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Negutegi efektudun gasen
emisioen mugapenak kutsa-
dura gutxiago eragiten duen
(nahiz oraino ekoizpen-kostu
handiagoa daukan eta ezar-
pen urrikoa den) erregai bate-
ra begira zuzendu du arreta.

1900ko Pariseko Erakustaldi
Unibertsalean Rudolf Diesel

asmatzaile alemanak historiako
estreinako diesel motorra aur-
keztu du, kakahuete-olioz fun-
tzionatzen duena; horregatik
deritzo “olio-motorra". Horren
bitartez, sortzaileak nekazaritza
sustatu nahi du, energi iturri
gisa. Ekilorea edota kakahuete-
ak arras garestiak izanik, petro-
lioa nagusitu da, ordea. 2007
urtea: mende osoa igaro ondo-
ren, Europar Batasunean 35
milioi m3 bioerregai ekoizten
dira; horietako bat, landare olea-

ginosoen bidez moldatzen
den biodiesela da. Diesel
jauna zuzen zegoela frogatu
du Historiak: landarezko olio-
ak erregaitzat baliatzen dira
eta biodieselaren etiketa
bereizgarria gasolindegi asko-
tan dago agerian: biodiesel
hutsa (B100 izenekoa, hots,
%100 biodiesel dena) zein
gasolioz nahasita (proportzio-
en arabera, %10, %15 edo
%20, B10, B15 edo B20 deriz-
te), erregaiei buruzko

Espainiako legeriak baimentzen duen
bezala.

Hainbat faktorek eraginik, energi iturri
berriztagarriak bilatzea geroz eta pre-
miazkoagoa da. Berotze globalak,
petrolioaren garestitzeak, Kioto eta
beste hainbat protokolok eta erregai
fosilen agorpenak bultzatzen dituzte
herrialdeak energi iturri berriztagarriak
sustatzera eta horrelakoak indarrean
sartzeko epeak finkatzera. Legeriak
xedatua duenez, garraio eta kalefak-
ziorako biodieselaren europar merka-
tuak 2010.erako urteko 10.000 milioi

litrotara iritsi behar du. Halaz
ere, Europar Batasunak berak
emaniko datuen arabera,
egungo ekoizpen-gaitasuna
urteko 2.400 milioi litrora bai-
zik ez da iristen. 

Espainian, Energia
Berriztagarrien Ekoizleen
Elkarteak bildutako datuek
erakusten dutenez, bioerre-
gaien ekoizpena 2006 urtean
445.577 tonatakoa izan zela-
rik, horien %28 (124.577 TM)
baizik ez zen izan biodiesela.
Bioerregaien salmentak, aitzi-
tik, ekoizpena baino dezente
mantsoago ugaldu ziren
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2006an: aurreko urtekoaren
aldean %19 baino ez zen area-
gotu, 241.849 tonetara iritsiz;
hauen %21 inguru (62.909 TM)
biodiesela zen. Energi termino-
etan adierazteko, Espainiako
findegietatik ekarritako biodie-
selaren salmentak, Espainian
2006 urtean kontsumitu zen
automoziorako gasolio guztia-
ren merkatuaren %0,23ra baka-
rrik iritsi ziren; merkatu horre-
tan, izan ere, 24 milioi tep
(petrolio tona baliokide) saldu
ziren.

Espainian biodiesela 12 lante-
gik ekoizten dute orain eta
beste hamarka batzuk proiek-
tuan daude, eraikitzear, baina
martxan dauden 8.500 gasolin-
degietatik 200etan soilik (horie-
tako 125, Katalunian)
eskaintzen da biodie-
sela; Alemania eta
Austrian, ordea, horre-
lako erregaia 1.800
gasolindegitan merka-
turatzen da. 

Landarezko 

lehengaiak

Biodiesela landarezko
olio birjinatik eta birzi-
klatuetatik ekoizten da.
Landarezko olio birjina
hazitik erauzten da,
hazi-irina ganaduaren-
tzako pentsuak molda-

tzeko utzita. Olioa findu
egiten da, ekoizpen
prozesuan sartu aurre-
tik. Hirurehun motatako
landare oleaginoso
trata badaitezke ere
bioerregai hau ekoizte-
ko erabiliena koltza da,
landare honek hektarea
bakoitzeko olio-etekin
handiena ematen baitu;
ondotik soja, ekilorea
eta palma datozkio.
Dena den, erabilitako
olioa ere balia daiteke
horretarako: oso lehen-
gai merkea da eta gai-
nera, bestela hondakin
izango litzatekeen hori

birziklatzeko aukera ematen du olio-mota honek.

Espainian biodiesela ekoizteko baliatuenak diren lehengaiak
dira frijitzeko erabilitako olioak eta ekilore olioa. Orain, kol-
tza olioarekin eta Brassica carinata ("Etiopiako mostaza"
deritzon) landarearekin ari dira frogak egiten. 

Hondakinak biltzeko arazoak

Europar Batasuneko gainerako herrialdeetan biodiesela lan-
dare oleaginosoetatik erauzitako olioez ekoizten da: ekilore-
tik (Italian) eta koltzatik (Europa Erdialdeko herrialdeetan).
Mendebaldeak landarezko olio garbien aldeko apustua egin
du baina sukaldean erabilitako olioa eta animali koipeak dira
Txinan biodiesela moldatzeko lehengai nagusietako bi.
World Watch Institute-ren txosten baten arabera, Txinako
jatetxeetako sukaldeek milioika tona hondakin olio ekoizten
dute urtero-urtero. Olio hori, aresti arte, zakarrontzira zihoan
edo, bestela, maila apalagoko ostatuetan erabiltzen zen,
baina erabilera hori toxikazio ugariren iturri ohi zen.

Frijitzeko olio erabilia da biodiesela ekoizteko perspektibarik
egokiena erakusten duen aukera: bera da denetan lehen-
gairik merkeena eta, olio hori baliatuz, hondakin gisa trata-
tzearen kostuei saihets egiten zaie. Espainian erabilitako
olioen ekoizpena urteko 750.000 tona ingurukoa da, 2004
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urteko datuen arabera.
Erregaiak arautzeko
markoari buruzko txos-
tenak frijitzeko olioa
birziklatu eta biodiesel
bihurtzea proposatzen
duen arren, gai hori
biltzeak arazoak sorta-
razten ditu, Hondakinei
buruzko 10/98 Legeak
erabilitako olioa isur-
tzea debekatzen badu
ere. Europar
Batzordeak proposatu
du Espainiako
I n g u r u m e n
Ministerioak eta udalek
frijitutako olioa, oleinak
eta gantzak biltzeko
sistema egokia sor
dezaten, hiru etapatan:
industriala, ostalaritza-
koa eta etxekoa.

Arazo behinena,
ekoizpen kostua

Biodiesela, prezioan
behintzat, ezin lehia daiteke gaurkoz diesel konbentzionalare-
kin: bioerregaiaren ekoizpen kostua gasolina eta gasolioare-
naren bikoa da, zergak kanpo. Fiskalitateari dagokionez
(2003/30/CE Arteztaraua), biodiesela Hidrokarburoen Zergatik
salbuetsita dago baina bere komertzializazioari, berriz,
Hidrokarburoen Txikizkako Salmenten gaineko Zerga zama-
tzen zaio. Halaz ere, eragozpen hori apalduz joango da pixka-
naka. Prozesatzeko teknologia hobetu eta merkatu egiten da
egunez egun. Espainian, egun, ekilore oliotik bioerregaia
ekoizteko lantegi baten prezioa ia 2.000 milioi pezeta bada
ere, hemendik hamar urtera %30 gutxiago kostatuko da.

Lehengaiak ere laguntzen du: ekilore, koltza eta soja haziak
egunetik egunera merkatuz doaz eta, konparazioz, gasolioa-
ren prezioa goraka ari da, etengabe. Lehia ezabatuz doa
baina, desagertu arte eta salbuespenak salbuespen, gasolin-
degietan biodieselak diesel tradizionalaren prezioa izango du.
Horrela bada, Nafarroan litro bat biodiesel 0,845 eta 0,909
euro artean kostatzen da baina Bartzelonan 0,949 euro ere
kosta daiteke. Madrilen biodiesel litroa ez da jaitsi 0,928 euro-
tik eta, segun eta non, 0,932 euro ere kostatzen da.
Valentziako gasolindegietan 0,903 eta 0,926 euro artean dabil
litroko; Bizkaia eta Sevillako gasolindegi batzuetan, azkenik,
0,879 eurotan eros daiteke bioerregai hau.

Automobil markek elkar hartu ez

Auto fabrikatzaileak ez dira ados jartzen erregai honek diesel
modeloetan arazorik sortzen duen eztabaidatzean. Automobil
marka batzuek berariaz aholkatzen duten bitartean, beste ba-
tzuek motorrak etorkizunean arazoak izan ditzakeela oharta-
razten diote erabiltzaileari. Arazoa garbi dago: ibilgailuetako
elikatze-sistemako hodi eta junturen fabrikazioan baliatzen
diren goma eta kautxuak landarezko olioek disolbatu egiten
dituztenez, diesel %100 erregaia luze erabiliz gero hodi horiek
endekatu egin litezke, pororik edo erregai-galerarik eraginez.

Nolanahi ere, azken hamar urteotan fabrikatu diren diesel ibil-
gailu guztiek (egun errepideetan dabiltzanen %80k) biodiese-
la ?baita %100ekoa? kezkarik gabe balia dezakete, motorre-

tan inolako aldaketarik egin beharrik izateke. Baina, gasolin-
degietan erregaia hartzen duten ibilgailuak %100eko biodiese-
la erabiltzeko prestatuak dauden kontrolatzea ezinezkoa
denez, egun bioerregaia bi eratara komertzializatzen da: bai
huts-hutsik (B100 izenekoa), baita gasoliorekin %10 - %20
arteko proportzioz nahasita (B10, B15 eta B20 izenekoak).

BIODIESELAREN ABANTAILA ETA ERAGOZPENAK

Beste hainbat erregairekiko abantailak

Ingurugiro alorrekoak

Bioerregai hau erabat landarezkoa da eta erabat biodegrada-
garria. Energia berriztagarri eta agortezina da hori, ez du sor-
tarazten hondakin toxiko edo arriskutsurik. 

Negutegi efektua eragiten duen CO2 gasaren emisioa %90en
urritzen du produktuaren ziklo osoan, olioaren sorburu den
landareak bere bizitza osoan araztu baitu karbono-dioxidoa
(berriztagarri ez den emisioaren %10 hori lantegian erantsi
zaion metanolari eta produktuaren bizi-zikloan beharrezkoak
diren energi kontsumoei dagokie). 

Ez du eragiten negutegi-efekturik, errekuntzan sortzen den
CO2 (karbono-dioxido) hori, erregaia ekoizteko beharrezkoak
diren landareen hazkuntzan fotosintesiaren bidez atzeman
delako; beraz, ez du areagotu atmosferako karbono-dioxidoa-
ren kopurua: horri CO2-en ziklo itxia deritzo. 

Biodiesel hutsa (%100) erabiltzeak ingurugiro alorrean aban-
taila handiak eskaintzen ditu, gasolio konbentzionalaren alde-
an, emisioen murrizketari dagokionez, batik bat.
Honelakoetan, adibidez, sufre-oxidoen emisiorik ez dago; kar-
bono-dioxidoenak %80 txikiagoak dira; partikulenak %65 txi-
kiagoak dira eta hidrokarburo eta karbono-monoxidoenak,
berriz, %50 txikiagoak. 

Bioerregaiak ez dauka bentzenorik, ezta minbizia eragin deza-
keen bestelakorik ere (hidrokarburo aromatiko poliziklikoak).
Biodieselak, landaretiko erregaia den aldetik, ez dauka osasu-
narentzat kaltegarri izan daitekeen substantziarik, hidrokarbu-
roek ez bezala: hauek osagai aromatiko eta bentzeno kantze-
rigenoak dauzkate. Substantzia kutsagarri horiek ez igortzeak
arnasketa-aparatuko gaixotasunak eta alergiak nozitzeko

arriskua arintzen du. 

Bioerregaiaren ekoizpenak, merkatu-alorreko arrazoiak
medio, nekazaritzan baliatu diren baina pixkanaka abando-
natzen ari diren lurrek nozi ditzaketen desertizazio eta ero-
sio fenomenoak saihestuz, lurzorua horrela erabiltzeko
aukera ematen dute. 

Ekonomikoak 

Landarezko olioak erabiliz energi hornikuntza jasangarriaren
alde dihardugu; horrek, bistan da, petrolioarekiko dugun
morrontza arintzen du, hornikuntzaren segurantzia eta aniz-
tasuna bermatzen du eta nekazaritza munduaren garapen
sozio-ekonomikoa areagotzen laguntzen du. 

Karbono-dioxidoaren tona hainbat kostatzen da: kostu hori
emisio-eskubideen Europako merkatuan salerosi egiten da.
2010 urterako Espainiak bioerregaiei kontuetan hartuak
dituen konpromisoak betetzen baditu, atmosferara sei milioi
CO2 tona igortzea ekidingo du, hots, urtean 118 milioi euro
aurreztuko ditu, egungo prezioetan (20 euro inguru, tonako). 

Horrelakoak erabiltzeak motorren bizitza baliagarria luzatu
egin dezake, bioerregaia biziki lubrifikagarria denez, igurz-
tea, higadura, hotsak eta mantenu-gastuak arintzen baititu. 

Biodieselak disolbatzeko duen ahalmena ere nabarmendu
beharra dago: horri esker ez da ikatzik sortzen mekanismo-
etan eta motorretako erregai-zirkuituko kondukzio- eta injek-
zio-sistemak garbi iraunarazten ditu. 

Segurtasun eta garraioa

Biodieselaren garraioa seguruagoa da, likido hori biodegra-
dagarria baita. Erregai hau erreka edo itsasoan isuriz gero,
erregai fosilek baino kutsadura arinagoa eragingo luke. 

Idahoko Unibertsitateak eginiko saio batzuek frogatu dute-
nez, bioerregaiak ur-soluzio batean 28 egun eman ondoren
%95eko endekapena agertu zuen, azukreak bezala. Epe
horretan, berriz, gasolioa %40tan bakarrik endekatzen da. 

Ez da merkantzia arriskutsua, suhartze-puntua 110º C-tik

gora baitu eta bere maneiu eta metatzea seguruak direlako. 

Beste zeinahi diesel erregai konbentzional bezala meta eta
maneia daiteke. 

Beste hainbat erregaiekiko eragozpenak

Biodieselaren eragozpen behinena, oraingoz, prezioa da:
honakoa produzitzeko kostua gasolina eta gasolioarenaren
biko dira, zergarik erantsi gabe. 

Bioerregaiak energiaren mundu-merkatuan esanguratsu
izan daitezen azalera eskergetan hazi behar dira landareak;
izan ere, hazkuntza osoaren %7 baizik ez da bihurtzen erre-
gai. Espainiari dagokiola, lurralde osoaren herena baliatuko
balitz, horrek erregaien barne-eskakizuna soilik aseko luke. 

Monolaborantzako azalera eskergak sortzeak herbizida, in-
tsektizida, ongarri eta gainerako produktu erasokorrak ugari
erabilarazten ditu, ez gizakiaren osasunarentzat (nekazarie-
na, noski, landareak inork ez baititu jango) ez lurzoruaren
kalitatearentzat mesedegarri ez liratekeen balizko izurriteak
kontrolatzeko). Monolaborantzari emaniko azalera, gainera,
izurriteen aurrean askoz ere ahulagoa da hainbat espezie-
ren laborantza mistoak hartzen dituen alderdiak baino. 

Tenperatura hotzetan kristal modura solidotzen has daiteke
eta kristaltxo horiek erregai-hodiak buxa ditzakete. 

Disolbagarria denez, kautxu naturala, poliuretanozko aparra
eta antzeko materialak bigundu eta endekatu egin ditzakee-
nez, ibilgailua aspaldikoa baldin bada, biodiesela erabiltzen
hasi aurretik baliteke motorreko mangera eta erreten batzuk
aldatu behar izatea. 

Ur-defizit historikoa duten eskualdeetan biodiesela ekoizte-
ak duen eragozpen behinena ur-gastu ikaragarria da: meto-
do konbentzionalaz baliatzeko, izan ere, lauzpabost tona ur
behar dira tona bat biodiesel ekoizteko.

                



8

EH 33Zk.

9

EH 33Zk.

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

  
ZE

TA
ZE

OA
K

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

  
ZE

TA
ZE

OA
K

EZAUGARRIAK: Izurde pilotauk 6 metroko luzeera izan
dezake arren kasuan eta 4-5 metroko luzeera emeen
kasuan. Pisuari dagokionez, biek 2000-2900 kilo izaten
dute.Gorputza luzea dute. Bekokia altua eta abombatua
dute. Bularreko hegalak luzeak dira
eta puntan amaitzen dute  eta lerro
gris batek zeharkatu egiten ditu
behekaldetik, eztarrian zabalduz.
Begiak txikiak ditu. Ahoaren ange-
luaren gainean ditu. Masail bakoi-
tzak hogei hagin koniko ditu, indar-
tsuak, oso luzeak eta erraz gasta-
tzen direnak Hauek jausi egin dai-
tezke, helduak egiten direnean.
Azala biluzia, leuna eta disdiratsua
du, beltza kolorekoa gorputzaren
goikaldean eta urdina behekaldean,
non bihotz formako orbain handi bat
duen. Hegal kaudala oso urkilatua
da eta bi erdiek bat egiten dute hert-
zean.
TAMAINA: Helduek 3,8-6 metroko luzeera izaten dute eta 1,8-
3 tonako pisua izaten dute. Jaiotzean, 1,8-2 metroko luzeera
izaten dute eta 75 kilo pisatzen dute.
BIOLOGIA: Udan, izurde pilotuek iparraldera jotzen dute,
neguan, aldiz, hegoaldera jotzen dute, ur beroen bila, alegia.
Itsasoko ugaztun hauek oso lagunkorrak dira. Lagunkide talde-
etan bizi ohi dira, non ar nagusienek gidatzen duten. Ikusia da,
kide bat arazoetan baldin badago edo hondoratua baldin bada-
go, talde osoa doala laguntza eskaintzera.
Gainera, maizago egoten da hondartzetan, gainontzeko zeree-
kin alderatuta. Izan ere, taldekide nortasunak taldearen burua-
ri itsu-itsuan jarraitzera eramaten die, batzuetan sakontasun
gutxiko uretara eraman arren. 
Izurde pilotuek mogimentu erregularrekin igeri egiten dute.
Uretan hondora-tzen dira eta ondoren azalera jotzen dute.
Hauxe zortzi-hamar  aldiz jarraian burutzen dute, metro bateko

altuera duen zarras-
tada eginez.
Itsasoa bare dagoe-
nean, taldeak geldi-
geldi egoten dira,
burua uretatik at
dutelarik, atsedenaldi
handi batean egongo
baliran gisa.
Ugalketa ez da esta-
zio batean egiten,
izan ere urte osoaren
buruan egin dute
izkepot. Eskuarki,

gehienek udaberrian edo udan ugaltzen dute, hegoaldeko ur
beroetan, hain zuzen ere. Urte bateko ernalketa egin ondoren,
kumeak jaiotzen dira.
Emeek hiru-lau urtean erditzen dute eta bularra ematen dute
hamabi hilabeteren buruan.
ELIKADURA: Zefalopodoak, txokoak eta tamaina erdiko arrai-
nak jaten ditu.
BIZILEKUA: Kostaldetik urrun dauden ur sakoneko itsasoetan
bizi da, plataforma kontinentalatik hurbil daudenetan, alegia.
HEDAPENA: Espezie honen zabalera eremua zabala da.
Mundu osoko ur epeletan eta subtropikaletan dago, Ipar
Pazifikoan, salbu.
Hego hemisferioan eta Atlantiar Iparraldean,  bi talde nagusi
aurkitu dira (Humboldt, Falkland eta Benguela korronteekin
asoziatuak).Hauek biak banatuta daude tropikoko gerrikoaga-
tik. Espezieak eta azpiespezieak izan daitezke: Globicephala

melas edwardii hegoaldean eta
Globicephala melas melas iparraldean.Biek
ur sakonak nahiago dituzte. Batzuk kostal-
detik urrun edo gertu bizi dira, beste batzuk
kostaldetik itsaso zabalera jotzen dute, zefa-
lopodo kantitatearen arabera.
Gehienak Islandia eta Eskoziaren artean
dagoen ur eremuan daude. Bertan, batu egi-
ten dira ehunka taldeetan, zeintzuek mila
metroko sakonera murgildu ahal diren.
Bizkaiko Golkoan ere nagusi dira. Maiz, kos-
taldetik ikus daitezke (Matxitxako lurmuturre-
tik, adibidez), izan ere, burua ateratzen dute
arnasa hartzeko eta ur zaprastada isurtzeko.
Ezkarda ere erakusten dute murgilketa
unean, hain zuzen ere.

EZAUGARRIAK: Mutur estuko izurdeak, hagin
zimurtsuko izurdea ere deiturikoa, oso nabarmena
den buru konikoa du.Bere mutur luze eta mehea
bere kopetarekin bat egiten du, azpildurarik sortu
gabe. Ezaugarri hau nabarmena da mutur luzeko
izurdeetan.
Burua meharra du eta begi handiak ditu. Honek
narrasti baten itxura ematen dio.
Buruaren tamainaz gain, nabarmendu egiten da
ezpain zuriak edo larrosa kolorekoak izateagatik
eta saihetsetan orbain zuri edo larrrosak izateaga-
tik.
Bizkarra gris aedo gris urdinekoa da.Batzuetan
purpura kolorekoa ere izan daiteke. Sabela, aldiz,
zuria da.
Buztana zabala du, ertzeak konkaboak ditu eta
hozkada nabarmen bat du erdian.
Izpil ilun bat du begien inguruan. Bizkarraren gibe-
letik gorputza meheagoa da. Batzuek orbain anitz
izaten dituzte.
Hondoratuta dauden exemplu hilak identifikatu egin
daitezke haginetan dituzten zimur bertikalengatik.
Aldaera anitz daude forman talde batetik bestera,
batez ere, atlantikoko eta indopazifikokoen artean.
TAMAINA: Helduek 2,1-2,6 metroko luzeera izaten
dute eta 100-150 kiloko pisua dute. Jaiotzean,
metro bateko luzeera izaten dute.
BIOLOGIA: Mutur estuko izurdeak 10-20 kideko
taldeetan igeri egiten du, ba-tzuetan ehundaka
kideko taldeetan barna sartzen den arren.
Azkar igeri egiten du eta maiz arku baxuko forma
duten saltu txikiak egiten ditu murgiltzeko. Abiadura
handian igeri egiteko kapaz da, baita azaletik zenti-
metro gutxira ere.Kasu horie-
tan, ezkarda eta gorputzaren
atal batzuk erakutsi egiten ditu.
Maiz, itsasontzien parean
bidaiatzen du, batez ere, bran-
kan.
Izurde handiekin eta kalderoi
arruntekin elkartu daiteke, baita
atunekin ere. Batzuetan, norae-
zean flotatzen ikus daiteke ani-
malia hau.
Orokorrean, baieztatu daiteke
ikusteko zaila den especia
dela, izan ere 15 minutuan mur-
gilduta eman dezake.Bere jau-
siak ez dira oso deigarriak.
ELIKADURA: Arrainak eta txi-
piroiak jaten  ditu.
BIZILEKUA: Ur sakoneko eta
kostaldetik urrun dauden gune-

etan bizi ohi da. Sakonera handiko
ur tropikalek, subtropikalek eta ur
beroko itsasoek sortzen dute bizi-
eremua.

HEDAPENA: Ez izan da jakin zein
den bere zabalera. Egindako beha-
ketengatik, planeta osoko uretan
bizi dela esan da. 
Uraren temperatura 25ºC baino
gehiagokoa izan behar da. Antza
denez, ur hotzak ekiditu egiten ditu.
Ez da nabarmena inongo itsasoan.
Azken urte hauetan behaketa anitz
egin dira animalia honen gainean,
batez ere Hawaiko uharteetan.
Mediterraniar itsasoan, espezie
honetako kide gehiago daude.
Bizkaiko Golkoan ez daude anitz
kide. Udan baten bat ikus daiteke.

MUTUR ESTUKO IZURDEA
Sterno bredanensis

IZURDE PILOTUA
Globicephala melas
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Anayeko lepoa 300 metro alturako mal-
kardi zorabiagarri batez dago mende-

ratua iparraldean. Hiru Errege mendiaren
eta Auñamendi mendiaren artean
Pirineotako ardatz katearen igarobidea
moztu egiten duela dirudielarik. Bertagotik
behatuz, harresia trinkoa izatetik urrun
dagoela soma daiteke eta kontutan har-
tzekoa dela trabesiako ibilbide “gihartsu-
ren” bat, malkarra ia zuzenean gainditzen
duena.
Anayeko Lepoan (harri bereizgarria bali-
zaketen gurutzegunean), IMan atakaren
igarobidea zaintzen duen dorre ikusgarri
batean erreparatu behar dugu. Bidea
dorre honen eskubi eskubitik doa, oztopo
harritsuak inguratuz eta eskaladako
pasarte erraz bat edo beste, arriskurik
gabea, besterik ez dauka.

Belagoako Babestetxeko bide balizatutik
iristen da Anayeko Lepora, gutxi gora
behera 4 kilometrotan, Arreetan zehar
egin beharreko ibilbide neketsuaren era-
gozpenaz. Zuzenean igo harritzazko
malda batetik lepoa menderatzen duen
harpe errektangeluarraren eskubitara
mantenduz, eta behin horma garrantzitsu
baten oinera iritsiez gero, eskalada alde
batera utzi, eskubitik, perpendikularrean
dagoen korridore errez batetik igoz.
Mehargunean sartutako korridore honen
erdian, bertan tinkatutako bi blokek ejerzi-
zio piska bat egitera behartuko gaituzte (II
goi) lepoko atakaren gaikaldean dagoen
terraza eder batera irten baino lehen.
Orduan konturatuko gara dorrea ez dela berez
muino sinple bat baizik, eta gainditzeko erraza
gorakako zeharbide batez (ZG). Handik gora, 3
metrotako murru txiki batek (II) Anialarraren
hegoaldeko alderdi osoa inguratzen duen terraza
handira bidea zabalduko digu. Zuzenean igo dai-
teke gailur aldera, malda harritsu batean barre-
na, edota terraza osoa zeharkatu eskubi alde-

runtz gandorrera azaltzeko 2295 kotako lepoan, Castetne eta
Anialarren artean.

Itzultzeko ikusi Karrerasko Lautadaren adierazpena eta pla-
noa, Anialarrako gandorrean 2050 lepoa bilatu asmoz. Bertatik
ezkerralderuntz jaisteko aukera izango dugu,
Añarbarkandiako haraneruntz.

KOKALEKUA: atsedenleku hau Gruñe-
ran/Alta de Galdames mendien hegale-
tan kokatuta dagoela eta, bertatik hurbi-
len dauden auzoak La Arboleda-Zugaz-
tietan (Trapagaran) eta Santelices (Mus-
kiz) dira. Azken auzo horretan, Sopuerta-
ra bidean, Zugaztietaranzko errepidetik
desbideratuko gara. 2,9 km gorantz egin
ostean, Siete Robles atsedenlekuko
aparkalekura helduko gara. Zugaztietatik
bertaratzeko 11,7 km falta dira. Cerrillo
atsedenlekutik pasako gara lehenago.

DESKRIBAPENA: Siete Robles baso-
errepide meharraren albo batean finkatu-
ta dago, landa-ingurune batean, bertako
abeltzaintzarengatik eta baso-joritasuna-
rengatik. Bereziki, pinuak eta eukalituak
daude bertan. Hala ere, nekostak dira at-
sedenlekuaren inguruko zuhaitzak. Ber-
tan tartekatuta daude eredu bitxi eta ede-
rrak, esate baterako, sekuoiak, crypto-
meria japoniarrak eta Douglas izeiak.
Atsedenleku hau leku zabala dugu eta
beraren aurrealdean eguzkitsua da. Ber-
tan haurrentzako jolasak daude ezarrita.
Gainerako lekua eukalituen eta gaztai-
nondo, haritz gorri eta urki hostotsuen
gerizpean dago. Hain zuzen ere, haritze-
tarik hartua du izena atsedenlekuak. Ho-
ri guztia eta beraren geografi kokaera la-
gungarri dira Siete Robles atsedenlekua
haize nagusietatik babesteko.

Ibilbideak eta interesguneak. Mea-
trenbide zaharra: 5,3 km-ko ibilbide za-
har hau, Gruñeran/Alta de Galdames

mendien hega-
letatik baitoa,
egokia da edo-
zein urtarotan
ostera egiteko.
Izan ere, pen-
diz eskasekoa
da eta bidezoru ona du. Bikaina da bizi-
kletaz ibilaldi lasai bat egiteko.
Siete Roblesetik kilometro bat eta be-
rrehun metrotara basabidean sartuko ga-
ra, Muskizerantz jaitsiko garelarik. Plano-
ak baso-errepidea zeharkatzen du eta
ezkerretarantz egin, Galdameserantz.
Eskuineko ibilbidea ondo dago Gallarta-
ko El Campilloraino. Tarteune batzuetan
ebakitzen da ibilbide hau, tunel laburrak
zeharkatuz, zeinetan  linternak ezinbes-
tekoak ez baitira. Ibilbidean zehar Muskiz
udalerriaren gaineko bista ederrak izan-
go ditugu eta El Castaño izeneko atse-
denlekuaren ondotik pasako gara.

Arena hondartza eta Montaño (319
m):
Udako egun bat mendian eta hondartzan
tarteka egin dezakegu. Muskiztiik hurbi-
leko Arena hondartzara joango gara. Ha-
ran osoan nagusi diren tontor bewlartsu
txikietarantz abiatuko gara, “Bizkaiko I-
tzuliaren” GR-123 delakoaren balizei ja-
rraituz. Bidegorritik jarraituko dugu eta
urontzi baten ondotik pasatakoan Ozeja
mendatera heltzen den bidexka batetik
desbideratuko gara. Bizcar gainetik ja-
rraituz, ordubete baino lehenago iritsiko
dugu Montañoso tontor belarrez betea.

Bertako panoramika zabala da:
Lucero erpina, Serantes, Somo-
rrostro harana (Muskiz, Abanto
Zierbena, Trapagaran, Ortuella)
eta Gruñeran/Alta de Galdames.

Muñanones gaztelua: San Juan
auzoan kokatuta dagoen eraikin
militar hau nazioko monumentu
historiko adierazita dago eta Biz-
kaiko Erdi Aroko gaztelu bakarra
da. Bera Petronor  errefinategia-
ren esparruan aurki dezakegu,
jauregiarekin multzo bat osatzen

baitu.
Gaztelua eraikitzeko Juan Lopez Salaza-
rrek agindu zuen 1256an. Gazteluak al-
menekiko murru bikoitza du, eta bazte-
rreko lau dorretzar zirkular, erretena, zu-
bi altxagarria eta 25 metro gora den do-
rre nagusia. XVI mendean, Salazartarren
leinuak gaztelua utzi zuen eta erosota-
sun handiagoko jauregira joan zen bizi-
tzera. Jauregui horrek bi solairu ditu eta
beraren fatxadan Salazar-Muñatonese-
ko, Bizkaikjo, Butroeko eta Salazarreko
armarriak daude. Jauregia ospitale eta
ostatu bezala erabili zen eta, gaur egun,
Muñatones gazteluaren zagarberritze-
tailerra hartua du barnean.

Covaronera ibilaldia: Lasai asko egin
dezakegu ostera kostako labarren gaine-
tik. Bertako arrezifeen artean oraindik
daude mineral-untziralekuen aztarnak
eta, bertatik hurbil, kiskaltzeko labeenak.
Trianotik etortzen zen menerala itsasunt-
zietan esportatzen zen Ingalaterrara,
Belgikara eta Frantziara.
Muskiztik, Barbadun ibaiaren parean
kostaldeko Pobeña auzora doan errepi-
dea hartuko dugu. Auzo hori Muskizko
auzorik zaharrenetarikoa da. Aparkale-
kuaren ondoan padura nabarmentzen
da, ingurune gazi eta hezera egokitutako
landareek osatua; baita muinoaren gai-
neko baseliza ere. Oinezkoentzako zu-
biak, Barbadun ibaiaren gainekoak, Po-
beña Arena hondartzarekin lotzen du.
Bide mailakatu bagoneten ibilbidearen
gainean eta, laster, labarraren ertzean
kokatuko gaitu. Bide hori belaseen arte-
an doa eta gure gainetik zerrendaegilea-
ren etxebizitza aurkituko dugu, mineral-
latsagia gure bistatik kanpo geratuko de-
larik. Aurreraxeago, mineralak kargatze-
ko toki ikusgarria aurkituko dugu, itsaso-
an barneratzen diren harmaila batzuk. 
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EZAUGARRIAK: Platysomus delakoak disko-formako gorpu-
tza zuen, egun Amazonasen bizi diren disko-arrainena bezala-
koa. Antza denez, Paleoniszidoen ordenako zenbait kidek
forma hori gartu zuten.
Arrain honen gorputz ponpatua, atzealdean, bizkar- eta uzki-
hegats handi eta zabalez inguratua zegoen, bular- eta sabel-
hegatsak oso txikiak ziren bitartean. Anatomia horrek koralezko
arrezifeetan bizi den egungo saguzar-arraina gogorarazten du. 
Paleontologoek, fosil hori aztertu ondoren, Platystomus delako-
ak bere gorpu-tza alde batera eta bestera flexionatuz egiten
zuela igeri ondorioztatu dute. Hori horrela, mantso egiten zuen
igeri, kulunka-mugimendu bat eginez. Era berean, paleontolo-
goek diote arrain honek nahiko zuzen manten zezakeela bere

norabidea, isats simetriko bat, urkila-formakoa, baitzuen.
Nolanahi ere, bere indar propultsatzailea isatsaren gainal-
deko lobulutik lortzen zuen, lobulu hori gogorki gorputzera
itsatsitako ezkata-errenkada ugariz estalita baitzegoen.
TAMAINA: 17-18 zentimetro inguruko luzera.
ELIKADURA: Paleontologoek diote litekeena dela arrain
hau planktonaz elika-tzea. Ondorio horretara iritsi dira,
bere barailak, Canobius delakoarenak bezala, bertikalki
zeudelako esekita, eta, horri esker, ahoa asko ireki zeza-
keelako, zakatzetako ganberak zabalduz. Moldaketa-
mota horren helburua planktonaz elikatzea ahalbidetzea
izango zen. 
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Karboniferoaren hasie-
ratik Permikoaren amaierara arte bizi izan zen, mundu
osoko ur gazietan nahiz ur gezatan. Egungo aingira beza-
la, gazitasun aldaketak ondo jasaten zituen arrain euriha-
linoa zen.
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EZAUGARRIAK: Canobius arrain luzanga eta oso txikia izan
zen. Isats indartsu bat zuen, eta bere garezurrak aldaketa ebo-
lutibo berri bat zuen. Goiko maxilarrak garezur-kaxara lotzen
zituzten masailetako hezurrak eta barailak bertikalki zeuden
ezarrita. Horrela, baraila bertikalki zeuden esekita, garezur-
kaxaren azpitik, eta ez zeharka, bere ordenako gainerako
Paleoniszidoek bezala.

Moldaketa berri horri esker, arrain honek
gehiago ireki zezakeen bere ahoa, bere zaka-
tzetako ganberak, barailen atzealdean koka-
tzen zirenak, ikaragarri zabal zitezkeen bitarte-
an.
Berrikuntza horrek eragina zuen, batetik, arrai-
naren arnasketan, eta, bestetik, elikaduran.
Izan ere, ahoa hainbeste irekitzeko gaitasuna-
ri esker, bere zakatzetatik iragan zitekeen ur-
bolumena askoz ere handiagoa zen. Horrela,
oxigeno gehiago har zezakeen uretik, eta,
ondorioz, bere jarduera areagotu zezakeen. 
TAMAINA: 7 zentimetrotik 8 zentimetrora arte-
ko luzera.
ELIKADURA: paleontologoen iritziz,
Canobius delakoa organismo planktoniko oso
txikiz elikatzen zen. Organismo horiek bere

ahoan zirkularazten zuen uretik harrapatzen zituen. Izan ere,
bere barailatan eta zakatzetan zituen hortz txiki-txikietan harra-
patuta geratzen ziren.  
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Karboniferoaren hasieran
bizi izan zen, Europako ur gezatan (ibaietan, aintziretan eta
lakuetan). Arrain honen aztarna fosilduak aro horretako harkai-
tzetan aurkitu dira, Eskozian.  

EZAUGARRIAK: Haren gorputzak
burezur delikatua zuen, pelbiseko
gerria luzea zuen (hiru puntako urkila
baten forma zuen) eta jauzi egiteko
hanka luzeak zituen. Trazu horiek guz-
tiak dira egungo anuroak definitzen
dituztenak.

TAMAINA: 3 zentimetro baino gutxia-
goko luzera zuen.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?:
Jurasikoaren hasieran Hego Amerikan
(Argentinan) bizi zen.

EZAUGARRIAK: Mikrosaurio txiki hau, ure-
tako animalien gorpu luzea zuen, 40 orno
baino gehiagorekin. Bere hankak oso txikiak
ziren eta igeri egiteko ez zuten garrantzirik.
Anfibio hau gorpu-tzarekin eta buztanarekin
saihetseko izurdurak egiten zituen horretara-
ko. Baliteke animali txiki hau, ornodun gabe-
etaz elikatzea, ur gozoko plaktona zena.
Mikrobachisa lepospondiloen Peter Pan-a
zen, helduek, eltxarrak zeukaten hiru bikote-
ko luma zibotak mantentzen bait zituen.
Honelako hau, pidorfismo moduen ezagu-
tzen da, gaur egungo arrubi batzuk berbera
egiten dute, Necturus ipar amerikarra beza-
la. Ajolote mexikarra, apur bat gehiago lortu du, honek,
zapaburuen buztana mantentzen bait dute eta. 
TAMAINA: 16 zentimetroko luzaera zuen.

NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Harrikatzaldi amaieran
Europan bizi zen. Bere lehenengo fosil aztarnak Txekian
aurkituak izan dira.

MICROBATRACHISMICROBATRACHIS ORDENA: MIKROSAURIOAK

ORDENA: ANUROAK

EZAUGARRIAK: Haren gorputza nahiko motza zen: bizka-
rrean 14 orno zituen, anfibio primitiboek zeuzkaten 24 orno-
ren aldean. Hala guztiz ere, haren gorputza luzexka zen,
igel modernoek daukatenarein alderatuz gero; izan ere, igel
modernoek 5 eta 9 orno bitarte dauzkate.

Haien aldaken egiturak erakusten du igeri egiteko atzera bul-

tzatzen zela atzeko hanka motzekin. Milioika
urteren buruan, litekeena da mugimendu azkar
horrek bilakaera jasan eta egungo igelen jauzi
tipikoak sortzea.
Triadobatrachusaren burezurra egungo igelen
burezurraren oso antzekoa da; irekiune zaba-
lez bereizitako hezur ahulen sare fin batu bat-
zuen. Haren entzumena ona zen, atal horreta-
ko hezurrak ongi garatuta baitzeuden, eta tin-
pano zabalak zituen urez kanpoko soinuak en-
tzun ahal izateko.
Animalia hau anuroen eboluzioaren tarteko

fasea da. Ezberdintasun aski dituzte egungo haien ondokoe-
kiko (igel eta apoekiko) beste ordena (proanuroak) batean
eta famili propio batean sailkatuta egoteko.
TAMAINA: 10 zentimetro luze zen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEIN?: Triasikoaren hasierakoa
Madagaskaren bizi zen duela 2490 milioi urtekoa.

ORDENA: ANUROAK

VIRAELLAVIRAELLA

TRIDOBATRACHUSTRIDOBATRACHUS
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EZAUGARRIAK: dinosauru hau denetatik "buru gehien"
eduki zuena izan zen: bere garezur barrunbea, bere gor-
putzarekin konparatuz, orain arte aurki direnen artean han-
diena da. Bere garuna oraingo emu batena baino handia-
goa zen. Ugaztunekin konparatuz, zientifikoek uste dute,
Stenonychosaurus-a gaur egungo adimen gutxigoko ugaz-
tunen adimen berdintsua zutela, opossum-a bezala. Ez da
aurkitu saurornitoidido honen eskeleto oso bat ere. Bere
estruktura oso ezberdintasun gutxi ditu  Saurornithoides-
arekoarekin, honen ondorioz, paleontologo batzuk uste
izan dute animali berbera zela. Hala ere,

Stenonychosaurus-aren erpeak meheagoak eta luzeago-
ak dirudite Saurornithoide.arenak baino. Bestalde, ziurre-
nik, Stenonychosau-rusaren estruktura askoz ere arina-
goa izango zen: 27-45 kilo artean pisatuko zuen.  Bere
familiako beste kideak bezala, Stenonychosaurusak
garun eta begi handiak zituen: begi bakoi-tzak 52 mm-ko
diametroa zuen, gaur egungo ostruka batek duen tamai-
na bezala. Hau, bere estrukturak zuen arintasunarekin
bilduta adierazten dute dinosauru korrikari eta ehiztari
gabatarra liratekela, erreflexu azkarrekin eta zentzu ongi
garatuak zituena. 
TAMAINA: 2 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Kretazeo amaieran
Ipar Amerikan (Albertan) bizi zen.
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FAMILIA: SAURORNITOIDIDOAK

EZAUGARRIAK: 1978-an, dinosauru honen
garezurra, hagin eta besoko hezur batzuk aur-
kitu egin zituzten. Zaila da sailkatzea: drome-
saurio bat edo saurornitoidido bat, "hegazti
musker" bat izan zitekeen. Dauden aztarna
eskasak esaten digute  Saurornitholestes-ak
dromesaurio ia gehienak baino garun handiago
bat zuela ( baina  saurornitoididoen artean
tamaina arrunta zen hura) eta baita erpe harra-
patzaile izugarriak zuela. 111. horriaren berre-
raiketa dauden datuetan baliatzen da, baina
mamian gogoetatsua da batez ere.
TAMAINA: 1,8 metroko luzaera zuen.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Kretazeo
amaieran Ipar Amerikan (Albertan) bizi zen.

SSAAUURROORRNNIITTHHOOLLEESSTTEESS

Izan ere Tertziarioaren hasieran, haiek Miazidoei ezker eboluzionatu zutela. Aro berriko Taldekideen artean, azkonarra,
erdinudea, katazuria, mofeta eta ugaberea dauzkagu. Denak ehiztariak dira, gorputza luze eta estua da. Epealdean bizi

dira. Tropikoetan,  aldiz, mangostak (biberridoak),  zibetak eta katamusturluzeak ikus ditzakegu.

MUSTELIDOAK ORDENA

EZAUGARRIAK: Potamotheriuma lehenengo ugaberea da, daukagun berrien
arabera. Gorputza luze eta bihurria zuen (gaurko antzekoa zen). Hanka motzak.
Errekako landaretzaren artean saltoka ibil zitekeela pentsa dezakegu. Bizkarra
makurtua eta burua behean. Bere usainmena ez zen ona, bere entzumena eta
ikusmena aitzitik oso onak ziren arrainak ur azpian harrapatzeko.
Dudarik gabe, potamotheriuma igerilari ona izan zela pen-tsatzen dugu. Itxura
liraina eta hidrodinamikoa, ez zuela problemarik ura zeharkatzeko, uste dugu.
Bizkarezur malgua uretara botatzeko balio zitzaion. 
Ugabereak, erregistroan ondo errepresentatua dagoena animalia bakarra da.
Hau dela kausa, uraren ondoan bizi zirenez, hil eta gero sedimentuen azpian lur-
peratuak geratu ziren fosilizatu arte. Paleontologoek diote, ugabere benetakoek
mustelido arbaso batetatik eboluzionatu zutela.
TAMAINA: 1,5 metroko luzera.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Miozenoren hasieran bizi izan zen, Europan
(Frantzia).

PPOOTTAAMMOOTTHHEERRIIUUMM

EZAUGARRIAK: Zuhaitzeko ehiztari honek begi
handiak, gauez ehiza egiteko eduki zituen. Oreka
mantentzeko, bere buztan luzea erabili ohi
zuen.Gaurko basariskoaren antzekoa izan zen
(Bassariscus sumichrasti) eta bere arbasoa zela
esan daiteke. Halaber,esan daiteke, bere bizimo-
dua arbolaz arbola eta enborrez enbor joatea zela.
Prozionido guztiek bezala, hortzen tontorrak amo-
tzak ziren eta haginak laukiak, honek bere elika-
dura orojalea izan zitekeela esan nahi du (intsek-
tuak, hegazkien hezurra, landareak  jaten zituen.
Ugaztun txikiak eta hegaztiak ehizatu ohi zituen.
TAMAINA: 75 zentimetroko luzera.
NOIZ ETA NON BIZI IZAN ZEN?: Oligozenoaren
hasieratik Miozenoaren hasiera arte bizi izan zen,
Asian (Txina), Europan (Frantzia), Ipar Amerikan
(EEBB).

Prozionidoak lehenengo aldiz Oligozenoaren hasieran agertu ziren,
orain dela 35 milioi urte. Haien artean, mapatxeak, koatiek eta pandak

aurki ditzakegu. Haien haginaurrekoetan eta haginetan aihotz arruntak
haragi urratzeko eduki zituzten. Hau da haragijaleen benetako seinalea.
Baina gauregun, bitxikeria hau galduta dago, eta haginaurrekoek eta hagi-
nek birrintzeko funtzioa eta zehatzeko funtzioa erreskatatu dituzte.
Beren horzdura aproposa da orojaleak izateko. Baina Panda Erraldoiak
(Ailuropoda Melanoleura) banbu zurtoinez elikatzen du, hau dela kausa,
hartzekin harreman estua dauka eta ez hainbeste mapatxeekin .

PROZIONIDOAK ORDENA

PPLLEESSIICCTTIISS

SSTTEENNOONNYYCCHHOOSSAAUURRUUSS

FAMILIA DROMEOSAURIDOAK

                                                    



16

EH 33Zk.

17

EH 33Zk.

EZAUGARRIAK: Dortoka
erraldoi honen oskola oso gan-
bila da, aurreko eta  atzeko
bazterrekin  goraturik eta bular
oskola oso handiarekin.

Bere burua txikia eta lepo
luzea ditu.
Galapagosetako Artxipelagoko irla tixienetan bizi diren  popu-
lazioetako aleek, bere aurreko aldea  sorbalda zeharkatuta
dago eta lepoa eta gorputzadarrak oso luzeak dituzte.
Aitzitik Irla Handietan bizi direnak sendoagoak dira,
eta 220 kiloko pisua izatera ailega daitezke. Bere
oskolak kupularen antza du eta lepoa eta hankak nahi-
ko laburrak dira.
Jatorriz, Galapagosetako Artxipelagoan bizi zirenen
bitartean, gaur egun 10 azpi-espezie bizirik daude.
Chelonoidis nigra nigra. Isabelaren Irla bizi da, eta
bere populazioa  400-600 aleren artean ibiltzen da.
Chelonoidis nigra beckii-a. Isabelaren Irlako iparral-
dean bizi da,  Wolf  sumendian, bere populazioa  200-
1000 aleren artean ibiltzen da.
Chelonoidis nigra chathamensis-a. San Cristobalen
Irlan bizi da, eta bere populazioa  500-700 aleren arte-
an ibiltzen da.
Chelinoidis darwini-a. San Salvador Irlan bizi da, eta
bere populazioa 500-700 aleren artean ibiltzen da.

Chelinoidis  nigra ephiphium-a. Pinzonare Irlan bizi da eta
bere populazioa 150-200 aleren artean bizi da.

Chelonoidis nigra gun-
theri-a. Sierra Negran
bizi da, Isabelaren Irlako
hegoaldean bizi da, eta
bere populazioa 300-500
aleren artean ibiltzen da.
Chelonoidis nigra hoo-
densis-a. La Española
Irlan bizi da, eta bere
populazioa 20-30 aleren
artean ibiltzen da.
Chelonoidis nigra
m i c r o p h y e s - a .
Isabelaren Irlan bizi da,
eta bere populazioa 500-
100 aleren artean ibil-
tzen da.
Chelonoidis nigra por-
teri-a. Santa Cruz Irlan
bizi da,  eta bere popula-
zio 2000-3000 aleren

artean ibiltzen da.
Chelonoidis nigra vanden burghi-a.
Isabelaren Irlako hegoaldera, Alcedo
Sumendian, bizi da, eta bere populazioa
2000-3000 aleren artean ibiltzen da.
TAMAINA: Bere  oskola  80 zm-tik 122 zm-ra
luzera  izatera ailega daiteke, eta  220 kl-ko
pisua izatera irits daiteke.
BIOLOGIA: Dortoka honen bizitza lasaia da.
Egunsentia etortzen den ahala bere ekintza
hasten du, eta bere zeregin berezia  janaria-
ren bila joatea da.
Nahiz eta eguzkiaren beroa behar izan,
soberako  berotasuna hilkorra izan daiteke.

Hau dela kausa  bero handia egoten
denean itzalpean jarri ohi da,  eguerdian
lokuluska hartzen du, horretarako oskola-
tik at bere hankak ateratzen ditu, eta
burua hanka  baten gainean kokatzen du,
txakurra bezala izango balitz .
Tenperatura jaisten denean, bere ekintza
berriro egiteari ekin ohi du, eta gauero,
euritean, urmaeletako lokatsean, lo egite-
ko,  erdilurperatzen da.  Honek, tenpera-
turaren gaueko beherakadaz, kaparrez,
eta eltxoez babesten ditu.  Hau dela
kausa  dortoka guztiek urmaelak nahi
dituzte,  eta lortzeko, haien artean  bul-
tzaka lehiatzen dute. Orduan, ale  sendo-
enek  txikienak urrundu dituzte, eta  kon-
formatu behar dute, gero berotasunaren
ihesa murrizteko, gauez azaleko putzu bat zulatzen du.
Txakurrak edo txerri basatiak dauden lekuetan,  narrasti hauek
oskolaren aurreko aldean sastraka dentsoetan sartuz,  lo egi-
teko ohitura garatu dute.

MOLDAKETA-INGURUNERA: Ura badute atsegintasunez
erabiltzen dute, nahiz asko edateko, buruaren aurreko aldean
murgilduz eta ura “ponpatuz”, Nahiz ia-ia egun osoa murgilal-
diak eginez, modu honetan  bere termoerregulazioa  laguntzen
du, eta gehiegizko beroa jasangarri bihurtzen da, halaber, elt-
zoak urrundu ohi dira (finagoak diren larruaren aldeen bidez
eltzoek  dortokaren odola  surgatzen dute).
Batzuetan  lehortean, dortokek izugarrizko lekualdaketak  leku
hezeetara joateko,  egiten dituzte, baina bere helburua beti ez
dute aurkitzen,  irlen osaeragatik eta  beren ezaugarriagatik.

Bidaia  aurkakoa egiten bazaie, euriak egiten duen  urmaele-
tan edan egiten dute, edo gauez   harrien barrunbeetan dago-
en garoaren bila joaten dira.
Uhaska hauek heltzeko, arrokan trazadurik dauden bideske-
tan zehar ibiltzen dira, zeinek milurtekoak joan milurtekoak
etorri, belaunaldiz belaunaldi, benetako migrazio-ibilbideak
baitira .
Oskola handi  hauen senaren bidez baliatuz,  espainiarrek ar-
txipelagoaren baliabide hidriko urriak aurkitu ohi zituzten.
Ura eza zegoen  denboraldi luzeetean, gordekinaren gorpu-
tza-gantzaren metabolismotik etortzen den urez baliatzen dute
dortokakek, baita kaktusen urez ere.
Landare gogorren gainean dortokek egiten duten hautatze-
prezioa nabargarria da. Horrela, adibidez,  dortokak ez dauden
irletan, Opuntia generoko kaktusak, baxuak dira eta ale gazte-

ek arantzak  bigunak dituzte, aitzitik,  irletan elka-
rrekin bizi direnak, eta dortoken elikadura-erreser-
batzat hartuta zeudenek, dortoken erazoei babesak
garatu dizkiete: aire-itxura bihurtu da, zurezko
enborrarekin, eta ale gazteek, arantzak oso gogo-
rrak dituzte.
Kontraneurri hauekin topatuz gero, dortokek, ebolu-
zioan zehar beste irtenbide aurkitu behar izan dituz-
te: beren hankak eta lepoak luzatu dituzte, eta
buruaren atzeko aldea modelatuz, landare gogorra-
ren alde bigunetara ailegatzeko gai dira.
Horrela, testudinidoen azpi-espezie garrantzitsue-
nak desberdintzen dira: bere oskolaren marrazkia-
gatik eta bere itxuragatik batez ere, aulkiaren itxura
edo  kupularen itxura izan daitezke.  Aulkiaren itxu-
ra duen oskolak, animaliari  handiko bizkortasuna
ematen dio, eta lursorutik 1 metroraino baino
gehiago jateari uzten dio, hau dela kausa, hezeta-
sun  gutxi duten irletan  bizi diren  azpi-ezpeziearen
artean dago eta kaktuak jaten dituztenak.
Oskolaren itxura hau, dortoken eta opuntia kaktuen
arteko lehiaketa-ebolutiboa bezala gertatzen da.,
kaktuak haztean, dortokak  igotzeko gai izan behar
izan ziren, eta horretarako bere goratzearen gaita-
suna  gehitu zuten.
Aitzitik irla hezeenetan, non dortokek zelaietan
belarra jaten baitute , oskolek  lehorreko dortoka
guztiek daukaten kupularen itxura mandendu dute.
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GALAPOSETAKO DORTOKA
Chelonidis nigra

                                      



UGALKETA: Araldi-garaian, arrak  oldakor bihur-
tzen dira, eta emeak lortzeko borroka egiten dute.
Topo egiten dutenenan beren hanken gainean zutik
jartzen dira eta bere barailak zeharo irekiak man-
tentzen dituzte, baina elkarri kosk egin gabe.
Mugimendu traketsen artean  bultzaka ibiltzen dira,
bietariko bat arte  hankaz gora  geratu arte, edo bie-
tariko bat joateko erabakia hartu arte.
Hunkigarria da, zakar eta erritmo-aienea entzutea,
marru baten antzekoa, bere zaratatsu akoplamen-
dua egiten duen bitartean botatzen duena.
Arrautzak ezartzeko orduan, emeak  lurrazal leho-
rra eta biguna  aukeratzen du, atzeko hankekin zulo
perfektuki biribila zulatzen du, hantxe 8 arrautzatik
13 arrautzara bitartean ezartzen ditu, arrautzak
esferikoak  eta zuriak dira eta bere tamaina eta bila-
raren bola batena antzekoa da.  Errunaldia gertatu
ondoren, zulotxo estalita eta zaharo  lauketa gera-
tzen da.
Urtaro banan,
eme bat bi edo
hiru aldiz ako-
platu ohi da.
Inkubazioak lau
edo bost hilabe-
te irauten ditu,
handik aurrera,
kumeak jaiotzen
dira, beren lehe-
nengo urtetan
na tu r -e tsa ien
m e n p e a n
d a u d e :
Galapagosetako
zapelatza, sarturik izan ziren animaliak…
Indibiduo gazteen segurtasunaren adina hiru urteren bat  ibil-
tzen da, baina heldutasun sexuala ez dira ailegatzen hogeita
bost urte baino lehen.
Bere bizitza-luzerari buruz ez dago datu  zehatzik, baina

nahiko garaia da eta 125 urte  gainditzen ditu.
ELIKADURA: Hostoak eta landare motatako espezie
batzuk jan ohi ditu.
HABITATA: Galapagosetako dortoka bai basamor-
tuko lekuetan bai klima hezeko goi-lautadetan bizi
da.
BANAKETA: Dortoka hau, lehen Testudo elephanto-
pus-a  bezala ezaguna,  bakarrik Galapagosetako
Irletan bizi da, Pazifikoaren erdian, Ekuadorreko

Kostaldetik 1000 km-ra. Populazio handienak leku eskura-
gaitzetan bizi  direnez bere ehiza ia-ia ez du ezertarako balio.
OHARRAK: Orain dela 16 milioren bat urte, dortoka erral-
doiak mundu osoan banaturik zeuden. Amerikan, Europan e
Indian aurkiturik aztarna fosilek esaten digute eta. Ugaztunen

eboluzio-etorrerak, zeinek dortoken habiak arpilatzen
baitzituzten eta kumeek erasoa jotzen baitzituzten, etsai
basati hauek  bizi ziren kontinente guztietan, izugarriz-
ko narrasti hauen iraungitzea eragin zuen. Munduko bi
eskualdeen arteko urruntasunak bakarrik,
Galapagosetako Irlak, Ekuadorreko kostaldetik eta
Aldabrako Irlatik 1000 km-ra kokaturik,
Madagaskarreko iparraldian, izugarrizko espeziearen
bizitza mantentzeari lagundu zion. Gaur egun,
F.M.D.N-ak dortoka hauek  babesten ditu.
Galapagoseteko Irletan  15 azpi-espezie bizi ziren,
haiek 15 irletatik banaturik zueden, irla batetik beste
irletara  50-60 milia-ra bitarteko distantzia daude.
Hauexek dira: Fernandina, Isabela, Santiago, Pinzón,
Rábida, Floreana, Santa Cruz, Santa Fe, San Cristóbal,
Española, eta Abingdon.
1835.urtean, Charles  Darwinek, irlak bisita egin zitue-
nean, San Cristobalen edo Sta. Fe
Irletan espezie batzuk desgerturik zeuden jadanik, eta
beste irleetan bitxikeria besterik ez ziren.
Ehunka urtetan zehar kortsarioen untziek, XVII.
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Mendean beren jaioterrira etxera-
tu ohi ziren  untzi espainiarren
botina bilatzen zutenak, edo XIX.
mendean  Ozeano Bareako ibilbi-
deak zeharkatzen zituzten
baleuntziak, Galapagosetako
Irleltatik milaka dortoka  bere
haragia jateko, harrapatu zituz-
ten. Batzuetan, izugarrizko aleak
untzien barrurantz bizigaiak beza-
la eramanarazi ohi zituzten. Datu
fidegarri batzuek esaten dute
1831. urtetik 1864. urtera  13000
aleren bat hiltzen zituztela.
Mendeetan zehar pairatzen zuten
mugarik gabeko ehizak ondorio
bat eduki zuen: izugarrizko osko-
la zuten animalia hauen bitxikeria.
Azken urteotan, ez  gara gizakiok
bere keinadura nagusia, baizik
eta  sartu genituen animaliak,
izan ere, kumeak klakatzen dituz-
te edo beren elikadura-baliabide-
en bidez baliatzen dituzte.
Orain dela mende batzuk. itsa-
suntzietatik etortzen ziren  arra-
toiek Galapagosetako Irlak hartu
zituzten, halaber, txerriek, ahunt-
zek, txakurrek, katuek, gauza
bera egiten zuten. Izan ere, haiek
itsasuntzietan gizonekin irletara
joan ziren baina gero hantxe
geratu ziren.
Arratoiek milaka habia apurtzen zituz-
ten eta   beren bizitzaren lehenengo
asteetan zehar, kumeak jaten zituzten,

baita txakurrek eta katuek ere.
Unguladuek elikaduragatik lehiaketa
egiten zuten. Auntzek eta gero astoek
landarediarekin bukatu zuten, eta

horrekin, oskola duten narras-
tien  nutrizio-basea. XX.
Mendeko hasieran gizakiek dor-
token populazioa agortzeari
lagundu zioten.
Hasieran kolonoek dortokaren
haragia  ahogozogarritzat hartu
zuten. Geroago  zientzilariek
Europako Museo galeei
Galapagosetako azken dorto-
kengandik  milaka  oskol  eta
eskeleto bidali zizkieten.
Espedizo amerikarrek 500 ani-
maliaren bat lortu zituzten,
arrautzak eta kumeak aparte.
Ekuadorreko gobernua dorto-
kak arriskuan zeudela eta hala-
ber, Galapagosetan fauna osoa
arriskuan zegoela konturatu

zen, eta hau zela kausa 1934. urtean
lehenengo legeak espezieak babeste-
ko  ezarri zituen. Dena den, legea
“letra hilik” besterik ez zuen eta 1954
arte itxaron behar izan zen, benetako
politika-kontserbaziorako hasteko.
Urte horretan,  Irenaus Eibl-Eibesfeld-
ek ( zoologoa eta IUCN-ean sartuta)
irletako egoerari buruz informatu
behar izan zuen, eta  leku aproposa
biologi-geltoki bat eraikitzeko  bilatu
behar izan zuen . Bost urte geroago,
nazioarteko buruhausteak (Eibl-
Eibesfeld-en  txostenagatik  jakinara-
ziak) Ekuadorreko gobernuari
Galapagosetako Artxipelagoa  Nazio-
parkea adieraztea  eginarazi zion  eta
halaber,  Galapagosetako dortokari
espezierik adierazgarriena  zela eta
agortzeko zorian zegoela.
1962. urtean “Charles Darwin”
Biologi-geltokia inauguratu zen,  eta
bere lehenengo egitasmoa,  hiltzeko
zorian zeuden  azpi-espezien  salba-
mendua, izan zen.
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a ibaiaren alde bietan izen bereko herriko
erdigunea zabaltzen da; ibaia labarren arte-
ko hondartza batean itsasoratzen da,

Natxitua eta Apikale mendien bitarteko haran estu
eta aldapatsu bat zeharkatu ondoren. 

Tarte guztiko paisaia balore handi-handikoa da.
Txikia izan arren, itsasorakoan ibaiak estuarioa
sortzen du hondartzan zehar, 60 bat m luze eta
batez beste 150 m baino gehiagokoa zabalera.
Eskuinaldean portu txiki eta oso atsegin bat dago,
baina kostata iristen da bertara, tarteko hareaba-
rran eta hondoko hareetan txalupak berak geratzen

baitira trabaturik.

Itsasbeherarekin hare-
tza zabal bat agerian
azaltzen da, eta ezke-
rrean hedatzen den
harrizko lautada.
Hondartza dagoen
senaia estua da, eta
mareak arin egiten du
gora, beraz, kontuz ibili
behar da hondartzaren
ertzetako haitz txikiak
a z t e r t z e k o t a n .
Estuarioaren bi aldee-
tatik kostaldearen bista
ederrak daude.
Urpekariak eta arrant-
zaleak maiz joaten dira
Eatik hurbil dauden
arrokazko kaletara
(Lapatxa Natxituan;
Bedaronatik, Eako
muturra, aurrean Kai-
arri uharte txikia duela).

D
eba erreka, Arlabanen jaio-
tzen da, Elgea mendilerroa-
ren mendebalde mugan,

Gatzagatik hurbil, Gipuzkoa zehar-
katzen du eta Kantauri Itsasoan itsa-
soratzen da. Debako herrian itsas
adar bat egiten du, meandro zabalak
eginez eta Kantauri aldeko itsas ada-
rrei itxura berezia eskainiz. 

Deba izena zelta jatorria izan deza-
keena uste da eta esan nahi du

“Uraren Jainkosa”. Egitan, Kantauri alde-
an badaude beste lau erreka izen berbe-
rarekin, (bat Kantabrian, bestea
Asturiasen eta beste bi Galizian), badago
ere beste bat Deba izendatua
Mesopotamian, hain zuzen ere. 
Erreka hau 58 kilometroko luzaera du,
bere kaudala 13,5 metro kubiko ditu
segundo bakoitzeko eta beronen arro
hidrografikoa, 518 kilometro karratukoa
da. Bere bokalean 50 metroko zabal-
gunea du eta dike bat ondoko
Ondarbeltz hondartzetik banantzen du. 
Iraganean, itsas adar hau nabigagarria
zen Altzolako auzoraino, Elgoibarren,
portu komertzial garrantzitsu bat egon
ere, orain aztarnak aurki dezakegu.
Portu honen garrantzia izan zen
Castilla aldeko artilearen ontzirapen
puntua zelako eta Ingalaterrara zihoan
eta hemendik burdina etortzen zen eta
inguruko burdinoletan banandu ere.
Honako hau egiteko, txalupak erabil-
tzen zituzten, gabarrak deiturikoak.
Artilea Altzolara heltzen zen, astoen
bizkarrean hartu eta errekaraino abia-
tzen ziren ontziratzeko. Era berdinean,
ontziak hustu egiten ziren,
Ingalaterratik burdinez beteak heldu
eta astoen bizkarrean burdindegietara

eramaten ziren. 
Itsas adar honen bazte-
rrean, XX. mendea hasi
arte ontziak eraikitzen
ziren eta bere ingurunea
Gipuzkoar turismoaren

bilkura unea izan da, bainu etxe bat
zegoen, Altzolakoa, oso ospetsua izan
zena. Orain bere ura saldu eta banandu
egiten dute. 
Araneko azken aldea mehargune antza
du. Bertan aztarnategi arkeologiko
garrantzitsuak aurki izan dira. Bertan,

Astigarribiako San Andrés eliza dago,
Gipuzkoako zaharrenetariko bat dela
uste da, elementu preromanikoak ditu
eta, baita ferra moduko leiho bat ere.
Egin diren ikerketak diote elementu
hauek XI. mendekoak direla. 
Historikoki, Deba erreka karistio eta bar-
duloen arteko muga izan zen, gaur
egun, euskararen dialektoen arteko
muga da, gipuzkoarra eta bizkaitarra. 
Ibai honen adar nagusienak Angiozar,
Aramaiona, Aranerrek Ibai honen adar
nagusienak Angiozar, Aramaiona,
Aranerreka, Kilimon, Oñati eta Egoa
dira. 
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K DESKRIBAPENA: alga kareduna. Harri gainetan geru-
zak osatuz hazten da, arantza edo orri antzeko irtenune
txiki askorekin. Gris horiska edo gris moreska da.
Alga karedunek kaltzio karbonatoa jariatzen dute, kalitza
edo aragonito kristalak hain zuzen ere, eta kristal hauek
zelulen hormen gainean edo azpian jalkitzen dira.
Horregatik zenbait espeziek, L toruosum tartean, harrizko-
ak ematen dute.
Bere itxura nahastezina da forma kuxintsua konferitzen
dioten zarakar erdiesferiko modura agertzen denez.
Gainazalean elkar lotzen diren gangarrak agertzen dira
heuren artean hu-tsarte erlatiboki sakonak utziaz, ondo-
rioa “Venusen garauna” izenez ezagutzen den koral espe-
ziearen antza haundikoa da.
espezie ugari hau Euskal kostaldean Mediterraneoan ere
oso arrunta da, non arrokaren gainean etengabeko azal
bat osatzera iristen bait den. Ur epelen bol-tsaratasuna-

rengatik gure kostaldean ekiten duen meridionalketa feno-
menoaren adibide garbia da, ur moeta hauei dagokien nola
alga hala animali espezieen agerkundearen erresponsa-
blea.
ertlitoral erdi mailan olatuen arriskuan dauden lekuetan

aurkitzen da.
Bere hutsarteetan
fauna ugari dauka,
ornogabeko txikien ehi-
zerako gune egokia
bihurturik.
NEURRIAK: gehienez
11 cm luze izan daiteke
HABITATA: urautsi
edo arroketan bizi da.
Alga honek urte osoan
dirau eta nahikoa erraz
aurki dezakegu
Bizkaiko itsasertzean.

DESKRIBAPENA: alga kareduna eta
sarkorra; orri mehe etzanez osatuta
dago, orriak larrosa edo larrosa-moreska
kolorekoak dira gainetik eta zuriskak
azpitik, eta ertzak zuriak dira.
Arrosa - horiska koloreko alga, eguzkikil-
pearen arriskuz narriatuta diren espezi-
menetan txuriska ere izan daitekeelarik,
bere tinkotasun harrizkoa da bere zelulak
karekizko matriz batean sarturik aurkit-
zen direnez.
Arroka gainean benetako tapiza osatze-
raino bata bestearen atzetik gainezarriri-
ko lamina sorta baten gisan agertzen da,
itsas ornogabeko ugarien garapena
eskuratzen duten mikrohabitat aunitz
sortzen du. Beste alga batzuz estalia
agertu ohi da begirada soilaz ezagutzen
zaila bihur-tzeraino.
NEURRIAK: talo bakoitzak 5 eta 10 cm arteko diametroa du,
baina zenbait m2-ko gunea estal dezake.
HABITATA: hondo harritsuetan bizi dira, bata gehienez 35 m
sakon eta bestea gehienez 60 m sakon. Urte osoan aurki dai-

teke.
Erlatiboki ugaria Euskal kostaldean, tipikoa da ertlitoral behe
mailan eta behelitoralean arriskuzko zonetan.
Koral-harriak osatzen dituzten organismoetarikoak dira.

LITHOPHYLUM TORTUOSUM

MESOPHILLUM LICHENOIDES

EZAUGARRIAK: tamaina ertaineko
espezie honen ezaugarririk nabarme-
nena hauxe da: ilaia gorriska eta kane-
la kolorekoa izatea, ilai artean belarriak
nabariak dira eta buztana beste satain
batzuena baino luzeagoa da. Buztana
kolorekoa da iluna gainetik argia azpi-
tik, sabela bizkarra baino askoz ere
argiagoa delarik. Satain honen galeriak
basoan barrena, maiz
sasiartean,daude. Satainek, lursaguek
eta Mendebaldeko ur-arratoiek bezala
hagin leunak dituzte, hauen alboko
goruneak ez dira biribilduak, prisma
erakoak baizik. Lursagu gorriaren hagi-
nek, gainera, sustraiak dituzte eta
alboko prismak ez dira zorrotzak, boro-
bilduak baizik.
TAMAINA: gorputza eta burua: 8-12
cm. Buztana: 3,5-7,2 cm. Pisua:  15-40
gr.

BIOLOGIA: bere zereginari ekiten dio
egunsentian eta ilunabarrean, azale-
ran dauden zidorretatik ibiltzen da, lan-
daretza ugari eta sasiartean, baita
lurrazpiko zidorretatik ere hala ere
maiz zidorrak utzi, zuhaixka edo zuhai-
tzetara igo edota beste zidor batzuen
bila joaten da.  Kabia zuhaitzetako sus-
traietan edo antzeko toki batean jart-
zen du, emeak kumaldi bakoitzean lau
kume dituelarik. Kumaldi kopurua ugal-

keta garaiaren irau-
penaren araberakoa
da. Garaia luzeago
edo laburragoa da
hainbat baldintzaren
arabera, hauexek dira
hain zuzen ere bal-
dintza horiek:
Urtearen eguraldia,
elikagaien ugaritasu-
na eta populazioaren
kopurua.

ELIKADURA: beste
satainek ez bezala
landare bigunagoak
jaten ditu garauak,
mazuztak eta astala-
rrosa, esaterako; frui-
tu eta haziak, ezku-
rrak, pagadiak edo
pinuak, besteak
beste; onddoak,
goroldioa eta ornoga-
beko txikiren bat ere.

HABITATA: oinarriz-
ko bizilekuak oso
erorkorreko baso
hezeak dira, batez
ere sotobasorik bal-
din badute. Baita sasitza dagoen pina-
di hezeak edota zuhaixka isolaturik
duten eremuak egokiak dira lursagu

gorriarentzat. Behatu nahi badugu
ezaugarri hauek betetzen dituzten
lekuetara abiatu behar dugu, udabe-
rrian goiztirian zein iluntzean.

EZAUGARRIAK:
gorputz potxoloa
dauka, kolore arre
edo arre-grisaxka,
eta mutur-punta
zuria. Burua zilin-
drikoa du; buzta-
na, zilindriko koni-
koa, ezkatez hor-
niturikoa baina ilerik gabea. Karraskari-hortz handiak
dauzka, laranjatuak. Atzealdeko oinetan igeritarako mint-
zak ageri ditu.
TAMAINA: burua eta gorputza, 40-65 cm. Buztana, 30-40
cm. Pisua, 7-9 kg.

BIOLOGIA: uretako karraskaria izaki, ezin hobeto moldatzen
da ingurune horretan; uretatik hurbil egon ohi da beti, eta 5
minutu inguru arte iraun dezake urpean murgilduta. Bikote-
bizimodua egiten du. Galeria laburrak hondeatzen ditu ibaiert-
zetan eta horien barrenean ezartzen du habia. Europan, urte
osoan dagokio ugalketa-garaia. Emeek bi kumaldi izaten
dituzte urtean; 128-132 egun bitarteko sabelaldiaren ostean
izaten dituzte kumeak, bospasei. Jaioberriak iledunak eta oso

garatuak izan ohi dira, erditu eta gutxira igeri egiteko gai dire-
nak; halere, ez dira beregain bilakatzen hiru hilabetera arte.

ELIKADURA: uretako landareen hostoez eta zurtoinez elika-
tzen da.

HABITATA: landaredi sarria ageri duten ibai eta erreka ertze-
tan bizi da. Euskadin, Bidasoa ibaiertzean bakarrik bizi da
(Gipuzkoa). Jatorri hegoamerikarra du; landetxeetan hazia
izateko ekarri zuten estreinakoz Europara. Ihes egitea lortu
duten koipuek, sakabanatu eta populazio egonkorrak osatu
dituzte Frantzia, Alemania eta Errusia aldean. 

LUR SAGU GORRIA
Clethrionomys glareolus

KOIPUA
Myocastor coypus
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DESKRIBAPENA:antimora rostrata, gorputz
fusiforme mutur zorrotz, eta kolore moreduna
du.
TAMAINA: 60 cm. 
ELIKADURA: hondoko arrainez, eta krusta-
zeoz elikatzen da.
HABITATA: Arrain batipelagiko eta arraroa da.
Bizkaiko Golkoko hondo arrokatsu-limotsuetan
bizi da, 650-2.700 metro bitarteko sakoneratan.
HEDAPENA: Atlantikoa.

EZAUGARRIAK: Ozeano Bareko arrubio erreal-
doiak buru zabala eta gorputz sendoa dauka.
Horren harira, kolorea arrea da, tonu beltzaranez
jaspeztatuta; baina sabela arre oso argia da,
askotan horia. Begi irtenak eta handiak ditu eta
buztana alboetatik estutua dago, hau da, laua da,
nahiz eta espezie askok zilindrikoa izan.
TAMAINA: 20-30 zentimetro luze da.
BIOLOGIA: Arrubio helduak lehorreko animaliak
dira eta baso hezeen hostoetan babesten dira
normalean.
Udaberria heltzen denean arrubio heldua ur-las-

terretara joaten da, bertan, arrak emea gorteiatzeko
erritu bereziak egiten ditu. Ikuskizuna espermatozoide-
en kanporaketarekin amaitzen da, orduan emeak
espermatozoideak batzen ditu arrautzak ernaltzeko eta
horren ostean, hondoratutako arroketan banaka usten
ditu. 
Larben aldaketa urte bi dutenean izaten da, 10-15 zen-
timetro aldera neurtzen dutenean.
ELIKADURA: Zizareak, intsektuak eta moluskuak
jaten dituzte.
BIZI TOKIA: Lur azpiko iluntasunean bizi da; ura hurbil
duten hostogalkorreko basoetan, harri eta eroritako
enborren azpian.
HEDAPENA: Ipar Amerikan daude, mendebaldean
hain zuzen ere, Kalifornia arte. 

EZAUGARRIAK: Tremblay arrubioa, gainerako ambystomak
ez bezala, ez da animalia sendoa, gorputz luzea eta mehea
baitauka. Gris-arre kolorekoa da, eta alboetan, buztanean
eta gorputz-adarretan batez ere, kolore zuriko orban handiak
ditu.
TAMAINA: 9,5-16 zentimetro luze da.
BIOLOGIA: Arrubio opakua animalia bakartia da, gaua du
gustuko eta lur azpian bizi da urte osoan, euria egiten due-
nean baino ez da ateratzen janaria bilatzeko.

Gainera, euriak ugalketa
gogoa bizitzen du. Hori horre-
la, Ipar Amerikako iparraldean
bizi diren espezieak iraila eta
urria bitartean ugaltzen dira
eta hegoaldekoak, aldiz, urria
eta abendua bitartean.
Arrubio opakuak eta orbain-
duak antzera estaltzen dute,
lehenengoak lehorrean egiten
duen arren. Borobilean mugit-

zen dira, muturra eta kloaka igurtziz arrak espermatozoide-
ak kanporatu arte, orduan, emeak kloakarekin hartzen ditu. 
ELIKADURA: Zizareak, intsektuak eta moluskuak jaten dituz-
te.
BIZI TOKIA: Lur azpiko iluntasunean bizi da; ura hurbil duten
hostogalkorreko basoetan, harri eta eroritako enborren azpian.
HEDAPENA: Tremblay arrubioa Ipar Amerikakoa da eta
Wisconsin, Indiana, Ohio eta Ingalaterra Berria estatuetatik
zabaltzen da.

DESKRIBAPENA: 200 baino ezkata
gehiago albo-lerroan; begiaren luze-
rarako diametroa sei baino bider gu-
txiago sar-tzen da buruaren luzeran
Gorputz fusiforme eta kolore marroia
du.
TAMAINA: 30 cm.
ELIKADURA: oskoldun eta poliketo-
az elikatuaz.
HABITATA: Arrain batipelagikoa da.
Bizkaiko Golkoko hondo arrokatsu-
limotsuetan bizi da, 500-2.700 metro
bitarteko sakoneratan.
HEDAPENA: Atlantikoa.

LESTIDIOPS SPHYRENOIDES
DESKRIBAPENA: gorputza bilutsik; sabel-
hegatsa, bizkar-hegatsaren aurrean.
Itxura liraina eta gorputz luzeko arrain hauek,
itsas zabalean bizi ohi dira, sakonera handitan. 
TAMAINA: 30 cm. neur dezake. 
ELIKADURA: arrain, eta oskoldunak jaten ditu.
HABITATA: Bizkaiko Golkoko hondo arrokatsu-
limotsuetan bizi da, 100-700 metro bitarteko
sakoneratan. Ez dira ekonomikoki interesgarriak.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: gorputz fusi-
formea. Kolore arre eta zilarrez-
koa ager-tzen du sabelaldean.
Antzeko itxura eta ohiturak dituz-
te.
Uzki-hegatsa, bizkar-hegatsaren
tamainakoa edo motzagoa..
Horrelako ezaugarrik gabe.
TAMAINA: 35-45 cm. neur
dezake. 
ELIKADURA: arrain, eta oskol-
dunak jaten ditu.
HABITATA: Bizkaiko Golkoko
hondo arrokatsu-limotsuetan bizi
da, 90-600 metro bitarteko sako-
neratan.
HEDAPENA: Atlantikoa.

LEPIDON EQUES

PARALEPIPIS COREGONOIDES

ANTIMORA ROSTRATAOZEANO BAREKO ARRUBIO ERRALDOIA
Dicamptodon ensatus

TREMBLAYI ARRUBIOA
Ambystoma tremblayi

                                                                              



26

EH 33Zk.

27

EH 33Zk.

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

 I
TS

A
S

 A
R

R
A

IN
A

K

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

 Z
U

H
A

IT
Z

A
K

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
dauka, subzilindrikoa, atzealdetik apur
bat konprimatua. Burua zabala du,
masail mardulak eta ezpain lodiak ageri
dituena. Ahoa, berriz, zeiharra, hainbat
hortz-ilaraz horniturikoa. Tamaina ertai-
neko begiak ditu. Aho txikikoa da.
Aurrealdeko sudurtzuloa tubular sama-
rra du. Ezkata handi samarrak ditu;
albo-lerroan 40 ezkata inguru izan di-
tzake. Kolore aldakorra izan ohi du, adi-
naren, sexuaren, urte-sasoiaren edo
kokalekutzat duen tokiaren arabera.
Oro har, ordea, kolore iluna du, gris-
horixka tonukoa, eta zeharkako sei
zirrinda itzal gris-arrexka ageri dituena.
Zarbo beltzaren hegats pelbikoek -gai-
nerako zarboenek bezala- disko oboide bat osatzen dute
sabelaldean, bentosa modura funtzionatzen duena aurreal-
deko mintz bati esker; ez du, ordea, itsasteko ahalmen izu-
garririk. Arrak hainbat eme eramaten ditu habiara eta han
errutera behartzen ditu; gero, arrautzak ernaldu egiten ditu,
espermaz zipriztindu ostean. Arra arduratzen da arrautzak
zaintzeaz, harik eta -zazpi edo bederatzi egun barru-
zabaltzen diren arte. Larbak ur gainera egiten dute eta bizi-
modua pelagikoa ematen, cm. inguruko tamaina erdietsi
bitartean. Orduan, hondora itzultzen dira.  
TAMAINA: 15-18 cm. bitartekoa.

BIOLOGIA: udaberrian eta udan, algaz eta maskorrez
egindako habi batean -arrak paraturikoan- erruten ditu
arrautzak zarbo beltz emeak, 1.000-6.000 arrautzatxo
inguru: 1,4 mm.-ko altuera eta 0,5 mm.-ko zabalera dute-
nak. 
ELIKADURA: anelidoak, krustazeoak eta moluskuak.
HABITATA: hondo hareatsu-lohitsuetan bizi da, eta arro-
ken artean, itsasertzetik hasi eta 50 metro bitarteko sako-
neratan.
HEDAPENA: Atlantikoa, hasi Cabo Blancotik eta
Norvegiaraino, eta Mediterraneoa. Oso ugaria.

DESKRIBAPENA: zarbo beltzaren antzeko
gorputza dauka. Lehenengo bizkar-hegatseko
lau erradio erdikoak, ordea, berdinak ditu, eta
ez da bat nabarmentzen besteen gaindik.
Honetan bereizten da gainerako zarboetatik,
alegia, ez dauka erradio librerik lehenengo biz-
kar-hegatsaren gainaldean, eta 50 ezkatatik
gora ditu luzetarako lerroan. 
TAMAINA: 15 cm. 
BIOLOGIA: udaberrian ugaltzen da, zarbo

beltza eta hareatako zarboa bezalaxe. Arrak jagoten
dituzte arrautzak, harik eta lehertzen diren bitartean. 
ELIKADURA: krustazeo txikiak, anelidoak eta
moluskuak.
Habitata: talde txikietan bizi da, hondo lohitsuetan,
itsasertzetik hasi eta 120 metro bitarteko sakonera-
tan. Sarritan, portuetan ere aurki daiteke. 
HEDAPENA: Atlantikoa, hasi Senegaletik eta
Eskoziaraino, eta Mediterraneoa. Oso ugaria.

PAGANELL ZARBO
(Gobius paganellus)

ZARBO BELTZ
(Gobius niger)

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK: konifero maiestati-
koa, tamaina handiakoa eta hazkunde azkarrekoa. Berrogeita
bost metroko garaiera gaindi dezake berezko habitatean.
Konoeitea ageri ohi du, adinarekin adaburua zapalduz joaten
bazaio ere, eta adarrak horizontalak edo goranzkoak izaten ditu.
Haren enbor tenteak, espezimen gazteetan, azal grisaxka du,
pitzadura estuekin, eta, espezimen helduetan, arre beltxexka,
zimurtuz eta zartatuz joaten dena.
Hostoak, iraunkorrak eta orratz puntazorrotzen formakoak, bi
zentimetro luze dira eta berde grisaxkak edo berde ilunak.
Argazkiko espezimena "Glauca" taldekoa da. Zedro urdin bat da,
hostotza gris urdinxka bizikoa, eta landare-
zaintzan gehien erabiltzen dena da, beste
zuhaitzen hostotza berdearen aldean lort-
zen duen kontrasteagatik. Fruituak kono
edo pinazi elipsoidalak dira, baita zilindriko-
ak ere, eta, umotzean, kolore marroikoak.
Izen generikoa, Cedrus, grekozko kedros
izenetik datorkio, eta badirudi hitz hori zur
erretxinatsuak izendatzeko erabiltzen zute-
la; atlantica espezifikoak, berriz, jatorriko
lekuari egiten dio erreferentzia: Marokoko
Atlas mendiak.
Lehenengo 5-7 urtetan astiro hazten da eta
gerora haziera bizkortu egiten zaio. Bizi lite-
ke 700 urte eta gehiago.
LORATZE: irailetik azarora bitartean loratzen da eta pinuburuak
bigarren urteko udazkenean heltzen dira.
ERABILEAK: haren zura, oso erretxinatsua eta aroma sakone-
koa, estimatua da eraikuntzan eta zurgintzan. Farmazian eta

perfumegintzan erabiltzen den esentzia
bat ematen du destilazioz.
HABITATA: Europako mendebaldean
basogintzako zuhaitz gisa erabiltzen da,
baina gure lurraldean nekez aurki daiteke

hiri-parkeetatik kanpora.
HEDAPENA: jatorriz, Afrikako iparraldeko Atlas mendietakoa da,
eta benetako basoak osatzen ditu han. Duen eiteagatik, maiz
erabiltzen da lorategi handietan, beste konifero batzuekin batera
edota espezimen bakar.

ATLASKO ZEDROA
ACEDRUS ATLANTICA

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK:
laranjondo ezaguna hosto iraunkorreko
zuhaitz txiki bat da, adaburu biribildukoa.
Gehienetan, ez da zazpi metrotik gora
hazten.
Hostoak zabalak eta eliptikoak ditu, eta
hostopuntak, batzuetan dentatuak, kolore
berde ilun eta distiratsukoak ditu. Loreak,
zuriak eta usain gozo eta finekoak, uda-
berrian ernetzen dira, multzo txikietan
paratuak.
Laranjondoaren bi espezie ezaguten dira:

laran ja
gozoka (Citrus sinensis) eta laranja min-
gotsekoa (Citrus aurantium). Laranja
gozoko arbola da zitrikorik hedatuena, eta
haren fruitu estimatuak, laranjak, globo-
formakoak dira, mami gozokoak, azal
mikatzekoak eta oso zukutsuak. Laranja
mingotseko arbola, normalean, apaingarri
moduan kultibatzen da, eta haren hosto,
lore eta fruituek aplikazio medizinalak iza-
ten dituzte.
Laranja-loreak oso estimatuak izaten dira

tonikoak prestatzeko, hala nola
Karmengo ura (laranja-loreko ura eta
melisa), zorabioen kontra baliatua, eta
laranja-loreko ura (propietate antiespas-

modikoak eta hipnotiko samarrak
dituena), lasaigarri moduan erabilia,
bai eta esentziak fabrikatzeko ere
perfumegintzan eta gozogintzan
(nabarmentzekoa da errege-erros-
koaren elaborazioa,laranja-loreen
esentzia baitarama).
Izen generikoa, Citrus, grekozko
kytros hitzetik datorkio, eta espezie
baten izenari egiteen dio erreferen-
tzia: limoiondoari, hain zuzen.

Laranja gozokoaren sinensis izen espezi-
fikoak Txinako jatorriari egiten dio errefe-
rentzia; laranja mingotsekoaren auran-
tium izenak, berriz, fruituen urre-koloreari.
HABITATA: laranjondoa, jatorriz, Asiakoa
da, eta Indiatik barrena ekarri zuten
Europara, XIII. Mendean. Oso hedatua
dago Mediterraneo aldeko herrialde bero-
etan. Horien artean, bereziki famatuak
dira Valentziako eta Murtziako komunita-
teetako laranjadiak.

LARANJONDOA
CITRUS SINENSIS
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Spaniel arraza
oso hedatua eta

ospetsua da, errudu-
nak, bere erdipurdiko
tamaina, izaera  mai-
tekor, alai eta jostala-
ria eta bere izugarriz-
ko adimena, dira.
Bere ilea oso zeta-
tsu,  leun eta gorpu-
tzaren atal batzuetan
oso finua da, eta oso
izurtuta beste ba-
tzuetan. Txakurraren
kolorea aldakorra da:
beltz-matea, betza
eta kanela-kolore-
koa, marroi-kanela kolorekoa baita  urre-
kolorea  ere .39 cm-tik 41 cm-ra bitarteko
tamaina izan ohi du, eta 12  kg-tik 14 kg-
ra bitartean pisatzen du.
Nahiz eta bere erdipurdiko tamaina eduki,
animalia sendo, azkar eta oso kementsua
da, atari-txakurra izatera ailega daiteke,
bere jabea, basatasun susmagaitza  era-
biliz, babesteko gai da. Arren izaera eta
emeen izaeraren artean izugarrizko des-
berdintasuna  dago, lehenengoak hase-
rrekorragoak dira, eta halaber, ez dira
emeak bezain maitekorrak. Honek esan
nahi du, etxean umeak baleude, eme bat
edukitzea gomendagarriagoa izango li-
tzatekeela.

Heziketa

Cocker-kumeari etxe-bizitzarako irakatzi
behar izango diogu. Bakarrik horrela
otzantasun absolutua  eta portaera aka-
tsik gabe lortuko ditugu, izan ere maiz,
ale helduek, heziketarik ezagatik, bitxike-
riak edo apetak erakusten dituzte.
Batzuetan ar zahar batzuk, bere jabeekin,
umore txarreko eta oldakor bihurtzen dira,
nahiz eta txikitan horrela ez izan.
Ur-koloreko ale batzuengan oldakortasu-
na agertzen da. Kausa honengatik, adi-
tuek pentsatzen dute  Cockerren portae-
raren aldaketa ez dela gertatzen bakarrik
heziketa txar bategatik, sortzetiko akatsa-
gatik baizik, izan ere, bere hazleek auke-

raketa egiteko ordua,
estetika-kalitatea goratu
egin nahi zuten baina bere
izaera ez zuten aintzako-
tzat.
Berarentzak ikastea oso
erraza bada ere, ohitura
desegokiak hartzea ere
oso erraza da. 
Ez gehiegi mimatu eta ez
eman nahi dituen apeteak,
gure oinarrizko baldintzak
izango dira. Kontuan hartu
behar ditugu bere izaera
oso gogorra dela eta
zahartzen den heinean
faktore hau aldatzen dela.
Hazi ahala, kanpotarren
aurrean orro egiten bada
edo defendatu nahi du

(nahiz eta  leunki hurbildu), errieta egingo
diogu eta jolastera eta bizikidetza egitera
bultzatuko ditugu.  Inoiz ez ditugu onartu-
ko umore txarreko txakur edo marmati
bihurtu izango dela. Halako joerak ikusi
ondoren  korrika eginarazi diogu. Horrez
gain inoiz ez dugu onartuko inori ez diola
beldurra ematen.

Garbitasuna eta elikadura

Cockerraren txukuntasuna ezin da izan
oso maizkoa, nahiz eta pertsona askok
kontrakoa pentsatu. Bere ileak berak
gaintz bat jariatu ohi du bere larrua ira-
gazkaizteko eta babesteko. Gaintz hau
osatzen duten substantzia batzuk, eguz-
kiak bizkortu ondoren,  D bitamina bihur
daitezke. Hau dela kausa ez da gomeni-
garria sarritan bainuak ematea, honek
bere larruari berezko sistema babesteko
kenduko dio eta. Maiztasun egokia hila-
betean behin edo birritan  izango da.
Bainatzeko,  uretan, gorputzaren erdira
arte, sartu behar dugu, eta xanpu edo
xaboi berezi batekin igurtzen behar dugu.
Bainatu ondoren ilajea eskuilatuko diogu
bi norantzetan: ilez kontra eta ilez alde.
Horrela ilearen dirdira eta leuntasun ona
lortuko ditugu. Begiak eta bekarriak kotoi
baten bidez, ur epelan sartuta, garbi die-
zazkiogu, eta hortzak bikarbonatoa erabi-
liz.
Elikadurari dagokionez esan dezakegu
orekatua izan behar dela, eta basikoki
haragia edo proteinak emango dizkiogu-
la. Eguneroko janariaren kopurua, bi ordu

korrika egiten badu, 400 gr haragi, barazkiekin eta
zerealekin osaturik izango dira. Halaber gomeni-
garria da  astero bi gorringo ematea. Ilearen muda
ailegatzean, arrain  apur bat ematea  onuragarria
da, izan ere, larruak eta ezkatek sufrezko  konpo-
satuak dauzkate, eta ilearen berritzeko eta erake-
ta egiteko oso garrantzitsuak dira.

Aparteko ehiztaria

Konpainia animalia ona ez ezik, aparteko ehiza-
txakur ere da. Aztarnari jarraitzen aditua da eta
bere ahoan erbi handi bat eramateko gai da, bere
barailen sendotasunari esker. Zinegetika-argota-
ren barruan hegazti-txakurtzat hartuta dago, izan
ere, aztarnak usainduz orientatzen da, honek
esan nahi du bere harrapakinaren arrastroa aire-
an bilakatzen duela.
Hau dela medio haize alde orientatu behar du,
untxariek ez bezala, lurzoruan aztarnak arakazten
dituztela.

Historia apur bat

Orain dela zazpi mende gutxi gora behera, txakur
bat, Oysel izendakoa, bizi izan zen, Bera, Britania
Handiko Irleetako Spaniel guztietako aintzinekoa,
izan zen.Txakur hauek menperatze erromatarra-
ren Hispaniatik etorri ziren. Beren trebetasunen
arabera bi motatan banatu ohi dira: uretako
Spaniela eta lurretako Spaniela. Inglaterran, XVIII.
mendean  txakur aztarnarien bi lerro handi zeuden: batak
ehiztariarengana edo zapelatzarengana harrapakina altza-
tzen  ezpezializaturik ( falkonerian oso erabilitak dira),
“Springer Spaniel”  izendatuak  izan ziren, eta besteek,
“Cocking Spaniel” izendatuak,  oilagorraren ehiza (edo
woodcoc)  egiten zuten.
Beren jatorrietan, txakur hauek belarri oso luzeak zeuzkaten,
ilajea oso polita, gorri eta zuri-kolorekoa, eta izugarrizko tre-

betasun ehiztaria zeuzkaten. Arrazaren hasieran ekialdeko
gurutzatze bat sartu zen- zehazki, odola Txinatik etorri  zen-.
Hau dela kausa  ondorengoek tamaina txikiagoa zeukaten eta
trebetasun ehiztaria hobetu zuten.
XIX. mendean, zehazki 1879ko ekainaren 14an, Obo jaio zen,-
gaur egungo Cockerraren aitatzat  hartuta-. Txakur polit honek
mantua beltza zuen eta kumaldi asko izan zituen.
Bere seme bat -Braebside Bob- EEBB-etara inportatua izan
zen eta azpi-mota bat ezarri zuen: Amerikako Cockerrarena.
Gaur egun, pertsona askok Cocker Spaniel-a maskota bezaka
aukeratzen dute, bere edertasunagatik ez ezik,  ehiza egiteko
aparteko trebetasunagatik ere.

COCKERRA
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK: zuhaixka herrestaria,
luzean 2 m artekoa, urte osoan berdea. Zepa zurezkoa eta ada-
rrak bihrriak eta irregularrak, azal arre-gorriska dutenak, zorua
tapizatuz edo ezpondetatik zintzilik egon ohi dira; haietatik adas-
ka labur iledunak jaiotzen dira, hostoak puntan bilduta dauzkate-
nak; hostoak osoak, 12-30 x 4-12 mm, aobatu-lantzeolatuak,

punta kamuts edo emarginatua dutenak,
berde ilunak eta pitin bat lustredunak gainal-
detik, zurbilagoak eta nerbatu-erretikulatuak
azpialdetik; jaiotzean ertzean eta erdiko ner-
bioan pubeszenteak, adinarekin ilegaldu eta
koriazeo bihurtzen dira.
Lore zintzilikariak, 2-12ko luku laburretan adas-
ken puntan; kalizaren gingilak suborbikularrak;
korola arrosatua edo  edo zuriska, ur-tzeolatua,
eta haren gingilak txikiak, errebolutuak; 10
estanbre, eta haien apandizeak anterak bezain
luzeak. Fruitua biribildua, 5-10 mm-koa, gorri
bizia, 5(10) hezurtxoz hornitua.
LORATZE: martxotik ekainera bitartean lora-
tzen da eta fruituak udaren azkenaldera edo
udazkenean hel-tzen dira.
HABITATA: Europa, Asia eta Ipar Amerikako
alderik gehienetan aurkitzen da hedatuta.

Argizalea da baina berdintsu zaio edozein substratu; bizi ohi da
baso eguzki-tsuen soiluneetan, hegal eta gailur harri-tsuetan,
ezpondak kolonizatuz, etab., karraskal, erkamezti edo pinudien
baitan. Euskal Herrian, lurraldearen erdiz hegoaldetik azaltzen
da, eta ekialdeko muturrean, argitsuagoa izaki, estaia subalpeta-
rreraino igotzen da Erronkarri garaian.
ERABILERA: bere hostoek, gernu-bideen-tzako propietate anti-
septikoak dituzte, eta horrela zistitisa eta uretritisa sendatzeko erabi-
li izan dira.

DENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK: Euskal Herrian aurkitzen den
arraza, subsp. Hermafroditum Bocher izenekoa da; mulua da eta bere
zurtoinak dekunbenteak, luzean 60 cm artekoak eta altuan 30 cm ingu-
rukoak, kolore berde ilunekoak. Kimu gazteak glandular-puberulentuak,
berehala galduz ilea. Hostoak larrukarak eta ia eseriak, 3-7 x 1-2 mm,
eliptikoak, guruindunak gaztetan eta glabroak gerora, kolore berde ilu-
nekoak ertz zuriskarekin.
Loreak jeneralean hermafroditak; 3 sepalo eta petaloak txikiak, 1,5 mm,
luzangak, berde-arrosatuak edo purpurak;
estanbreak 5 mm-koak luzeki exertuak;
estigma eseria, 6-9 adar estigmatikotan
partitua. Fruitua drupa biribildua, diametro-
an 5 mm ingurukoa, beltz heldutakoan, eta
bere barnean 6-9 hezurtxo. 
LORATZE: ekain eta uztailean loratzen da
eta fruituak irailean heltzen dira.
HABITATA: espezie hau Ipar
Hemisferioko eskualde hotzetan dago
banatuta, eta konifero-baso, hegal harri-
tsu eta zona higroturbosoetan bizi ohi da.
Zona epeletan mendi garaietara jotzen du,
hala nola, Pirinioetako Larra aldean, non
bait dauka Europako banaketa-arearen
hego-mendebaldeko muga.

EEMMPPEETTRRUUMM   NNIIGGRRUUMM

AAZZEERRII--MMAAHHAATTSSAA
ARCTOTAPHYLOS UVA-URSI

DESKRIBAPENA: Boletus
erythropus-en itxura du, baina
ez hain mardula. Txapelaren
kolorea laranja tonuen artekoa
da, batzuk horiagoak eta  beste-
ak gorriagoak. Batzuetan, adrei-
lu-beis tonuak ere baditu.
Txapela hasieran hemisferikoa
da, baina berehala forma ganbil-
landua hartzen du. Hanka hasie-
ran sabeldua, baina berehala
luzatzen da eta zilindrikoa geldi-
tzen da, baina oinaldean, erra-
boilduna da gutxi gorabehera.
Hanka berez horia da, baina
adreilu eta arre-gorriaren tarteko
lausoa du, eta ukitzerakoan
kolore iluna hartzen du, berde-
urdinez nahasirik. Oinaldean erremolatxa-gorri kolore berezia
hartzen du eta pixkanaka-pixkanaka, zahartzen den heinean,
goialdera hedatzen da. Hori luzeak, hasieran hori argiak, baina
pixkanaka-pixkanaka oliba-hori kolorea hartzen dute. Poro ttiki
eta biribilduak eta laranja kolorekoak, baina gorriskagoak
hanka inguruan eta horiskagoak ertz aldera, eta sakatzerako-
an urdin berdeak. 
Espezie honek var. Lateritius gorriska eta tonu horiak dituen

var. Discolor barietateak ditu.
HABITATA: konifero eta hostozabalen azpian ateratzen da
udaberritik udazkenaren bukaera arte.
JANGARRITASUNA: mami horiska du. Ebakitzen denean
urdindu egiten da, baina oinaldean erremolatxa kolore berezia
du oso. Usain ahula eta gustu geza, baina geroxeago gustu
mingots antxa nabaritzen da. Arrazoi honengatik jangarri kar-
karren artean sartu behar dugu.

DESKRIBAPENA: onddo hau oso alda-
korra da, bai forma eta bai kolorearen
aldetik. Boletus erythropus eta B. Queletii
espezieen itxura du, baina hanka desber-
dina dute. Boletus luridus-en hankak sare
angeludun eta zabala du, ardan-gorri kolo-
rekoa. Poroen ondoko mamiaren kolorea
ere desberdina da, honek gorriska baitu.

Txapela hasieran hemisferikoa da eta gero
ganbil-landua. Diametroa ia 20 cm-raino-
koa izan daiteke. Txapeleko azala aska-
tzea oso zaila  da, eta eguraldi hezean lis-
katsua edukitzen du. Bere  kolorea oso
aldakorra da, oliba-hori eta marroiska-okre
tartean, eta ukitzerakoan berriz urdina.
Hanka sabelduna, zilindriko-klabiformea

eta kromo-horia, baina tonu laranja-ziki-
nez  nahasia. Sare gorri batez apaindu-
rik dago, baina bere beheko partea pur-
pura gorria du eta beltz-urdinez edo ia
beltzez zikintzen da. Hodiak libreak dira
eta hanka inguruan zapalduak, hasieran
horiak eta gero oliba-horiak. Poroak biri-
bilduak dira, laranja  eta odol-gorriaren
tartekoak, eta ukitzerakoan beltzurdinez
zikintzen dira. Mamia horia da, baina
hodien aldamenean  gorria eta oinal-
dean ardan gorria, ebakitzerakoan
kolore urdin iluna hartzen du. 
HABITATA: udaberritik udazkenera
arte ateratzen da hostozabalen
azpian, eta koniferoen artean ere bai
batzuetan.
JANGARRITASUNA: jangarria da,

baina oso ondo eginda jan behar da,
bestela pozoitsua baita.
Espezie hau, Boletus erythropus eta
Boletus queletii bezala urdintzen direnen
antzera, pozoitsutzat hartu izan da.
Telesforo Aranzadik azaltzen duenez,
guzti hauei “Errementari onddoa” izena
ematen zieten mespretxuz.

QQUUEELLEETT  OONNDDDDOOAA
Boletus queleti

OONNDDDDOO   ZZIIKKIINNAA
Boletus luridus
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DESKRIBAPENA: honen lorean
aipagarriak dira gurin horietan
bukatzen diren nektario abar-
tsuak.
Bere hostoek duten bihotz itxurak
eramanda ziurrenez, toniko kar-
diako bezala erabili zen. Bere
propietarik nagusiena astrigente
izatea da, hau da, berazkoaren
kontrakoa, bere erabilera medici-
na herrikoian ez dagoen arren
oso garatua Iberiar penintsulan.

Zurtoinak 5-30 cm-ko garaiera.
Hostoak gehienetan hosto bakar
eseria. Behealdekoak arrautza-
formakoak, oinaldean bihotz-for-
makoak, txortenluzeak.
Loreak 1,5-3 cm-ko diametroa,
nerbio iluneko petalo zuriak; 5
sasilorezil, guruin horiak dituzten
9-13 luzakinetan bukatuak.
LORALDIA: ekainetik irailera
loratzen da.
HABITATA: leku oso hezeak.

Belar tenteak edo
zurtoin birakorra

duten igokariak; hosto-
ak, behekoak bederen, aurkako-
ak, palmatilobatuak edo palma-
tikkonposatuak, goialdekoak
batzuetan osoak. Monoikoak
batzuetan, sarriagotan dioikoak;
lore anemofiloa, txikiak, goialde-
ko hostoen galtzarbean jaiotako
zima erako infloreszentzietan.
Fruitu lehorra, hur edo akenio
erakoa.
Bi genero bakarrik ditu bereak,
Humulus 3 espeziekoa eta
Cannabis espezie bakarrekoa,
Cannabis sativa, hain hedatuta
eta dibertsifikatua kultiboari
esker, zuntza (kalamua), haziak
eta droga psikotropikoak lortze-
ko egiten dena.
Urteko lianak edo landare tente-
ak dira, hosto palmatinerbio eta
estipulatuekin. Eboluzio maila
escasa loreetan ikusten da, unisexualak eta ez ikusga-
rriak, bosta tal periantiko txikiekin eta haizeak eginiko
polinizazioarekin. Polinizazio
sistema honek ez du lore deiga-
rrien beharrik intsektuak era-
kartzeko, alderantziz, estructu-
ra oso bakunak, polena modu
errazean irten dadin. Haizeaz
eginiko polinizazioa ez da oso
sistema segurua, zortearen
eskuetan uzten bait da polen
aeta pistiloaren arteko elkarke-
ta. Hau gertatzeko posibilitate-
ak gehitzeko, naturak asko egi-
ten du, eta horrela, lore asko
dituzten ar-ankak jartzen ditu,
txikiak, bost lorezilekin, eta hai-

zeak mugitzen dituenean polena askatzen duten inflo-
reszentzietan batuak. Guzti hau gero loreek ez dutela

horrenbesteko gastua justifi-
katuko duen beste eginbe-
harrik jakin arren, egiten da
lore emeak bait dira fruituak
eman ditzaketen bakarrak.
Eme-loreek, pina itxurarekin
bilduak, obulo bacara dute,
eta ernaltzearen ondoren
fruitu lehor bat ematen dute,
hazi bakarrekoa. Bi dira
famili hau Euskal Herrian
errepresentatzen duten
espezieak: Humulus lúpulo,
lupuloa eta Cannabis sativa,
kalamua.

PARNASSIA PALUSTRIS

HABIATATA: kalamua, kultibatu egiten den espeziea da, jatorriz
Asiakoa, eta modu silbestrean aurkitu dezakegu ibai-graberetan eta
kostaldeko hondartzatan, bere hosto palmatu karakteristikoekin.
OHARRAK: Espainian zuntza, kalamua, egiteko sartu zen, soga,
argizari, eta abar egiteko. Hazietatik pinturan ere erabiltzen den olioa
ateratzen da. Indika barietateko hostoek erretxina narkotikoa dute,
eta hau zenbait modulan prestatu ezkero, hachis, grifa edo marihua-
na ematen ditu. Droga honek sentsazio atseginak ematen ditu dosi
txikietan hartu ezkero, baina estupefakzioa eta fanatismo kriminala
ekar ditzake hauek haundiak baldin badira.

KALAMUA
Cannabis sativa

DESKRIBAPENA: landare  igokaria, 6 cm-raino luze-
ko zurtoin birakariak dituena; latza da, ile deflexuak
bait dauzka igotzen duen euskarriari itsasteko balio
diotenak. Hostoak aurkakoak, txortendunak, obatu
kordatuak eta, goialdekoak salbu,
palmatilobatuak, 3-5 gingil obal-
akuminaturekin, ertzean zerradun-
hortzunak.
Espezie dioikoa; landare arrek luku
adarkatuak dauzkate eta hauetan
lore txiki ugariak, horiskak, bostna
sepalo eta estanbre dituztenak. Oin
emeek infloreszentzia konikoak,
luzean 4 cm-rainokoak, ematen
dituzte, eta hauetako bakopitzaren
osagai dira braktea ugari, inbrika-
tuak eta iraunkorrak, kolore berde
zurbilekoak, eramanez oinean
baina lore eme, brakteola banare-
kin babestuak.
Udaberriaren etorrerak jasan eta arboletara igo, bildukin beje-
talak behekaldeetan filtraturiko argiaren bila, egin dezaketen
urteroko zurtoinak garatzen ditu. Bere hazkunde formak,
Europan ematen dioten “debruaren zura” izena ekrri dio; arbo-
letan modu azkarrean kiribilka-tzen da, beti erlojuen orratzen
bestaldeko zentzuan, artero bost edo sei metro hartuz, udaren
bukaeran zimeltzeko.
LORALDIA: udaldian loratzen da eta fruituak udazkenaren
hasieran heltzen dira.
Nola loreak eta fruituak hala brakteolak estaltzen dituzten
guruin horiskek luoulinoa eratzen dute, mendikutzan eta indus-

trian zenbait aplikazio dituena eta
ezaguna, batez ere, garagaedoa
aromatizatzeko erabiltzen delako.
HABITATA ETA BANAKETA:
lurraldeko parterik gehienetan
azaltzen da ibarbaso eta ur-bazte-
rretan, baso-mendel eta ezponda
freskoetan; kultibatua izan delako,
zaila da bere jatorrizko area zehaz-
tea.
OHARRAK: eme-infloreszentziak,
guruin kono aromatikoak dira medi-
cinan erabiltzen direnak, eta baita
ere estaltzen dituen hautsa, lupuli-

na.
Lupuloa XIIIgarren mendean gutxi gora behera sartu zen
Europan, eta mojeen ikerketei Ester, garagardoa egiteko era-
biltzen hasi zen, honi bere zapore mingotsa eman eta bere
kon-tserbazioan laguntzen duelarik. Lupulina aringarri gogorra
da, eta kono freskoen tintura narkotiko eta diuretikoa. Lo egin
ezin dutenentzako, oso komenigarria da konoz beteriko bur-
koaren gainean lo egitea. Zenbait tokitan, lupuloaren kimu
gazteak mahaietan agertzen dira, zainzuriak izando bait liran.
Hosto eta loreetatik koloragarri marroi bat ateratzen da.

LUPULOA
Humulus lupulo

Parnasiazeoak Saxifragazeoekin oso erlazionaturik dagoen familia da, zenbait botanikok sarritan hauen barruan sartu dituzte-
larik.

Hala eta guztiz, bere loreak ez dira familia honenetakoak bezala, abantaila ematen dien karakterra dute. Saxifragazeoak dituzten
10 lorezilak, Parnasiazeoetan 5 lorezil emankorretan geratzen dira, beste 5 lorezil emankorretan geratzen dira, beste 5ak esteri-
lak, estaminodioak direlarik, goikaldean nektarioetan bilakatzen direnak. Nektario hauek intsektuen-tzako oso erakargarria den
nektarea gordetzen duten organuak dira.

FAMILIA PARNASIAZEOAK
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atuz, eta bat-bateko norabide aldaketak egiten ditu, bere
isats luze eta adarkatuari esker haizearen joera guztiz ongi
kontrolatzen baitu. Miruaren ehiza-teknikarik ohikoenetakoa
da planeo zirkularrak edo lerro zuzenean egitea bere ehiza-
lurraldearen gainean, altuera txiki nahi handian, eta harrapa-
kin bat ikusi bezain laster zuzen-behera jotzen du beraren-
gana, atzaparrak guztiz eta aurrerantz irekita dituela, harra-
patzeko asmoz. Harrapatzeko duen trebetasuna beste espe-
zie batzuena baino askoz ere txikiagoa izan ohi da; izan ere,
asko dira, ustekabean ez harrapatu ezkero, ihes egiten zaiz-
kion harrapakinak, trebea ez baita atzetik jarraitzen, nahiz
eta lehenengo unean oso azkarra izan. Baina beti ez doa
janari bila; batzuetan egonarriz geratzen da zelatan zuhaitz
batean jarrita, karraskari edo hegaztitxo bat noiz agertuko
zain; batzuetan, beleen atzetik ere ikusi dira, hankartean
daramaten haratustela lapurtzeko, zeren miru gorriak, bere
senide beltzak bezala, eklektizismo handia agertzen baitu
alde honetatik, oso dieta anitza duela: urlehortarrak, narras-
tiak, intsektuak, hegaztiak, ugaztun txikiak eta arrainak eta
haratustelak. Erdiko Europan bizi diren populazioek ez beza-
la, microtus generoko karraskariak, lursaguak eta arratoitxo-
ak baitituzte dietaren oinarri, gure basoetan narrastiek eta
intsektuek osatzen dute gehienbat miru gorriaren dieta. Bere
dietaren aniztasun handiak aditzera ematen du ehiztari gutxi
espezializatua dela, eta, beraz, hizkera naturalistan, oportu-
nista trofikotzat jo daiteke.
HEDAPENA: Washingtongo Itunaren I. eranskinean sartuta,
banaturik dago gaur egun Afrikako iparraldean, Europako
hego erdialdean eta Turkian; baina XIX. mendera arte bizirik
iraun zuen Austria, Hungaria, Polonia, Norvegia, Danimarka
eta Britainiar Uharteetan -azken herrialde horretako erdi
aroko hiri eta herrietan bizi izan zen 1800. urtera arte, kale-

etatik sakabanaturik zeuden hondakinez
eta haratustelez elikatuta-. Gaur egun
bikote batzuek soilik bizirik diraute
Galezko Herrian. Kanariar uharteetan
ere bizi da populazio txiki bat. Europa
osoan jasaten duen atzeraldiaren arra-
zoiak berdintsuak dira bere kasuan eta
gainerako harraparien kasuan: habitaten
suntsipena, ehiztari eta pestiziden eragi-

na, gizakiak haren lurraldean gertarazten dituen nekaldiak...
KALKULATUTAKO POPULAZIOA: itxuraz miru beltzaren
antzerakoa dugu miru gorria, baina handixeagoa eta lumaje
argiago eta gorrixkagoa duela. Espezie zaurgarritzat jotzen

da Euskal Herriko Espezie Mehatxatuen
Katalogoan, atzeraldi etengabean dagoela.
Munduan galzori larrienean dauden 43 espezie-
en zerrendaren barruan katalogaturik dago, eta
beraz iraungipen bidean, Hegaztien
Babeserako 
Nazioarteko Kontseiluaren iritziaren arabera.
Euskal Herrian, Gorbeian ikus daiteke inoiz
hegan, eta Gipuzkoako Aralar mendizerran,
baina ez da habiarik jaso. Arabar lurraldean bizi
dira 30 bikote habiagileak, okupatzen dituztela
uren mugalerroko mendizerretako hegoaldeko
mazelak, Gasteizko Mendiak, Iturrieta-Entzia
mendizerrak eta arabar Aranetako eskualdeeta-
ko hainbat leku. Iberiar penintsulari dagokionez,

kalkulatzen denez, 3.500
bikote bizi dira iparraldeko
mesetan eta sistema zentrale-
an. Europako populazioa
17.000 eta 30.000 bikote
bitartean dago. Zalantzarik
gabe, hegazti hau dugu
Euskadiko ornitofaunaren bi-
txietako bat. Euskadin bizi
diren miru gorrietarik gehie-
nak migratzaileak dira, ipar
Europan bizi direnak bezala.
Alabaina, zenbait populaziok
Iberiar .
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NOLA ANTZEMAN?: 750 gramo eta
1,2 kilogramo bitarteko pisukoa eta 60
eta 65 zentimetro bitarteko altuerakoa.

Lepoko eta buruko lumak kolore argia-
gokoak ditu, eta orban zuri bereizgarria
du hegoen barnaldean.
Miru beltza baino isats urkilatuagoa du
eta lumaje argiago eta koloretsuago.
BIOLOGIA: apirilaren erdi aldera iristen
dira miru migratzaileak gure basoetara,
eta orduan gertatzen dira eztei-jardue-
rak. Jarduera horietan, eguneko harra-
pari guztien kasuan bezala, arrak hega-
da-agerraldi luzeak egin ditu lurraldea
markatzeko eta emea erakarri eta
limurtzeko, habia egiten hasi baino
lehen. Geldikor geratu diren hegaztiek
lehenago egiten dute habia, zeren uda-
berriaren hasieran, martxoaren hasieran
edo erdi aldera, eguraldi egoeraren ara-
bera, bikoteen arteko loturak estutu eta
habia egiten hasten baitira; baina bikote
berriak izan ezik, gainerakoak aurreko
urteetako habiak berregitera mugatzen
dira. Habia kokatu ohi dute enborraren
eta lurretik altuera onean dagoen adar
mardul baten sorreraren artean, eta
belarrez, lurretik hartzen dituen adar
ihartuez edo erdi ihartuez eta, miru bel-
tza bere senideak egiten duen bezala,
landatik aurkitzen duen guztiaz egiten
du: trapuak, tabako kartoiak, plastiko-
ak..., itxura baldar eta aldi berean bitxia
hartzen duela.
Emeek bi arrautza errun ohi dituzte,
baina batzuetan txito bat bakarra ere
izaten da abian, normalean emea lehen-
biziko aldiz parekatzen denean, eta

inoiz hiru arrautza ere erruten dituzte;
arrautzak zurixkak dira eta izpil marroi-
kara ugari dituzte. Inkubazioa emearen
kontura doa, 15 eta 35 minutu bitarteko
alditxoetan izan ezik, hauetan bere kide-
ak ordezkatzen baitu. Txitaldia lehenen-
go arrautza errutearekin batera hasten
da eta hilabete irauten du (30-32 egun).
Alabaina, arrautza bakoitza hiru egune-
ko tartean erruten du, eta beraz, hiru
arrautza erruten dituenean, txitaldiak
36-38 bat egun irauten du. Arrak emea-
rentzat ehizatzen du; janaria ugari bada,
habia ondoan jarrita geratzen da asko-
tan, lurraldea defendatzeko, eta aldian-

aldian habia gainetik hegaldatzen da.
Txitoak jaio ondoren, amak zaintzen ditu
ardura handiarekin: berotu eta janaria
ematen die eta bi astetan ez  du habia-
tik zirkinik egiten. Lumak garatzen dituz-
ten neurrian, arrarekin batera joaten da
janari bila. Miru gorri gazteak 6 aste eta
hiru egun inguru egoten dira habian,
baina hegan egiten ikasi dutenean beste
egun batzuetan geratzen dira habiaren
inguruetan, eta bertan elikatzen dira
gurasoek habiara eramaten dizkieten
harrapakinez. Bi hilabete dituztenerako
hegan egiteko teknikak menperatzen
dituzte eta habiatik urruntzen dira, gura-
soek ez baitiete janari gehiagorik ema-
ten.
ELIKADURA ETA EHIZA TEKNIKAK:
tamaina ertaineko harrapari honek
basoa behar du habia egiteko eta jar-
duerarik gabeko orduetan atseden egi-
teko, baina zuhaitzik gabeko eta sastra-
ka ugariko zelai eta zazkardietan bila-
tzen du elikagaia. Miru gorria goiztiarra
da bere eguneroko jarduerari ekiten.
Eguzkiak landa argitzen hasi orduko,
uzten du bere etzalekua hegada astu-
naz, ia altxatu gabe, eta ehiza-lurralde-
etara jotzen du. Bertara iritsi orduko,
patxadaz aztertzen du lurraldea, lurretik
metro gutxitara hegan eginez eta plane-

MIRU GORRIA
Milvus milvus
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EZAUGARRIAK: buru handia dute, begi konposatu pare
batek ia osorik betetzen dutena; begi hauek oso garatuak
daude (30.000 omatidio baino gehiago dituzte) eta haiei
eskerrak ikaragarrizko doitasunez haien harrapakinak.
Haien mintzezko hegal zabalak Zigopteroenak bezalako-
ak dira, baina atzekoak zabalagoak dituzte benetako bur-
duntziek (Anisopteroek).
Kurioski, hegaldian zain bere aldetik higitzen dute (hau
nahiko aparta da intsektuen munduan, bilakaeraren
ondorioz hegaz-aparatuaren sinkronizapen ezin hobea
erdietsi dutenez) eta hamaika akrobazia egiten dituzte:
maniobra azkarrak, norabidea aldatu, eta, baita ere, atze-

rantz hegaldatu.
TAMAINA: 6-7,2 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
berezia dute, bertan mozorro izeneko ezpain bat baitute, kiz-
kurturik 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 onuraga-
rriak intsektu kaltegarrien populazioa hein egokien artean gor-
dearatzen 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-inguruari egokituriko
kolorapena.
Animalia jauzkariak dira, eta
hegalez baliatzen dira planeatuz
jauzia luzeagotzeko. Arrak eta
emeak bereizteko azken hauek
sabelaren atzekaldean duten
obiskapto luze.
TAMAINA: 1,5 zentimetro luze da.
BIOLOGIA: oropteroek sexu bereiztuak dituzte. Emearen ugal-
keta-aparatuak bi obario ditu eta arrarenak bi testikulu.
Akoplamenduan arrak zuzenean sartzen ditu espermatozoideak

emearen bide genitaletan 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

AESHNA AFFINIS

EUCHORTHIPUS  PULVINATUS GALLICUS

NOLA EZAGUTU? Erlekume meroa (Epinephelus
cruentatus) gorputz sendo eta larrosa eta zuri kolo-
rea dauka eta gainera pintarna gorriak ditu, ilundu
eta argitu daitezkeena,
horrek bere berezitasuna
ematen dio. Izpil hauek
bere hegal guztietan aurki
ditzakegu, kantitate han-
diago edo txikiagoan, kau-
dal hegalean eta eskarda-
ren taket bigunetan eta
ipurdikoan gorri ilunak dira. 
Gazteak buru eta bizkar

gainean horiak izan daitezke eta zuri
uneak dituzte, bai garondoan, begi arte-
an eta beheko ezpainean ere. 
Bere berezitasunen artean bere eskar-
dan hiru eta bost izpil ilun bitartean ditu.
Bere buztana beste espezie antzerakoak
baino biribilagoa dute. 
Bere burua handia da eta bere begiak
eta ezpainak oso handiak dira ere.

Iktiologo askok uste dute espezie hau Cephalopholis generokoa
izan behar zela eta ez Epinepheluskoa. 
TAMAINA: Bere tamaina 20-30 zentimetro bitartean dago. 
BIOLOGIA: Arrain geldoa da eta bere mugak bikain babesten
ditu, bere zuloa bakarrik gabean jana bilatzeko lagatzen du.
Beldurtua ez badago bere mugimenduak patxadaz beteak
daude. Espezie hermafrodita da. Jaiotzean denak emeak dira
eta gero arretan bihurtu. 
ELIKADURA: Maskordun eta eraztundunak, arrainak eta oskor-
dunetaz elikatzen da. 
BIZI TOKIA: Sakontasun gutxiko koral ugarrietan egoten da, 3-
20 metro bitartean, zulo asko dauden lekuan eta bertan inguru-
giroaren antza hartzen du ikus ezinak izateko. 
BANAKETA: Atlant itsasoaren ekian daude. Karibe itsaso guz-
tiaren zehar banandua dago, Floridako hego aldetik Bahamas-
raino. Bermudastik Brasileko maldaraino ere aurki ditzakegu. 

NOLA EZAGUTU? Mero erraldoia (Epinephelus lanceolatus)
gorputz luze, sendoa eta indartsua du, urdinabar argiagoa
aldamenetan, nahiz eta animali ba-tzuk nabar ilunak izan.
Bere burua handia da, bere ahoa eta ormaza moduan. Bere
eskarda, azpil eta kaudal hegalak horiz inguratuak daude. 
TAMAINA: Bere izenak dioen bezala, existitzen den mero
handiena da, luzaeran 2,5 metroak eta 325 kiloak lortu ditza-
ke, baina ohizkoa da, 1-2 metro artean izatea. 
ELIKADURA: Maskordunez elika-tzen da (otarrainez, berezi-
ki), baina baita arrain, marrazo txikiak eta arraiak jaten ditu
ere. 
BIOLOGIA: Bakar bakarrik bizi da ugarrietako kobazulo
sakonetan, 6-110 metro bitartean daudenak. Gazteak, ugara-
netan bizi dira ere. 
BIZI TOKIA: Arkaitz sakonak, 2-40 metro bitartean daudenak. 
BANAKETA: Bere banaketa ingurunea Indiako eta Nagusi
ozeanoan dago, Itsas Gorrian oso ugaria izanik. 

ERLEKUME MEROA
Epinephelus cruentatus

MERO ERRALDOIA
Epinephelus lanceolatus
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DESKRIBAPENA: landare iraunkorra da
eta zurezko arbatxoak ditu. Hosto berde
ilun eta iledunak. Loreak gorri, arrosa,
laranja, zuri edo kolore nahasikoak.
Kanpoan, lorategian landare handia haz
daiteke.
LORALDIA: otsailetik maiatzera loratzen
da.
JATORRIA: txinako hegoaldean. Beste
Rhododendron-ak Himalaia, Txina,
Indotxina, Malaysia, Ginea Berria eta
Australiakoak dira.
ZAINKETA:
Argia: kanpoan bada, erdiitzalean edo
itzailean jarri. Etxebarruan ere, eguzki
zuzenetik urrundu.
Tenperatura: freskura maite du. Neguan
etxe beroan kontuz, txoko ozpelenean
jarri. 
Ureztaketa: lorapotepeko platerak beti
ura izan behar du, lurra sekula lehor ez
dadin.
Ongarriketa: ureztaketa-urari ongarri liki-
doa gehitu, batipat loraldian eta ondoren-
go hazkunde-sasoian. 
Ugalketa: aldaxkak ebaki eta lur azido,
bero eta beti hezea denean landatu.

GAITZAK ETA IZURRITEAK:
zorriak: hostopean eta kimu berrietan bizi
ohi dira. Banaka kendu, eta asko ugaldu-
ta badaude, malathion-ez tratatu.
Larbak: intsektuen larbek hostoak jaten
dituzte. Malathion-ez tratatu.
Armiarma gorria: izerdia zurrupatuz,
hostoa horiztarazi egiten du. Malathion-ez
tratatu.
SEKRETUAK ETA KOKAPENA: lurra ez
dadila sekula lehortu, hostoak zimeltzen
hasten badira lorapotoa erabat uretan
sartu.
Toki fresko eta hozpelak maite ditu, hone-
la loraldia oso luzea izango da.
Neguan loratutako azaleak “fortzatutako-
ak” dira, berezko zikloan udaberrian lorat-
zen da.

Izotzek kastigatzen duten lekua ez bada,
kanpoan askoz hobeto biziko da, eta lur
hezea bada eguzkiordu batzuk ere jasan
ditzake. Lur azidoa behar du, beraz urka-
retsuakin ureztatzea kaltegarria da.
Euriura erabili.
Ureztatzeko karedun ura erabiliez gero,
burnidun ongarria gehitu, lurrak azidota-
suna galdu ez dezan.
Kontuz airekorronteekin.
Loreak ireki gabe dituen landarea erosi,
etxean zabalduko dira. Loratu ondoren
kima daiteke, turba eta txilarlurra duen
lorapoto handixeago batean landatu.
Kanpoan itzalean jarri, ongarritu eta urez-
tatzeaz ez ahaztu. Honela hurrengo urte-
an ere oparo loratuko da.

DESKRIBAPENA: garo edo iratze
honek osoko hostoak ditu. Kolore berde
bizi eta distiratsuak ditu. Hosto guztiak
ipurdi beraren bueltan sortzen dira,
izena ematen dion habia antzekoa osa-
tuz. Landare zaharretan metroko hosto-
ak gara daitezke.
JATORRIA: Afrika eta Asiako baso tro-
pikalak eta Australia ditu jatorri.
ZAINKETA:
Argia: garo edo iratze gehienak bezala,
ez du zuzeneko eguzkia maite.
Tenperatura: epeltasuna maite du.
Neguan 12-13ºC-tik behera sekula ez.
Ureztaketa: udan astean behin.
Neguan noiz-behinka.
Lurra urez ez ase eta hostoak oso maiz
ihinztatu.
Ongarriketa: neguan ez. Udan nahi iza-
nez gero ongarri likidoa bi edo hiru aste-
tik behin. Oso dosi ahula.
Ugalketa: garoak lorerik gabeko landa-

reak direnez gero, ez dira
hazitik ugaltzen. Horretarako
hostopean esporak garatzen
dituzte, baina etxean ugal-
tzea oso zaila da. Toki bero
eta hezean (negutegi edo
antzekoan) udaberrian espo-
ral “ereinez” saia zaitezke.
GAITZAK ETA IZURRITE-
AK: 
Zorriak: hostoak izerdia zurrupatuz bizi
da. Banaka kendu edo malathion-ez tra-
tatu.
Bareak: kanpoan dagoen landarera edo
landare berri batean etor daiteke.
Hostoak ausikaz jaten dituzte. Banaka
kendu.
SEKRETUAK ETA KOKAPENA: 
Udan lurrak beti heze egon behar du.
Neguan gutxiago ureztatu, baina ez
dadila lehortu.
Udan eguzki argitik aldendu eta neguan,

10ºC-tik gora dagoen gelan eduki behar
da.
Uda partean hostoak ihinztatu. Oso
gogokoa du.
Hosto berriak hazten ari direnean, urez-
taketa-urari ongarria gehitu diezaiokegu,
baina oso dosi txikia, erreegin daiteke
eta.
Gari hau landareen enbor eta adarretan
bizi ohi da. Zainak goroldioz bildu eta
zintzilik bizi daiteke, baina maiz ihinzta-
tu.
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AZALEA
Rhododendron simssiTalde biologiko bat definitzearren, zien-

tifikoa espezie bat besteengandik
bereizten duten estruktura haietan oinarri-
tzen da. Mikologiarekin familiarizatuek
bere adiagai klabeak domeinatzen dituzte,
koskorik baden ala ez, eraztuna, orri edo
poro mota, ezaugarri esporalak, eta
abar…, eta berdin fixatzen garen edozein
alorretan. Likenek, onddoen taldean inte-
graturik beren gorputz fruktiferoak funtse-
an beren ahaidekoen antzean kontserba-
tzen dituzte, baina forma morfologiko berri
asko garatu dute taloari dagokionean
batez ere.
Honela onddo eta perretsiku tipiko bezala
ulertzen duguna, balio taxonomikozko
bereizketarik gabeko hifa txuriskez osatu-
riko mizelio batek sorturiko erre-
produkzio egitura tenporala baino
ez da.
Likenen artean hau erradikalki
aldatzen da. Mizelioak, algekiko
lotura estuaz, kasu honetan
Gonidioak deituko ditugunak,
bere hifak espezializatzea lortu
du, sasiehunetan taldekatzea
(sasiparenkimak, plektenkimak)
eta, azken finean, ikes dezakegun
talo barietatea osatzea, hau da,
zati asimilatzailearen konplexuta-
suna gehitu du.
Arrazoirik haundiena elikapen
bide ezberdinetan datza.
Saprofitismo fungikoak onddoek
“zerbaiten barnean” jan behar iza-
tera eramaten ditu, bada, hifek, goi maila-
ko landareen sustraiekin bat eginaz, espe-
zializazio falta eta uniformitate nabarmena

aurkezten dute, aldiz liken
taloak, aparatu fotosintetiza-
tzailez horniturik eta beraz
bere energiaz jabetzeko eguz-
ki argiaren baitan, goi mailako
landareen aireko zatiaren
moduan, bere formak multipli-
katu ditu.
Honela liken bat definitzerako-
an datozen estruktura hauen
agerpena ala eza izango ditu-
gu kontuan:

- Organu Harikarak, zeinen
xede nagusia sustratura suje-
zioa eta hezetasun harmena
den.

- Errizinak: talo hostokaradun likenek era-
biltzen dituzten aingurapen organuak,
behe kortexetik etorri ohi diren hifa trinkoz
osaturik daude. Parmeliazeoetan oso
naharoak.
- Errizinoideak: arestikoen antzekoak
baina bere hifen batasun lasearengatik
masa kotoikaratan. Pannariazeo eta
Peltigerazeo familietako tipikoak.
- Errizohifak: hifa xinple eta isolatuak,
txuriskak, arestiko kasuetan bezala likena-
ren azpikaldeko alderditik irteten direnak.
Bereziki Kollematazeoetan.
- Errizonomorfoak: sujezio mekanismu

bezala erabiltzen ez diren ile motz
eta meheak dira, Umbilikariazeoen
behe alderdian ugari aurkitzen dira.
- Errizina-Lokarriak: goi mailako
landareen sustraietan bezala, adar-
katzen eta mehetzen doazen lokarri
lodi batzuz osaturik daude. Oso
arraroak dira. Nagusiki
Lekanorazeoen talo fisurikolu,
eskuamulatu edo hostokaretan.
- Zainak: peltigerazeoen espezieen

behekaldeko aurpegian lodiuneak, zeina-
ren gainean errizinak kokatzen diren. Goi
mailako landareen nerbio hostodunen an-
tzekoak dira.
- Zilborra: sustratura puntu bakar batez
sujetatzen diren likenena izatez, normale-
an zentratua, apendize motz eta lodi bat
da, Umbilikariazeoen familiakoa izatez.
- Finkapen Diskoa: errozellazeoak beza-
lako zenbait liken frutikulotsuak izatez,
non sustratura elkartzeko puntuan forma
zabaldua, diskoidala duen.
- Zilioak: lobuluen ertza eta apotezio ba-
tzuren goeneko prolongapen harikarak.
Normalki luzeak izaten dira eta erraz ikus-

teko modukoak, liken hostokara eta
fruktikulotsuetan aurkitzen direlarik.
- Zuntzeskak: taloaren prolonga-
penak direlako bereizten dira aurre-
koetatik, bere osagarri guztiekin
(kortxa eta medula gonidioekin),
Usneazeoetan naharoak.
- Ileak: itxura hau duten estrukturak
dira, meheak eta hialinoak, lupaz
soilik ikus daitezke eta jatorri korti-
kalekoak, taloaren goikaldeko aur-
pegian agertzen dira normalean.
Physziazeoak, Parmeliazeoak,
Telostxistazeoak eta
Peltigerazeoak familietako espezie
batzutan arraroak dira.

LIKEN TALOAREN ESTRUKTURA TIPIKOAK

ASPLENIUM NIDUS AVIS
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NOLA EZAGUTU?: Aho zuriko itsas
sugea, aingira erako gorputz marroi iluna
edukitzeagatik bereizten da, izpil krema
edo zuri ugari eta oso txikiak ditu. Bere
nabar koloreko intentsitatea aldatzen da
animali bakoitzarekiko edota bere tentua
kontua izanda. Askok kolore nabar argia

dute, baina izpil kre-
mak dituzte.
Espezie honen
ezaugarri bat da
berehala ezagu-
tzen dela bere aho
barneko kolorea
zuria delako. 
TAMAINA: Metro
bateko luzaera lortu
di-tzakete, baina
ohizko animaliak
60-80 zentimetro

bitartean edukitzea.  
BIOLOGIA: Espezie hau bere aktibitateak
gauen aurrera eramaten 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 neu-
rrian eme bihurtzen dira. Euren koskadak
zauri oso mingarriak eragiten dute, ez
bakarrik bere hagin zorrotzak azalean
sartu eta oso erraz ebatzen dutelako,
substantzia pozointsu bat dutelako baizik
eta, beraz berehala zauriak infektatu egi-
ten dira. Haginak bi glandula pozointsue-
kin harremanetan daude, beraz bere
jariatzea hagin guztiak busti egiten ditu. 
BIZI TOKIA: Barnealdeko koral uharrietan
bizi da, olatuetaz babesturik daude eta ur
gardenak dituzte eta baita koral sakonetan
ere, bertan itsasbelar ugari daude eta. 
BANAKETA: Bere banaketa unea Indiako
Ozeanoa da (Madagascar, Chagosko,
Andamarko eta Nicobarko ugartediak,
Seychelles, Mascareñas, Mentawai, Java,
Sumatra etabar). 
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NOLA EZAGUTU?: Margotutako itsassugea gorputz
argia, zuritik horira dijoana edukitzeagatik bereizten da,
baina beltzez zikindua, oso osorik, horrek itxura iluna ema-
ten dio, atze aldean bereziki. 
Bere azal likina ez du ezkatarik, baina mukitasun ugari
baten bitartez babestua dago. Mukintasuna poro mukin
batzuk sortzen 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 ditzake-
gu baita ere.  Euren begiak eta orkatz zabalguneak txikiak
dira, azken hauek obal eran eta ia sumaezinak, azalaren
makulak estaltzen bait dituzte.
TAMAINA: 50-90 zentimetroko luzaera izaten du, baina 1,20
zentimetroak lortu ditzake ere. 
BIOLOGIA: Espezie hau
bere aktibitateak gauen
aurrera eramaten ditu,
kolorez azkar aldatzeko
ahalmena du. Geldoa da,
hondar azpian bizi da edota
sakonean eroritako koral
bazterren artean.  Itsas
suge hau hermafrodita pro-
terandrika da, hau da, jaiot-
zean 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 ebatzen dutelako,
substantzia pozoin-tsu bat dutelako baizik eta, beraz berehala
zauriak infektatu egiten dira. Haginak bi glandula pozointsue-
kin harremanetan daude, beraz bere jaria-tzea hagin guztiak
busti egiten ditu. 

BIZI TOKIA: Sakontasun
gutxiko uharrietan bizi da,
baita toki harkaitztuetan
eta fanerogamak dauden
sakonetan ere,  2-15 metro
bitarteko sakontasunetan.
BANAKETA: Bere bana-
keta unea Karibe itsaso
guztia da, Floridako irla
zingiratsuak, zehazki.
Baita Bermudasen,
Mexiko-ko itsas adarrean
eta Brasileko maldan ere.
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EZAUGARRIAK:  nahasgaitza, gure kos-
taldetako laridorik handiena bait da;
neguan maiz ikis daitezke lagun bakarak
kaio ilun eta kaio hauskaren taldeekin
batera. Itsas zabalean denborala dagoe-
nean bakarrik ikusten dira ugari samar
kostaldean.
Bizkarra eta buztanaren gainaldea kolore
beltz ilunekoak ditu; kaio ilunak, ordea,
arbel-grisezkoa dauka, beltza baino area-
go.
Hankak arrosa kolorekoak dira eta mokoa
horia orban gorria daukalarik beheko
barailaren puntatik hurbil.

E u r o p a k o
Iparaldeko kos-
talde atlantika-
rretan ugaltzen
dira, nahiz eta
populazio urri
batek Europako
Ipar-mendebale-
an egin.
Kaio guztiak
bezala, gazteak
h a s i e r a n
marroiak izaten
dira, tonu ilunagoz orbanduak daudelarik;
urtetik urtera heldugabeen tarteko lumaje
batzutatik pasatzen dira, helduen eraba-
tekoa lortu arte.
TAMAINA: luzera: 70 cm.
Hego luzera: 170 cm.
BIOLOGIA: Ozeano Atlantikoaren bi er-
tzetan egiten du habia, baina askoz ere
ugariagoa da Europako lurraldeetan
(Islandian, Norvegian, Britainia Handian). 
Itsasbazterreko espeziea izanik, uharte-
txeotan eta itsasbazter harritsu edo hare-
atsuetan egiten du habia, baina noiz-
behinka barnealdean ere ikus daiteke.
ELIKADURA: moluskuak, arrainak,

arrautzak…gainerako kaio handi guztiak
bezalaxe, orojalea da eta arrainak, haragi
ustela edo beste hegazti-espezieetako
ale helduak edo txitak ere harrapatzen
ditu jateko.
HABITATA: negutar urria, sartaldeko ibe-
riar itsasaldean baino ia beste inon be ez
dago zabalduta . Espezie hau ez da lar
ugaria euskal itsasaldean, ikusi be itsaso
txarra egoten danetan ikusi izaten da
gehien bat, batez be ugaranetan.
Gernikako itsasadarrean. Urritik
Martxorarte ikusi izaten da, noizean behin
Apirilean eta Irailean be. Negutar erregu-
larra, urria bada be (5-7 txori).

MARGOTUTAKO ITSAS SUGEA
Gymnothorax moringa

AHO ZURIKO ITSAS SUGEA
Gymnothorax meleagris

EZAUGARRIAK: Europako hego-mendebaldeko espeziea da,
Iberiarko Atlantikoaren kostaldean eta Makaronesiako uhartee-
tan populazio ugariak dituena. Oraindik orain arte Larus cachin-
nans-en subespezietzat hartzen zen, baina duela gutxi adituek
aparteko espezie gisa onartu dute.
Bizkaiko Golkoaren kostalde osoan kaio arruntena dugu. Hegazti
sendoa, indartsua eta eraskorra da. Ale helduek mantu grisa
dute, Kaio hauskararena baino zertxobait ilunagoa eta Kaio ilu-
narena baino apur bat argiagoa. 
Bi espezie horiek ez bezala, aurpegia ia zuri edo erabat zuri
Mantentzen da udazkenean eta
neguan. Hegoen muturrak zuriak eta
beltzak dira, eta gorputzaren gainera-
koa zuria da. Hankak eta mokoa horiak
ditu, eta mokoak behe-barailaren
muturrean orban gorria du.
Ale gazteak marroiak, ezkatatsuak eta
bizkar ilunagoak dira. Lumaldia argitu
egiten zaie urteak igaro ahala, harik
eta laugarren urtean behin betikoa lor-
tzen duten arte. Ordura arte hankak
arrosa-kolorekoak izaten dituzte eta
lehen urtean beltza den mokoa arrosa-
koloreko bihurtzen da, baina hiruga-
rren urtea arte punta beltzari eusten
dio.
TAMAINA: 55-67 cm.
BIOLOGIA: batez ere itsasbazterra maite du, itsaslabar eta uhar-
teetan habia egiten du eta ibaietan gora joateko joera du.

ELIKADURA: era askotako elikagaiek
osatzen dute dieta, baina azkenaldian,
zabortegietan izaten delako, elikatzeko ohi-
turak aldatu egin ditu eta alde batera itzi
forma naturalagoak (arrainak, arrantzako
bazterkinak, kleptoparasitismoa).
HABITATA: Euskal Herrian urte osoan
zehar egoten da espezie hau eta ugalketa-

rako sasoia apirila eta uztaila bitartean izaten du. Uztailean has-
ten dira txita gehienak hegan.

KAIO BELTZA
Larus marinus

KAIO HANKAHORIA MITXAHELIS
Larus michahellis
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Kumeen haziera gehiena euri
giroarekin batera izaten da.
Emeak txikiagoak direla egiaztatu
da eta arrak baino geldiago haz-
ten direla ere. Arraultzen eta gaz-
teen artean, euren bizitzeko lehen
urteetan, hilkortasun handia dute-
la ere baieztatu da, (%96-raino).
Bai arraultzak, bai kumeak, maiz
erasoak izaten dira eta musker
handiak, basa txerriak, hegaztiak
edo arrain handiak irentsi egiten
dituzte. 
Gazteak helduak baino kolore
nabar argiagoa dute eta erabat
bizkorrak dira, korrika abiadura
bizian egin dezakete. Heldutasun
sexua lortzen duten unean, (arrak
hamairu-hamalau urte bitartean
eta 1,8 zentimetro dutenean lortzen dute
eta emeak hamaika urtekin eta metro
bat eta erdi neurtzen dutenean, aldiz),
toki bizi finkoak dituzte eta euren bizia
oso geldia egiten da. 
Nahiz eta oso gutxitan hiru metroko
luzaera eduki, ohizkoa da, arrak bi

metro t’erdi izatea eta emeak, pixkat txi-
kiagoak dira, 2,1 metroko luzaera dute
eta. Hala ere, alde batzuetan animali
ñañoak aurkitu dira. Hipotesi batzuek
diote elikadura txarraren ondorioa dela,
animali batzuk idorte erara moldatu dire-
nez ñañoak gelditu dira. Beste espezie
batzuekin duten ezberdintasuna da,

kokordilo hauxe ez dela gizonarentzako
arriskutsua. 
Animali hauxe, Robert A. Johnston-en,
bere agertzailearen izenarekin izenda-
tua izan da, hain zuzen ere, 1870 garren
urtean, Queensland-en, espezie honen
lehenengo argazkia lortu zuena izan
zen.
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MacKinley errekaren arruan,
Australiako ipar aldean kokatua

dagoena, Johnstonko kokordiloaen bizi
tokia da (Crocodylus johnstoni), hiru
metroko luzaera eduki dezakeena.
Kokordiloko espezie hau, txikia bezala
izendatu daiteke, bere generoko beste
kideekin konparatzen badugu: kaska-
beltz kokordiloa moduan, lau metro-
ko luzaera lortu dezakeena, edo
Orinokokoa, sei metro neurtu deza-
keena, edo Nilokoa 5,5 metroko luza-
era lor dezakeena edo itsas kokordi-
loa, familiako handiena, zazpi metro-
ko luzaera eduki dezakeena. 
Kokordilo hau txokolate nabar kolo-
rea du, sabela argiagoa du ordea,
lerro beltzaranak ditu ere. Bere mutu-
rra, oso bereizgarria da, oso estua,
gabialaren antzerakoa baina pixkat
zabalagoa du. 
Sabeleko eskardak zabalak dira eta
bere sorbaldako armarria lerro maku-
rrak ditu, bakoitza sei armarriekin. 

Johnstonko kokordiloa arrainetaz,
oskoldunetaz eta zomorroetaz bere-
ziki elika-tzen da, bai lurrekoak edo
bai urekoak. Behinik behin, igelkiak,
narraztiak, hegaztiak eta ugaztunak
jaten ditu ere. Kokordilo gehienak
bezala, euren elikadura ordu onekoa
da, hau da, momentuan dagoen eli-
kagaiaz baliatzen da, hala ere, bere
mutur estua eta luzea agian balio
zaio animali irristakorrak hobeto
harrapatzeko, arrainak bezala.
Bere bizi tokiak giro erakin aldatzen
dira, ur eran oso zabala izan liteke
eta, basoa eta eremuak uholdutak

egoten bait dira, baina murriztu egiten
da bero eran, erreka ondoetan aintzira
bakan batzuk geratzen direnean, soilik. 

Australiako ur gozoetako kokordiloa
bezala ezagutua da ere, narrazti hau
bakarrik ipar Australiako alde beroetan

bizi da,          (Australiako men-
debaldean, Territorio del Norte-n
eta Queensland-en), beraz bere
bizi unea, kubako kokordiloa,
edo txinako aligatorea, soinkide
kokordiloa edo malaioa bezala,
murriztuenetariko bat da, bizi
diren 22 kokordilo eta kaiman
espezietatik. 
Umatze orduan, honako narrazti
hau, bere kabiak babes gabeko
lekuetan eraikitzen dituzte,
harea edo ugarritza duen lurran,
zulo bat egiten dute eta arraul-
tzak jartzen ditu. Biologoak dio-
tenez, hauxe izan liteke euren
egoerara moldatu direlako,
euren bizi baldintzak oso zailak
bait dira eta; kabiak eta arraul-
tzak giro legorrean jartzen bait
dituzte, eta orduan bakarrik
errekak igorrak daude eta aintzi-
ra bakan batzuk geratzen dira,
soilik. Beraz, kokordilo hauek ez
dute landaretzarik beste espezie
batzuetakoak moduen, zingiradi
eta loitzunen artean bizi direnak,
hain zuzen ere.  
12 eta 18 arraultz bitarteko ipint-
zen dute, hamar edo hamabi
aste igarota zabaltzen direnak.

JOHNSTONKO KROKODILOA
Crocodylus  johnstoni

Mindoro kokordiloa (Crocodylus min-
dorensis), Filipinasko kokordiloa

izendatua da ere, 2,5 metroko luzaera
neurtu dezake, baina egile batzuk ziur-
ta-tzen dute kasu eskasetan hiru metro-
ak lortu ditzaketela ere. Oso eskasa da
espezie hau, beraz arrisku zorian aurki-
tzen da, 600 animali baino gehiago ez
daudela zenbatu dute. 
Mutur zabalagoa edukitzeagatik eta
Itsas Nausian bizi diren beste kokordilo-
ak baino armarri sendoagoak izateaga-
tik bereiztu egiten da, soinkide kokordi-
loa (Crocodylus siamensis), edo Nueva
Guineakoa (Crocodylus novaeguinae),
edo malaio kokordiloa (Crocodylus
Tomiostoma schlegelii) bezala. 
Espezie hau ur gozoetan bizi da berezi-
ki, erreka handien adarretan, aintzire-
tan, osinetan eta loitzuneetan. Bere bizi
tokia oso murriztua dago, Filipinasko
ugartedian, Luzón ugarteetan, Mindoro,
Masoate, Samar, Negros, Mindanao,
Busuanga eta Jolo ugartean, Sulú ugar-
tedian dagoena, aurki ditzakegu. 
Baliteke aintzinan, gaur egun baino
askoz ere bananduagoak egotea.
Mindoro kokordiloa 1980 garren urte
arte ez zuten aurkitu, Visayan,
Filipinasko erdi aldean, ikusi zuten.
Herpetologoak diote lehen, kokordilo
hauxe beste ugarte batzuetan, bizi une
egokiekin, bizi zirela, baina gaur egun,
nekazaritzaren eraginez aldatu egin dira

eta horregatik, muskertzar hauxe,
bertatik desagertu da. Ez da eza-
gutzen gizakien kontrako erasorik. 

Mendixkako habiak

Umatzeko, espezie honetako eme
oparatuak, mendixka erako habiak
egiten dituzte harea, hostoak eta
ustel-tzen ari den landare gaia era-
biliz eta bertan bere arraultzak,
hamar eta hamabi bitartekoak, lur-
peratzen dituzte zabaltzen diren
une arte. Helduak txikietaz zaintzen
dute, arraultzak jartzen diren unetik,
kabia zelatatuz kumeak jaio arte eta
60 zentimetro neurtu bitartean. 

Bere elikadura oso ezezaguna da.
Mutur luzea eta zabala edukitzeak
adierazten du uretako animaliak,
dordoka, igelak, uretako hegaztiak
bezalakoak eta erreka bazterretan
aurki-tzen diren mamu eta ugaztun
txikiak jaten dituztela. 

MINDORO KROKODILOAK
Crocodylus mindorensis
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PIERIDAE FAMILIA

NOLA EZAGUTU? Tximeleta zuri ber-
dexkak hego zuriak ditu eta zeharka-
tzen zain (lerro) beltzak ditu; gainera,
oso nabarmenak dira, bai aurreko
hegoetan, bai atzekoetan. Egiazko txi-
meleta zuri garbia da eta zain ilun eta
puntu beltz ikusgarriak ditu.
Oso dimorfismo sexual nabarmena du.
Arren kasuan, hegoen goiko aldea
zuria da eta gelaxka diskalaren mutu-
rrean orbana du. Aurreko hegoetan
muturra iluna eta etena da eta beheko
aldeko marrazkia atzeko hegoen
zurian ikusgai bihurtzen da.
Emearen kasuan aurreko hegoen
goiko aldean arrak baino bi tanto
gehiago ditu. Atzekoetan beheko alde-
ko irudia ikusgai bihurtzen da ere,
baina oraingoan orban azpimarjinal
ilun ugari ditu.
Hegoen beheko aldea bi sexuetan antzekoa da. Aurrekoek
disko-tanta beltza dute eta muturra berdexka da. Atzekoek,
berriz, arku-itxurako orban berdeak dituzte.
Espezie hau Pieridae familiako beste espezieen antzekoa da,
beraz, elkarren artean bereiztea zaila suertatzen da. Ildo horri
jarraiki, xehetasun anatomikoak zehatz-mehatz aztertu behar
dira, hala nola atzeko hegoen beheko aldea. Bertan disko
osteko banda zuria du, jarraitua eta irregularra. Halaber, zain
erregular eta luzatuen artean orban marjinal zuriak dituzte.
Lehenengo belaunaldiko indibiduoak bigarrenekoekiko zert-
xobait diferenteak dira. Aurreko hegoen goiko aldeak orban
normalak ditu, baita marrazki ilunak ere. Horiek beheko alde-
tik ikus daitezke. Arrek emeek baino
orban beltz handiagoak dituzte aurreko
hegoetan.
Bigarren belaunaldian jaio diren indibi-
duoek orban berdeak dituzte hegoen
beheko aldean. Argiagoak dira eta
ñabardura horixka dute.
TAMAINA: aurreko hegoek 21 eta 25
milimetro bitartean neurtzen dituzte;
hego-luzera 35 eta 45 mm bitartean
aldatzen da.
BIOLOGIA: espezie hau zona beroe-

tan bizi da eta bi belaunaldietan ager-
tzen da.
Lehenengo belaunaldiko indibiduoak udaberri osoan ikus dai-
tezke hegan; bigarrenekoek, berriz, udan egiten dute.
Lehenengo belaunaldiko larba-fasea udaren amaieran ager-
tzen da eta bigarrenarena hurrengo udaren hasieran gara-
tzen da.
Emeek arrautzak banan-banan jartzen dituzte landareen lore-
etan. Ondoren, beldarrak landare horiek berak erabiliko ditu
elikatzeko. Beldarrak gris berdexkak dira eta bi aldeetan bi
marra bertikal dituzte puntu beltz oso finekin.
Krisalidak eratzeko, elikadura-landareen zurtoinetara jotzen
dute eta bertan kremasterraren bidez finkatzen dira. Bigarren
belaunalditik datozenak negua egoera horretan igarotzen

dute eta hurrengo udaberria iritsi
arte ez da eklosioa gertatzen.
Zuri berdexka ez da tximeleta
egonkorra. Ildo horri jarraiki, jaio
den tokietatik oso urruti joaten
da. Batzuetan Britainiar uhartee-
taraino iristen da.
Intsektu hegaldun bezala, oso
nomada da eta uda amaitzen
denean, Afrikaren iparralderantz
joaten da.
Neguak oso hotzak direnean, kri-
salida asko hiltzen dira eta bakar
batzuek irauten dute bizirik.
ELIKADURA: beldarrak, nagusi-
ki, honako landareak jaten ditu:

ziapea (Sinapis alba), herezea (Reseda lutea), ara-
bisa (Arabis sp), mendaskia (Sisymbrium officina-
le) eta zenbait landare kruzifero (Cruciferae).
HABITATA: larre loretsuak eta lursail malkartsuak
gustukoak ditu, espezie xerofiloa baita. Aipatu
tokiak itsas mailatik 1.800-2.000 metroraino aurki-
tzen dira.
BANAKETA: banaketa-eremua Afrikaren iparral-
dean eta Europan iparraldeko 66 graduraino
hedatzen da. Espezie emigrantea denez, Asia eta
Himalaiaraino iristen da.
Euskal Herrian espezie arrunta da eta Arabaren
hegoaldean nahiz Nafarroan bizi da.

TXIMELETA ZURI BERDEXKA
Pontia dapl idice

BANAKETA

PIERIDAE FAMILIA

NOLA EZAGUTU? Tximeleta zuriak
nerbio berdeekin dimorfismo sexual
arina du. Arren kasuan, hegoen goiko
aldea zuria da eta muturrean hedadura-
maila desberdinarekin orban gris ilunak
ditu. Disko ostean orban iluna du.
Batzuetan aztarna-orbana da atzeko
hegoetako hegaleko ertzean. Emeen
kasuan, hegoen goiko aldea zuria da
eta ezkata grisek lainoztatzen dute.
Muturrean iluntasun-maila desberdina
du. Aurreko hegoetan disko osteko bi
orban ikus daitezke eta orban txikia
atzeko hegoen hegaleko ertzean.
Beheko aldea bi sexuetan antzekoa da.
Horixka da eta oso zaina nabarmenak
ditu. Aurreko hegoetan orbanak ager-
tzen dira.
Lehenengo belaunaldiko indibiduoak
udaberrian jaiotzen dira eta tamainaren-
gatik eta kolorearengatik bigarren belau-
naldikoetatik bereizten dira. Bigarren
belaunaldikoak udan jaiotzen dira.

Bi belaunaldien arteko desberdintasu-
nak intentsitate handiagoan edo txikia-
goan eta aurreko hegoaren kanpoalde-
an duten orban beltzaren tamainan oina-
rritzen dira. Udako forma handiagoa da,
aurreko hegoek 25 mm izan baititzakete,
udaberriko lehen belaunaldikoen 20
mm-ren aldean. Lehenengo belaunaldi-
ko indibiduoek ia beti aurreko hegoen
goiko aldean orban beltza dute.
Bestalde, bigarren belaunaldikoek atze-
ko hegoetako beheko aldeko marra gri-
sak murritzagoak dituzte.
Indibiduo guztiek sei hanka funtzional
dituzte eta euren tamaina antzekoa da.
Tartso bakoitzak pintza bikoitzen parea

du. Atzeko hegoek bi zain anal dituzte
eta barruko ertza arinki ganbila da.
Espezie honetan kolore-barietateak hau-
teman dira, batzuk ia erabat horiak.
TAMAINA: aurreko hegoek 20 eta 25
milimetro bitartean neurtzen dituzte eta

hego-luzera 40 eta 46 mm
bitartean dago. 
BIOLOGIA: ohiz espezieak
bi aldiz jartzen ditu arrau-
tzak: bat udaberrian eta
bestea udan; beraz, bi
belaunaldi jaiotzen dira.
Urteak oso beroak direnean,
hirugarren belaunaldia izan
dezake, baina bitxia da.
Lehenengo belaunaldian
jaiotako lehenengo indibi-
duoak hegan dabiltza

zelaietan. Bertan eli-
katu eta parekatu
egiten dira udabe-
rriaren amaieratik. Bigarrenekoak ez dira
agertzen udan peto-peto murgilduta
gaudenera arte. Hiru belaunaldi daude-
nean, hirugarreneko indibiduoak hegan
ikus daitezke udazkenaren hasieran.
Emeek banan-banan jartzen dituzte
arrau-tzak landareen gainean. Gero lan-
dare horiek berak erabiliko ditu beldarrak
elika-tzeko. Beldarrak berdeak dira eta
garatxo oso txiki eta beltzak dituzte.
Estigmak horiz inguratuta daude.
Krisalida bihurtzen dira elikadura-landa-
rearen zurtoinera eta horma hurbiletara
kremasterraren bidez lotuz.
ELIKADURA: beldarrak zenbait landare
kruziferoen hostoak jaten ditu, hala nola

arbiarenak (Brassica napus), aza-
renak (Brassica oleracea), hereze-
nenak (Reseda lutea), berroenak
(Nasturtium officinalis),
Sisymbrium officinalis espezieare-
nak, ziapearenak (Sinapsis spp)…
HABITATA: larre hezeetan, baso
argietan eta zelai irekietan aurki
daiteke. Itsas mailatik 2.500
metroraino dauden zona hezeak
eta larreak gustuko ditu.
BANAKETA: Europa osoan zehar
hedatzen da eta Asiatik Ipar
Amerikaraino iristen da. Halaber,
Afrikaren iparraldean (Maroko eta
Aljerian) ikus daiteke.
Euskal Herrian oso espezie ugari
eta hedatua da eta lurralde guz-
tietan aurki daiteke.

TXIMELETA ZURIA NERBIO BERDEEKIN
Pieris napi

BANAKETA
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Katu birmaniarra edo Birmaniako katu sakratua, izaera
lasaia da, ez da bezain urdurik siamdarra bezala,

nahiz eta ahaideturik egon. Gure katua oso trebea eta
alaia, bere jaberekiko fideltasuna handiko katua da, jola-
sean  soziablea da oso. Bere marraka oso gozoa da eta
bere izaerak pertsona lasaiei maitemindu eragin  ohi die.
Apartamentu batean bizi daiteke.Bere mantoaren ilajea
luzea, zetatsua eta ugaria  da, lepoan eta buztanan batez
ere, muturrean motzagoa da eta masailetan dentsoagoa.
Bere ehundura inoiz ez da tente edo matea agertu. Bere
kolorea zuria edo beixa da, baina aurpegiaren, belarrien,
hanken eta buztanaren kolorea grisatik txokolate-kolore-
kora arte doa (barietateen arabera).Bere gorputzak  erdi-
purdiko tamaina du, sendoa eta luzea da.
Hankak sendoak dira, sudurra motza, eta burua biribila
bibote ugariekin. Katu honek Himalaiako katuaren antza
du, dena den Birmaniako barietate guztiek  amankomu-
nean trazu bat dute  (hau da desberdintzen zaiona): Bere
atzaparren kolore zuri orbangabea. Seguraski hau dela
kausa gene atzerakorra zuriz punteaketa. Bere mantoa
ez da hain iletsua eta Turkiako angorazko katuaren antza
du edo Turkish Van-aren antza du.Birmaniako katuaren
begiak  nahiko lapranak dira, izugarrizko urdin-koloreko
bizia dute, Himalaiko katuen begiak baino zakonagoak
dira.

Barietateak, zainketak eta elikadura

Arraza honengan dauden barietateen desberdintasunak  aur-
pegiaren, belarrien, buztanaren eta hanken koloreetan dautza.
Badaude lau arraza. “Seal Point” arrazan atal hauek marroi ilu-
nak dira. “Blue Point” arrazan gris-urdinak dira. «Lilac Point»
arrazan gris perla dira eta «Chocolate Point» arrazan txokola-
te-kolorekoak dira. Azken urteotan hazleek ile motzadun
Birmaniako katuak aukeratu dituzte Snowshoe deiturik, edo
Elurreko zapatak deiturik, baita  gorrizka maskara edo tigrearen
larrua dituzten katuak ere aukeratu dituzte. Dena den,
Inglaterran bakarrik maskararen kolorea urdina edo foka-kolo-
rea dutenak onarturik daude, EEBB-etan, ordea, txokolate-
kolorekoak eta lilak ere onartuta daude.
Emeen ekintza sexuala oso bizia eta ohizkoa da. Katukumeak
oso goiztiarrak dira eta sarritan  zazpi hilabetekin estaltzeko gai

dira. Kumaldi banatan 3-tik 5-era bitarteko
kumeak daude, jaiotzean ia-ia zeharo zuriak
dira, denboraren poderioz, gorputzaren baz-
terrean kolorea agertzen hasi da: , Belarrien
edo buztanaren tontorrean, kedarra bezala.
Bere begiak, lehengo aldiz, irekitzen dituzte-
nean, egun batzuk pasa eta gero, izugarrizko
urdin- zafiro-kolorekoa  dute, eta pizkanaka-
pizkanaka zakonago bihurtzen doa.
Elikadurari dagokionez, esan dezakegu, edo-
zein mota haragi,  primeran onartzen duela:
behi-haragia, zaldi-haragia txerri-
haragia…baita erraiak ere.  Atal koipekiak
asko gustatzen zaizkio,  urdazpikoarenak
batez ere. Arrainak ematen badizkiogu aran-
tzak kendu behar ditugu. Nahiz eta barazkiak
edo arroza ez nahi, haragiarekin nahastu
behar ditugu.
Eguneroko higadurarekin 200 gr janari hartu
behar ditu, haietariko 130 gr haragi eta gai-
nerakoa barazkiak eta gazta izango dira.
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Beste katu bezala, birmaniarrari  substantzia pozoitsua  eza-
batzea asko kostatzen zaio, horregatik   janaria  potez bada
ez diogu eman behar. 
Egunero  felido honi orraztu eta eskuilatu behar diogu.

Jatorri misteriotsua

Birmaniako katua misteriotsua da, Nahiz eta 65 urte pasa eta
gero eta Frantzian bere pedigri-a onartuta izan (1925) ez daki
bere benetako jatorria. Batzuek, Asiako hego-ekialdetik
Europara arte ailegatu zela, esaten dute eta Tenplu
Budistetan zeuden  katu sakratutzat-engandik zetozela.
Hango  apaizek, fededunak hil ondoren, berriro lurrera
katuaren itxuraz etortzen zirela, pentsatzen zuten. Beste ba-
tzuek, errudunak  Frantziako hazleak zirela, esaten dute. Izan
ere, katu siamdarrak  ile luzedun  katu zuri-beltzekin  guru-
tzatu zituzten. Dena den, argi dagoena da, aparteko arraza
dela, eta bere familiaren odola  siamdarren odolarekin eta
siamdar zuriekin  nahaztuta izan  zela. Gaur egungo
Birmaniako katuaren manto luzea eta zetatsua,  siamdar
zuriarengandik dator.
Frantzian, Bigarren Mundial Gerra arte, arraza honek izuga-
rrizko arrakasta eduki zuen, gero, bere populazioa dexema
egiten hasi zen. Denbora asko pasatu behar izan zuen arra-
za  ondo  berreskuratu arte. Birmaniako katuak, Inglaterrara
lehenengo aldiz, 60ko hamarkadan eraman eragin zituzten.
1966. Urtean txapelketetan lehiatzeko onarturik izan ziren.
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BIRMANIAKO KATUA

Malasyako arraza nahiko
berria da. Estatu

Batuetakoa da, eta 1980. urtean
ofizialki aitortua izan zen.
Burmes-arekin desberdintasuna
kolorean datza, eta Inglaterran
Burnes deitzen zaio.
Jabe, familia, lagun eta kanpora-
koiekin oso maitekorra da. Dena
den, elkarrenganako maitasuna
izan behar da. Bere eguneroko
ohituran jokuak behar ditu.
Zarata ez zaio batere gustatzen,
baina bidaia egitea asko gusta-
tzen zaio.
Hiru mota daude: urdina, urdin-grisa, oreintxuaren antza duena,

platino edo gris-zilar kolorekoa eta marroi-horizka kolorea.
Guztiek begi horiak dituzte. Bere ilagea motz, finu, eta leuna da.
Gorputza tinko eta gihartsua da, hankak luze samarrak dira,
oinak handiak eta biribilak dira. Bere buztana luze samarra da.
Bere burua biribila da, sudurra motza, begiak biribilak eta haien
artean urrunak dira, eta belarriak handi eta biribilak.
Akatzatzat hartzen dituzte: horiak ez diren begiak, bere ilagean
orban zuriak, edo buztan makurtua.
Elikadurari dagokionez esan daiteke, haragia asko gustatzen
zaiola eta ez duela behar dieta berezia, baina bere hazkuntza
aldian, bitamina-konplexuak ematea gomendagarria da. 
Bere ilea disdiratsua mantentzeko eskularru baten bidez eskui-
latu behar dugu.

MALASYAKO KATUA
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bokale egin arte,
hain zuzen ere,
Lacorzanatik gertu.
Paisaiak ez dauka
lehen deskribatuta-
koarekin inolako
zerikusirik, ibaiak
nekazal haran handi
batetik zehar baitu
bere ibilgua. Urbaz-
terrak mediterraniar
haltzadi zerrenda
batez estalirik dau-
de, oro har ondo
zaindua eta makal
landatzeez lagundu-
ta. Baserri gune txi-
kiak (Urarte, Beran-
turi, Lacorzana, tre-
biñutarrez gain)
ibilguaren ertzean kokaturik daude.
Bada Ayuda ibaiko urek hainbat urtarotan duten kalitatearen
inguruko informaziorik. Erabilitako irizpide eta parametroen
arabera, tarte altuak zein baxuak “ur garbi eta ingurune egon-
korra” dute; horrela bada, kalitate ekologiko “ona edo oso ona”
ematen zaio. Izan ere, ibaiaren ingurune egoera oso baldin-
tza onetan egon izan baita uren kalitatearen zaintza-sarean
parte hartu izan duen urte guztietan zehar.

Egoera onargarri horrek, arro bereko beste ibilgu batzuekin
alderatuz gero nabarmendu egiten denak, Zadorra bera esa-
te baterako, arrain-hazkuntza komunitatearen balorazio posi-
tiboa azaltzen digu. Tarte altua izokinen tartetzat hartu ohi da,
Salmo trutta eta Rutilus arcasiiak ere badirelarik. Azken espe-
zie hori komunitatearen interesekotzat hartzen da, eta hortaz,
ibaia Natura 2000 Sarean sartzeko xedeetako bat beran bizi
den tokiei babes maila egokia ematea da. Tarte baxuan komu-
nitatea erabat ezberdina da; bertan honakoak aurki daitezke:
Salmo trutta, Barbus graellsi, Phoxinus phoxinus, Barbatula
barbatula, Chondrostoma miegii eta Gobio gobio. Ikuspuntu
ornitologikotik, urbazterreko formazio ongi egituratuak izateak
ibaian zehar habia egiteko substratuak ematen ditu eta neka-
zal eskualdeetan baso espezieak sartzea ahalbidetzen du.
Dena dela, Ayuda ibaiaren faunaren elementurik nabarmene-
na bisoi europarraren kokapen eremuan izatearena da (Mus-
tela lutreolak), europar kontinentean mehatxatuen dagoen hara-
gijaleetako bat. Espeziea gordetzeko gune nagusienetakoak
diren Zadorra eta Ebro ibaien ibilgu horren jarraipen ekologi-
koak erraztu egiten du aleen sakabanatzea eta behin-behine-
ko finkapena. Gainera, arrazoi beragatik Euskal Autonomia
Erkidegoan ohikoa ez den haragijale baten gutxi gorabehera
noizbehinkako agerpena egiaztatu da, igarabarena (Lutra lutra)
hain zuzen ere. Iragan hamarkadetan egiaztatu egin zen mutur-
luze piriniarraren izatea ere (Galemys pyrenaicus), nahiz eta
gaur egun seguruenik espezie hori desagertuta egon.
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Ayuda ibaia Gasteizko Mendien hego-
aldeko isurialdean jaiotzen da, Ara-

bako Okina herriaren ondoan. Lehenda-
biziko tarteetan paisaian erliebe nabar-
menak ageri dira batik bat, bai eta
aldapatsuak ere, eta horietan barrena
ibaiak bidea egiten du haizpitarte estua
eginez kareharri malkarrak alboetan ditue-

larik. Ibilgua batez ere larredi eta ezkaiek
inguraturik dago; noiz edo noiz, hegalak
tapizatzen dituen pagadiak ubideari itza-
la egiten dio; haatik, bide ematen die
eguerdian eguzkiak argituriko ezkamezti
eta karraskadei.
Arabako Lurraldeari dagokion Ayuda
ibaiaren ibilgua, GKL legez proposaturi-

koa, bi tarte bananduetan zatituta gera-
tzen da; izan ere, ibaiaren tarterik luzee-
na (20 km inguru) Trebiñuko Konderrian
dago (Burgos). Hala eta guztiz ere, Natu-
ra 2000 barruan hau bezalako espazio
lineal jarraia kudeatzea, Gaztela eta Leon-
go Juntak GKL legez emaniko kataloga-
zio paraleloak babestuta dago.
Arabar eremuari egokituriko lehenengo
tarte Saseta eta Urarte herrien artekoa
da, Burgoseko mugaraino. 2,5 kilometro
inguruko ibilbidea du. Bigarrena, 7,5 bat
kilometrokoa, uretan behera hasten da
Ozana herrian, Ayuda ibaia berriro ere
Arabako lurraldean sartzen denean, eta
hau ez du berriro utziko Zadorra ibaian

Colchicum autumnale

Mendiko barboa.

Ferra-saguzar txikia (R. hiposideros).

Zuhaitz igel arrunta.

Loina.

Ezkailu.

Xarbo.

AYUDA IBAIA
Interes komunitarioko habitatak: 7 (lehentasunezko 2) espazioaren %54 har-
tzen dutenak. Gehien azaltzen diren habitatak 92A0, 3240, 9340, 6220 eta 6210
dira. Aipatzekoak dira lehentasunezkoak direna 6220 eta 6210, %2ko presentzia
dutenak.

Garrantzizko elementuak: Ibai honek bisoi europarra izaten segitzeko interese-
koak diren ur-bazterreko habitatak ditu.

Izokina.

Bisoi europarra.
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Arrietara-Atxabiribil hondartza da Sopelako hondartza
nagusia, luze-luzea eta, itsasbeheran bederen, oso zaba-

la, nahiz eta azaleraren zati izugarria galdu itsasoak gora egi-
ten duenean. Hondartzaren ezaugarrien araberakoa da dife-
rentzia ikusgarri hau. Izan ere, sakonera txikia du itsasoak
kostalde zati honetan, eta ehunka metroko marearteko zabal-
gunea dago bertan. Desnibela txikia izanik, inolako arazorik
gabe igotzen da ura hondartzan barrena, hareatza asko
murriztuz. Mesedegarria da hori igerilarientzat, urak ez baititu
ustekabean estaltzen nahiz eta aurrera sartu itsasoan. Hala
eta guztiz ere, kontuz ibili behar da hondartza honetan itsaso
handia dagoenean, ez baitu inolako babesik. Ur sakonera txi-
kikoa denez, bestalde, garaiera handia hartzen dute olatuek.
Horrexegatik estimatzen dute asko Sopelako hondartza sur-
flariek, jakina. Eta surflari kopurua ere buruhauste bilakatzen
da askotan oinezko hondartzazaleentzat.
Inguruko hondartza gehienak bezalatsu, itsaslabar handi
baten azpian dago, eta Barindatxetik oso gertu. Itsasbeheran
bat egiten dute askotan hondartzan biek, eta batetik bestera
oinez pasatzea ere posible izaten da. Hori bai, itsasgorari
erreparatu behar zaio norberarena ez den hondartzan isola-
tuta ez gelditzeko.

Hondar fin eta urre kolorekoa du, oso atsegina eta ibiltzeko
egokia. Duen luzeera eta harearen kalitatea kontuan harturik,
paseo luzeak emateko oso hondartza aproposa da.

Jendetsua ere bada, ordea, eta askotan gehiegizko okupa-
zioak zapuztu egiten ditu hondartza eder honen berezko
dohainak.
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PALINURUS MAURITANICUS PALINURUS REGIUS

PALINURUS ECHINATUS PALINURUS GUTTATUS

PALINURUS ELEPHAS JASUS IALANDII

MUNDUKO ORTARRAINAK
ZOOLOGIA

HONDARTZA
AARRRRIIEETTAARRAA--AATTXXAABBIIRRIIBBIILL* Udalerria: Sopela.

Luzera: 826 m.
Azalera: Itsasbeheran, 134.682 m2.
Itsasgoran, 20.322 m2.

               




