiko aldean, antzinako duna-
ekosistemaren aztarna bakarretakoa.
Egun, hori bai, oso hondatuta daude
dunak, jende asko ibiltzen baita bertan. 
Atzealdean, gerizpea ematen duen
zuhaizti polita dago. Udako egunik bero-
enetan gustura hartzen dute haren
babesa eguzkipetik ihes egin nahi dute-
nek. Hondartza eguzkitsua da Santiago,
eta piraguismoa zein windsurfa egiteko
egokia.
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PARUPENEUS BIFASCIATUS PARUPENEUS CYCLOSTOMUS

PARUPENEUS HEPTACANTHUS PARUPENEUS INDICUS

PARUPENEUS PLEUROSTIGMA PARUPENEUS RUBESCENS

MUNDUKO ARRAINAK
ZOOLOGIA

HONDARTZA
SSAANNTTIIAAGGOO

EKIPAMENDUAK

Ez Bai Xehetasunak
Komunak 4
Dutxak 4
Kabinak 4 10-19:30 ord.
Edateko ura 4

BAINU ZAINTZA ETA SOROSPENA

Ez Bai Xehetasunak
Bainu zaintza 4 10-19:30 ord
Botikina 4 10-19:30 ord
Ume galduak 4
Uraren osasun kontrola 4

BESTELAKO BALIABIDEAK

Ez Bai Xehetasunak
Aparkalekuak 4 Bertan
Jolasguneak 4
Ezinduentzako zerbitzuak 4
Megafonia 4

ZZEERRBB IITTZZUUAAKK

                                         


