
TXINGUDIKO FAUNA ETA FLORATXINGUDIKO FAUNA ETA FLORA

2015eko  URTARRILA-OTSAILA
83

ZENBAKIA

6€
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA
POLITIKA ETA KULTURA SAILA

GOBIERNO VASCO
EUSKO JAURLARITZA

IITTSSAASSPPAADDUURREETTAAKKOO  LLAANNDDAARREEDDIIAA

IITTSSAASS  HHEEGGAAZZTTII  PPEELLAAGGIIKKOOAAKK

IITTSSAASSPPAADDUURREETTAAKKOO  LLAANNDDAARREEDDIIAA

IITTSSAASS  HHEEGGAAZZTTII  PPEELLAAGGIIKKOOAAKK

AARRRRAAIINNAAKK  EETTAA

NNAARRRRAASSTTIIAAKK

AARRRRAAIINNAAKK  EETTAA

NNAARRRRAASSTTIIAAKK

BIZIA ITSASADARRAN



TXINGUDIKO FAUNA

KURLISKA TXIKIA

APO LASTERKARIA

MUSKER BERDEA

LUPINA ARRUNTA

LERTXUN HAUSKARA

UR-IPURTATSA

ZOOLOGIA

AURKIBIDEA

Zuzendaria: Fernando Pedro Pérez.
Erredakzioburua: Iñaki Landaluze.
Kolaboratzaileak: Nerea  Urtaran, Miren Alustiza, Oskar Azkona, Fidel Korta. 
Anaut Paterson, Jon Zubiri, Elena Azkarreta, Xabier Aramburu, Kepa Alustiza.
Argazkilari-taldea: Edurne Urkizu, Aitor Zubizarreta, Xabier Urreta, Izaskun Loidi.
Maketatzailea: Elena Carriedo.
Legezko gordailua: BI-2452-02.
ISSN: 1695-4645     Aleak: 4.000 

Erredakzioa:
Av. Madariaga, nº. 47-6º C - Esc.1 - 48014 BILBAO.
Tel: (94) 4 75 28 83. e-maila : adeve.2@euskalnet.net

Hamahirugarren urtea - 83.zk - 2015eko URTARRILA-OTSAILA 6€

Zenbait aro eta lekutan, gaur
egun eta gure inguruentzako

beti ere arrotzak ez diren aro egu-
netan, hezeguneak politika publiko-
en gai izan dira. Iraganean urtegi
eta paduren lehorketak zerikusia
zuen, batetik, gaixotasun kutsako-
rren aurkako barrukan eta, bestetik,
sustapen politikekin. Antzinako
legeek eremu hezeen hustuketa,
lehoketa eta “saneamendua” lagun-
du eta sustatzen zituzten diruz, par-
tikularrei ere emanez, padura edo
eremu zingiratsuei lapurtutako
lurren jabetza.
Eremu hezeek jasaten duten arrisku
egoera horren ondorioz, kontzien-
tziaziorako mugimendua zabalduz
joan da mundu osoan zehar, hain
zuzen, hezeguneek irauten dutela,
ahal denean bere onera ekartzen
direla eta beste berri batzuk ere sor-
ten direla bermatzeko.
Zorionez, arlo zientifikoaren baitan
hezeguneei eta horien funtziona-
menduei buruz gehiago ezagutzeak
ekosistema horiek duten garrantzi
berezia egiaztatu zuen. Erraza izan
ez bazen ere inguru politikoetara
zabaltzen joan zen hau eta, ondo-
rioz, arlo jurudikora.
Txingudiko badia, Bidasoa ibaiaren
bokalean kokatuta, sistema berezia
da, ekologia aldetik balio handia
duten biotopo desberdinak dituena
eta Euskadiko padura ingurunearen
eredurik interesgarrienetako bat
dena, Gipuzkoako Lurralde
Historikoan interesgarriena, alegia. 
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rubrum, Coralina offi-
cinalis eta ehunetan
metatzen duten kaltzio
karbonatozko kon-
tzentrazio altuek era-
gindako harri-itxura
izateagatik bereizten
diren Lithothamnium
eta Lithophyllum
generoetako zenbait
alga zoldagile.

Alga arreetan, klorofila
fukoxantina izeneko
pigmentuaz estalita
dago eta honek ema-
ten die arre kolorazioa. Ur hotz eta epeletako algak
direnez, itsaso bero eta tropikaletan urriak eta nahiko
ugariak gainontzekoetan. Gure kostaldean marearteko
plataformen erdialdean agertzen dira nagusiki, baina
zenbait espezie sakonera handiagoetan bizi daiteke.

Txingudiko urradura-pla-
taformetan ikus daitezke-
en espezierik naharoe-
nak Cystoseira tamaristi-
folia, Bifurcaria bifurcata,
Pelvetia canaliculata eta
Fuscus generoko espe-
zie desberdinak dira.

Alga berdeetan klorofila
ez da beste pigmentuez
estalia agertzen. Alga
berdeen artean itxura eta
tonalitate desberdineko
espezie ugari aurkitzen
da, alga zelulabakar txi-
kietatik tamaina handiko
alga zelulanitzetaraino.

Uretatik kanpo ordu asko egon daitezke eta horregatik
urradura-plataformetan goialdea betetzen dute.

Txingudiko urradura-plata-
formetan espezierik ugarie-
nak Ulva lactuca, Codium
tormentosun eta
Enteromorpha generoko
espezie desberdinak dira.

Itsaslabarretako
landaredia

Txingudi badiako unitate
ekologikoa osatzen duten
gainontzeko ekosistemen
modura, itsaslabarretan
bizidunek, eta zehazkiago

landareek, ingurugiro-
baldintza gogorrei aurre
egin behar diete bertan
bizi ahal izateko.

Itsaslabarrak, tirainak
eta haizeak etengabe
astindutako aldapa
handiko eta lurzoru urri-
ko lekuak izateaz gain,
alderdi hauetan atmos-
feraren gazitasuna oso
altua da.

Baldintza hauetan
benetan zaila da bertan

landareak agertzea eta irautea, baina badaude espe-
zie batzuk, eboluzioan zehar garatu dituzten moldaera
biologikoei esker, baldintza gogor hauei aurre egiteko
gai direnak. Dena den, espezie hauek ez dute banake-
ta berdina itsaslabar osoan, ingurugiro-baldintza

bakoitzaren eragina des-
berdina baita itsaslaba-
rraren azaleraren zehar.
Honen ondorioz, itsasla-
barretako landaredia
nahiko ongi bereizturiko
hiru sailetan antolatua
agertzen da.

Lehenengo saila, hormen
bertikaltasun handia, lur-
zoru urria eta atmosfera-
ko gazitasun handia
ezaugarri dituen itsasla-
barraren behealdean aur-
kitzen da. Alderdi hone-
tan landare-estaldura
urria da eta harria biluzik

agertzen deneko lekuak nagusi dira.

Azken hauetan Caloplaca marina edo Xanthoria parie-
tina bezalako likenez osaturiko komunitate txikiak
baino ez dira agertzen.

Itsaslabarren alde hauetan
ohikoak diren arraildura eta
erlaitz txikietan itsas mihilua
(Crithum maritimum), itsas
plantaina (Plantago mariti-
ma) edo Asplenium mari-
num iratzea agertzen dira.
Landare hauek guztiak lur-
zoru urrian finkatzeko sus-
trai sendoak eta gazitasu-
nari aurre egiteko gantz-
ehunak azaltzen dituzte.

Bigarren saila, tirainaren

Txingudiko itsasadarretan gara-
tzen diren komunitate biologiko-
ek aniztasun eta espezifikotasun
handiak azaltzen dituzte.
Hemengo landaredia soilik ibai
eta itsasoaren arteko trantsizio-
habitat hauetan agertzen da eta
honek Txingudin bizi diren landa-
reak originaltasun espezifiko -
ingurugiro-baldintza zehatzetan
bizitzeko moldaerak dituzte eta
horregatik soilik baldintza hauek
agertzen direneko lekuetan azal-
tzen dira -eta geografiko- zenbait
espezie endemiko agertzen da,
hau da, alde zehatz batera
mugatutako eta zabalera urriko
banaketako espezieak-handikoak izatea eragiten du.

Mugitzeko ahalmenari esker, faunak ingurua puntualki
erabiltzea eta kolonizatzea ahalbideratzen du.
Txingudin, itsasadarreko berezko fauna-komunitate-
ak, elikaduraren ugaritasunaz erakarriak, inguru hau
une zehatzetan erabiltzen dutenekin nahasiak ager-
tzen dira.

ALGAK

Algak mikroskopikoak ala makroskopikoak izan dai-
tezke. Alga mikroskopikoak planktonaren osagarriak
dira eta honen barruan fitoplanktona osatzen dute.
Fitoplanktona planktonaz hitz egiterakoan aztertzen
denez, atal honetan soilik alga makroskopikoez ardu-
ratuko gara.

Txingudi badiako unitate ekologikoa osatzen duten
ekosistema desberdinen artean, paduran, Fucus spi-

ralis moduko alga arreak edo Ulva lactuca moduko
alga berdeak eta Bidasoa ibaiaren urgeldietako ingu-
runeetan alga berdeen zenbait espezie  ikustea nahi-
ko erraza bada ere, zalantzarik gabe, marearteko pla-
taformak dira algen ugaritasun eta dibertsitaterik han-
diena azaltzen dituztenak.

Marearteko plataformak. Algen jabetzako lurrak

Algen azterketari ekin baino lehen, marearteko plata-
formen azalera osoan ingurugiro-baldintzak berdinak
ez direla argi eduki behar da, plataformen behealdeak
ur-azpian ordu luzeak egoten diren bitartean, goialde-
ak egunean zehar ordu gutxi batzuk baino ez baitira
urez estalita egoten. Honek erabat baldintzatzen du
plataformaren zehar aurki ditzakegun algak, espezie
bakoitzak eraren gorabeheren aurrean jasankortasun
desberdina azaltzen baitu. Honi, itsasmareek utzitako
putzuetan eta arroketako arteka eta arrailduretan sor-
tzen diren habitat bereiztuak gehitu behar zaizkio.

Honen guztiaren ondorioz algek, Eguzki erra-
diazioak eta urez estali gabe egoten diren
orduek baldintzaturiko gradiente longitudinale-
an antolatuak agertzen dira.

Alga gorriak, klorofila fikoeritrina izeneko pig-
mentu gorriaz estalia izateagatik bereizten
dira. Pigmentu honi esker, intentsitate gutxiko
Eguzki erradiazioekin fotosintesia egin dezake
eta horregatik nolabaiteko sakontasunaren
bizi ahal izaten dira. Marearteko plataformetan
behealdeak betetzen dituzte. Alga gorrien
artean, marearteko plataformetako espezierik
ugarienak hurrengo hauek dira: Kosmetikako
produktuak eta elikagaiak egiteko erabiltzen
den Gelidium Sesquipedale, Ceramium
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gutxi eta ondorioz, lurzoruaren
eraketa eta metaketa errazten
deneko gorago kokaturiko alde-
an aurkitzen dugu. Alderdi haue-
tan Festuca rubra subsp.
Pruinosa belar-espeziea nagusi
da, landare-estaldura nahiko
zabala azaltzen duelarik. Belar
honen artean, Daucus carota
subsp. Gummifer, Helichrysum
stoechas, Anthyllis vulneraria...
moduko landareak du soilik
Gipuzkoa eta Bizkaiko itsaslaba-
rretan agertzen den Armeria eus-
kadiensis belar-especie endemi-
koa, Euskal Herriko natura-onda-
rearen benetako bitxia baita.

Hirugarren saila itsaslabarraren
goialdean kokatzen da. Alderdi
hauetan kresalaren eragina txikia
da eta lurzoruaren eraketa eta
metaketa handiak dira, landareen
garapena mugatzen duen faktorea
haize gogorra izanik.

Baldintza hauetan landaredi
potentziala zuhaixka, ainar, lahar
eta landare igokariez osatutako
otalur aerohalinoa da. Landare
hauek guztiak haize gogorrari
aurre egiteko eta zutik irauteko
azaltzen dituzten moldeararik
aipagarrienak, duten kuxin-itxura
eta euren hosto eta adarren arteko
bilbapenak dira.

Landaredi-sail honetan agertzen
diren landareak Erica vagans,
Genista hispanica subsp.
Occidentalis edo Calluna vulgaris

bezalako ainarrak; Rosa sem-
pervirens edo Rubia peregrina
bezalako laharraz; Ulex euro-
paeus edo Rhammnus alater-
nus moduko zuhaitzak eta
Smilax aspera edo Hedera helix
moduko landare igokariak dira.

Hondartza eta itsas dunetako
landaredia

Haize indartsua, azaleko uraren
urritasuna, eguzkitzapen han-
dia edo atmosferako gazitasun
altua dira bizidunek, eta zehaz-
kiago, landareek hareatzetan
jasan behar dituzten faktoreak.
Hala ere, faktore hauen eragina
ez da berdina hondartza eta
dunen azalera osoan eta horre-
gatik, landare psammofiloak
izenarekin ezagunak diren itsas

dunetako landareak, uretatik hurbilen dagoen
aldetik urrutien dagoen alderaino gradiente longi-
tudinal baten arabera antolatuak agertzen dira,
lau landaredi-sail bereiz daitezkeelarik.

Lehenengo saila hondartza aurrean kokatzen da,
dunetako lehenengo mendixken aurrean hain
zuzen ere. Alderdi honetan atmosferako hezeta-
suna eta gazitasuna oso altuak direnez, gatz-
kontzentrazio handia azaltzen duen ura erabiltze-
ko gaitasuna bermatzen duten gantz-ehunak iza-
teagatik bereizten diren itsas beldarra (Cakile
maritima), Honckenya peploides... moduko lan-
dareak agertzen dira.

Bigarren saila hasberriko dunetan agertzen da.
Hauetan atmosferako hezetasuna eta gazitasuna

oraindik altuak dira eta gainera hai-
zeak gogor astintzen du harea,
mendixken itxura etengabe aldaera-
ziz. Mendixken aurrealdean, sustrai-
sistema luzeei esker substratuari
finkatzea eta harearen metaketa
areagotzea lortzen duten Elymus
farctus, Ammophila arenaria... beza-
lako belar landareak aurkitzen ditu-
gu. Atzealdean, etengabeko lurpera-
tzeak eta azaleratzeak ekiditeko
zurtoin herrestariak edo elikagai-
erreserbak gordetzeko organoak
garatu dituzten itsas ezkertea
(Calystegia soldanella), itsas lilipa
(Pancratim maritimum), itsas esne-
belarra (Euphorbia paralias) eta era
honetako landareak agertzen dira.

Hirugarren saila hasberriko duna
hauen atzean sortzen diren beneta-
ko dunetan kokatzen da. Alderdi
honetan, haize- eta gazitasun-bal-
dintzak nabarmen hobetzen dira, honi
esker landare-estaldura ere, handia-
goa delarik. Eguzkitzapena eta lurzo-
ruko lehortasuna, ordea, handiak dira
oraindik eta horregatik, alde honetan
ehun esklerofiloak azaltzen dituen
itsas gardua (Eryngium maritimum)
bezalako espezieak edo eguzki erra-
diazioa islatu  eta euriaren tantak har-
tzeko balio duen hosto eta enborreta-
ko ile-ugaritasuna ezaugarri duten
erbi-buztana (Lagurus ovatus) eta Medicago
marina moduko espezieak nagusi dira. Sail
honetako beste espezieak betibizia (Helichrysum stoe-
chas), Leontodon saxatalis subs. Arenaria... lirateke.

Azken saila dunen atzealdean kokatzen da, itsasoaren
eragina hutsaren hurrengoa eta lurzoruaren eraketa
handitzen den aldean hain zuzen ere. Hemen landare-

estaldura handia da eta
Carex arenaria, Festuca
rubra subsp. Arenaria eta
dunetakoak ez diren
beste hainbat espeziez
osaturiko soropiltxoak
sortzen dira.

Zoritxarrez, giza presioa-
ren ondorioz, Xokoburuko
dunetan baldintza natura-

lak nabarmen aldatuak izan dira
azken urte hauetan, honek espe-

zie ugari desagertzea eragiteaz gain, landaredi sailak
bereiztea zailtzen duelarik.

Itsaspaduretako landaredia

Itsaspaduretako ingurugiro-baldintzak landarediaren
superbizipenarako oso gogorrak dira, itsas
mareen ondoriozko ur eta gazitasunaren
aldakortasun azkarra eta bortitzei, lurzorua-
ren oxigenazio eza (bere trinkotasun han-
dia dela eta), higadura handia edo substra-
tuaren ur kantitate handia gehitu behar bai-
tzaizkio.

Honen guztiaren ondorioz ulergarria da
inguru hauetan bizitzeko moldatu diren lan-
dare-espezie gutxi agertzea. Hauek, mol-
dapen fisiologiko eta morfologiko harriga-
rriak azaltzen dituzte bertan bizi ahal izate-
ko. Hala ere, itsaspaduraren zabalera
osoan zehar baldintza hauek ez dira berdi-
nak, landareak sail desberdinen inguruan
antolatzea eragiten dituzten ekologi gra-
dientean antolatzen direlarik.

Erica vagans.

Itsas esnebelarra (Euphorbia paralias).

Itsas lilipa (Pancratium maritimum).

Itsas ezkertea.
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hauen kolorazioa berde ilunekoa
da. Zenbat eta gazitasun gutxiago,
orduan eta komunitate honen
garapen handiagoa da.

Txingudiko itsaspaduran, komuni-
tate honek azaltzen dituen landa-
re-espezierik ugarienak Juncus
maritimus, Triglochin maritima,
Inula crithmoides eta Cochlearia
pyrenaica subsp. Aestuaria dira.

Goi padurako hegi altuen
landaredia. Lezkaren saila

Alderdi hauetan paduraren ezau-
garria den bizi-baldintzen gogorta-
suna leundu egiten da. Leku
hauek soilik itsasgora astronomi-
koetan gelditzen dira urrez estalirik
eta honen ondorioz, bertan bizi
diren landareak banaketa-eremu
zabalekoak eta gazitasunaren
aurrean jasankortasun txikiagoa
azaltzen dutenak dira. Txingudin,
landare sail hau bai itsasadarraren
goialdean, padura ibaiarekin lotzen
den aldean, baita padura heldua-
ren leku gorenetan (gehienak
padura lehortzeko gizakiak altxatu-
tako lezoi artifizialak) agertzen da.

Alderdi hauetan Txingudin ager-
tzen den landare-espezierik uga-
rienak Scirpus maritimus,
Phragmites australis eta Baccharis
halimifolia dira; azkenekoa
Txingudiko paduraren goialdea
bete du eta alderdi hauetako lan-
dare autoktonoa den milazka fran-
tsesa (Tamarix gallica) desagerrarazi egin du.

Ibai eta ertzetako landaredia

Ibai eta ertzetako landaredia,
aztertzerakoan behe-ibilguetakoa
landuko dugu bereziki, Txingudi
badiarekin estuago lotutakoa iza-
teaz gain, tarte hauetan ibai eta
ertzetako landarediak biodibertsi-
tate eta heldutasunik handienak
lortzen baititu.

Ibai eta ertzetan, landaredia, ur-
mailak baldintzaturiko gradiente
baten arabera antolatzen da.
Gradiente honi esker, alderdi
bakoitzean nagusi diren ingurugi-
ro-baldintzetan bizitzera molda-
tuak dauden komunitate desberdi-
nez osatutako lau landaredi-sail
bereiz daitezke.

Lehenengo saila. Ur-landareak

Lehenengo saila, urte osoan ura duen ibaiaren ubi-
dean bertan agertzen da. Liburu honen beste atal
batean dagoeneko aipatu den moduan, behe-ibil-
guetan sakonera txiki eta korronte handiko inguruak
eta sakonera handi eta ur-geldietako inguruak tarte-
katzen dira. Lehenengoetan uraren korronteak lan-
darediaren garapena galarazten duen bitartean,
bigarrenetan igebelar horiak (Nuphar lutea), urrebo-
toiak (Ranunculus sp.), ur-galburuak (Pomatogeton
sp.). moduko ur-landareen populazio txikiak agertu
ohi dira.

Bigarren saila. Sahastia.

Bigarren landaredi-saila ibaien ubide txikia deituriko
alderdian kokatzen da eta bertan nagusi diren lan-
dareak sahats eta zumeak direnez, sahastia izenez

Marearteko lautada hasberrien lan-
daredia.   Zostera noltiiren saila

Hauxe dugu, itsaspadura zabalera
osoan landarediarentzat bizi baldintza
gogorrenak azaltzen dituen aldea, egu-
nean zehar soilik ordu gutxi batzuetan
geratzen baitira urez estalita egon
gabe. Gainera, erabat finkatu gabeko
alderdiak dira, sedimentazioa eta mate-
rialen garbiketa etengabekoak baitira.
Honek guztiak, landaredi baskularra-
rentzat eragozpen handia suposatzen
du. Bizi-baldintza gogorrak badira ere,
inguru hauetan, alga- itxura duen lan-
dare espezie bakar bat azaldu ohi duen
landare sail bat aurkitzen dugu: Zostera
noltii espeziearen saila.

Marearteko lautaden landaredia.
Espartinen saila.

Marearteko lautada finkatu eta itsasgora hilen maila
gainditzen dueneko aldeetan, bizi-baldintzak zertxo-
bait leuntzen dira eta landare berriak agertzen dira,
leku hauek ordu luzeagoetan egoten baitira urez esta-
li gabe. Hala ere, baldintza hauek ez dira landare
dibertsitate handia agertzeko bezain onak

Inguru hauetan aurkitzen ditugun landare gehienak
Spartina generoko graminioak dira eta
Itsaspaduretako bigarren landare saila osatzen dute.
Txingudin agertzen diren sail honetako landare espe-
zieak Spartina alterniflora eta Spartina X towsendii
(Spartina alterniflora eta Spartina maririmaren arteko
hibridoa) dira.

Finkatutako marearteko lau-
taden eta higadura-malka-
rren landaredia. Salikornia
eta itsas aterearen saila.

Espartinek betetzen duten
aldetik zertxobait gorago,
oraindik itsas mareen eragin-
pean baina itsasgora ertai-
nen mailatik gora dauden
alderdietan, nagusiki salikor-
nia (Salicornia ramosissima)
moduko urteko landareez
osaturiko landare saila ager-
tzen da.

Landare-sail honek landare-
komunitate irekiak azaltzen
ditu. Landare hauek gantz-
ehun nabarmenak aurkezten
dituzte eta egunean zehar,
ordu luzeagoetan egoten
dira urez estali gabe.

Landare hauek, udazkenean, haziak sortu eta gero,
beranduago marroia bihurtuko den berde iluneko kolo-
razioa ematen diote komunitateari. Txingudin, talde
honetatik agertzen diren landare-espezierik ugarienak
Salicornia ramosissima eta Spergularia media dira.

Alde honetatik pixka bat gorago oraindik, aurrekoare-
kin guztiz loturikoa baina uretatik kanpo ordu gehiago
egoten den beste landare sail bat aurkitzen dugu. Sail
hau, itsasgora ertainen erdiko mailatik gora agertzen
da, sarritan itsaspaduraren malkarretan ere agertzen
delarik. Txingudin, talde honetatik aurki daitezkeen
landare-espezierik ohikoenak Puccinellia maritima eta
Aster tripolium dira.

Goi paduraren barnealdeko
zokoguneen           landare-

dia. Itsas ihiaren saila

Goi padura, materialen sedi-
mentazioak substratuaren
maila itsasgora ertainen maila
baina gorago dauden aldee-
tan garatzen da. Alderdi hauek
soilik itsasgora bizietan gera-
tzen dira urez estalirik. Inguru
hauetan bi alde bereiz estali-
rik. Inguru hauetan bi alde
bereiz estalirik. Inguru haue-
tan bi alde bereiz daitezke:
barnealdeko zokoguneak eta
paduraren garapen geomorfo-
logiko normalaren ondorioz
sortzen diren hegi altuak.
Barnealdeko zokoguneetan
itsas ihia (Juncus maritimus)
nagusi deneko landare-komu-
nitatea aurkitzen dugu.

Salicornia ramosissima.

Lezka. (Pragmites australis).

Triglochin maritima.

Scirpus maritimus.

Nunphar lutea



10
EH 83 Zk.

11

EH 83 Zk.

T
X

IN
G

U
D

IK
O

 F
A

U
N

A
E

TA
F

LO
R

A
/
 
B
IZ

IA
 
IT

S
A
S
A
D
A
R
R
A
Ndira.

Uholde-lautadetan ageri ohi den
landaredia espezie desberdinetan
aberatsa den zuhaitz-estratua azal-
tzeagatik bereizten da. Zuhaitz-
espezie hauen artean aipagarrie-
nak hurrengo hauek dira: lizar
arrunta (Fraxinus excelsior), ezki
hostozabala (Tilia platyphyllos),
zumar hostozabala (Ulmus glabra),
hurritza (Corylus avellana), haritz
kanduduna (Quercus robur) eta
astigar (Acer sp.) espezie desberdi-
nak. Naharoak dira ere sasiak
(Rubus sp.), arkakaratsak (Rosa
sp.), iparraldeko elorri zuria eta elo-
rri beltza (Crataegus monogyna eta

Prunus spinosa) eta huntz arrunta
(Hedera helix). Belar estratua ere
joria da, Arum italicum, Hypericum
androsemum, Polistichum setife-
rum, Veronica montana eta beste
hainbat espezie azaltzen delarik.

Hala ere, uholde-lautadetako lurzo-
ruaren emankortasun handia eta
malda txikia direla eta, nekazaritza-
rako eta abeltzaintzarako alderdi
paregabeak dira eta horregatik
aspaldidanik intentsiboki ustiatuak
izan dira. Honek eta Bidasoa hara-
nako industrialde guztiak uholde-
lautadetan eraikiak izateak, inguru-
ne hauetako landaredi potentziala
ia desagertzeraino murriztu dute.

PLANKTONA

Plankton izenarekin ezagu-
nak dira mugimendu pasi-
boak aktiboak baino
garrantzi handiagoa dute-
neko bizidun urtarrak.
Normalean izaki niminoak
eta gardenak dira. Inguru
itsastarretan zein aintzira-
uretan agertzen dira eta
bertan, ekosistema haueta-
ko kate trofikoen oinarria
osatzen dute.

Itsasadarretan, planktonak
ere garrantzi handia dauka
bertako landare eta animali
komunitateen mantentze
eta garapenerako. Dena
den, Txingudi moduko
Kantauri itsasadarretan,

itsas mareen ondoriozko uraren

sarrera eta irteerek, planktonaren
mugimendu bertikal eta horizontal
bortitzak sortzen dituzte eta hauek
izaki mikroskopiko hauen ugarita-
sunarengan eragin zuzena dute.
Hala eta guztiz ere, itsasadarretan,
planktonaren aldetiko materia orga-
nikoaren ekarpena berebizikoa da
ekosistema hauek ustiatzen dituz-
ten arrain- eta hegazti-komunitate
garrantzitsuen oinarria diren zen-
bait animalia filtratzailerentzat.

Planktonaren bizidunak bi talde
nagusitan bana daitezke: fitoplank-
tona eta zooplanktona.
Fitoplanktona planktonaren landa-
re-osagaia da. Alga mikroskopiko-
ez osatuta dago eta hauen artean,
bere ugaritasunarengatik garrantzi-
tsuenak diatomeoak, dinoflagela-
tuak eta kokolitoforinoak dira.
Zooplanktona planktonaren animali
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goraldietan aldizka urpetuak
izaten diren lekuak dira.
Hauetan substratua legar, har-
txintxar eta hondarrez osatuta
egon ohi da eta materia organi-
koan nahiko pobrea da, azale-
ran meta daitekeen apurra ur-
goraldiek eramaten baitute.
Ingurugiro-baldintza hauetan
bizitzeko gai diren landare-
espezie gutxi dago eta gehie-
nak Salix generokoak dira.
Espezierik ugarienak zume
hauskora (Salix fragilis), zume
gorria (Salix purpurea subsp.
Lambertiana), zume hostoestua
(Salix eleagnos) eta sahats
ilusa (Salix atrocinera) dira.

Hirugarren saila. Haltzadia

Hirugarren saila ubide handia
deituriko ibaien ertzetako alder-
dietan kokatzen da. Ubide han-
diak soilik uholde garrantzitsue-
tan urpetuak gelditzen diren
malda handiko ertzen zatiak dira.
Ubide handiek lurzoru egitura-
tuak eta egonkorrak, maila freati-
ko altua eta, uholdeetan meta-
tzen diren emariei esker, materia
organiko-kantitate handiak azal-
tzen dituzte.

Hala ere, uraren korronteak higa-
dura handia sortzen dueneko
lekuak badira, bereziki meandro-
en alde zabaletan.

Ingurugiro-baldintza hauetan,
ibaietako ertz bakoitzean franja
estu bat betetzen duen galeria-
baso mota bat
garatzen da, zei-
netan ertzen finka-
pen naturalean
eginkizun garran-
tzitsua betetzen
duen haltza (Alnus
glutinosa) nagusi
baita. Nagusitasun
honen ondorioz,
baso hauek hal-
tzadiak deitzen
dira. Haltzen arte-
an zuhaitz eta
zuhaixka espezie
gehiago ere ager-
tzen dira, hala

nola lizar arrunta (Fraxinus excel-
sior), hurritza (Corylus avellana),
txorbeltza (Rhamnus alaternus)

edo sahats ilina (Sallix atrocine-
rea).

Oihanpean ere, landare ugari bizi
da eta hauen artean, aipagarrie-
nak Lysimachia nemorum,
Circaea lutetiana, Festuca gigan-
tea, Hypericum androsaemum
eta Carex generoko zenbait
espezie lirateke.

Aipamen berezia merezi dute
baso hauetan bizi diren bi espe-
zie: Soldanella villosa belar-
espeziea eta Prunus lusitanica
zuhaixka.

Lehenengoa, alde fitogeografiko
kantabro-eskaldunako espezie
endemikoa da eta bigarrena,

garai batean Kantauri kostaldean
nagusi zen landaredi termofiloa
eta onbrofiloaren aztarna bizia da.

Laugarren saila.
Lizardia-zumar-

dia.

Laugarren saila
uholde-lautadetan
kokatzen da.
Uholde-lautadak
ibaietatik hurbil
eta soilik ezohiko
uholdeetan urpe-
an gelditzen diren
alderdi lauak dira.
Hauen lurzoruak
sakonak, hezeak
eta emankorrak

Sahats ilusa (Salix atrocinera).

Elorri beltza.

Hurritza (Corylus avellana).

Soldanella villosa.
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Annelida filuma, aurre-atze-
rako ardatz baten inguruan,
gorputza metamero izenezko
segmentuetan banatua
duten harrek osatzen dute.
Metamero hauek, ketaz ize-
neko ile gogor edo zurdak
azaltzen dituzte. Aurreko
aldean, burua kokatzen
deneko prostomio izeneko
atala dago.

Atzealdean, edo bukaeran,
pigidio izeneko atala dago.

Dirudienez, eboluzioan
zehar, animalia hauen meta-
meroen garapena hondala-
netan bizi ahal izateko mol-
dearekin lotuta dago.

Poliketoak

Anelidoen barruan, poliketoen klasea (greko hizkun-
tzatik polos ugaria, eta khaitê, kumak) da espezie
gehien biltzen duena (5.000 espezie desberdin baino
gehiago), gehienak itsas inguruetara bizitzeko molda-
tuta daudelarik.

Poliketoak metamerikoak dira erabat eta gorputz-seg-
mentu hauek zilindrikoak eta guztiz berdinak azaltzen
dituzte. Metamero bakoitzak parapodio izeneko alboe-
tako eranskin haragitsuak azaltzen ditu. Parapodio
hauetan igeriketarako eta narrazketarako balio duten
ketak agertzen dira. Prostomioa oso garatuta dago eta
bertan begiak, antenak eta palpoak ikus daitezke.

Poliketoak erranteak edo sedentarioak izan daitezke.
Erranteak bizitza libreko harrak dira. Sedentarioak,
ordea, substratu desberdinetan irekitako galerietan
mugitzen diren har hondalariak edo hodiak eraiki eta
bertan bizi diren har tubikoloak izan daitezke.

Ugalketari dagokionez, poliketoek sexu banatuak azal-
tzen dute normalean. Ernalketa uretan gertatzen da
bai arrek, baita emeek ere, gameto arrak eta emeak
uretara askatzen baitituzte. Hala ere, badaude zenbait
poliketo espezie hermafroditak.

Txingudiko itsasadarrean espezie ugari agertzen da
eta hauek substratu-mota, gazitasun-jasankota-
suna eta substratuaren materia organikoaren
kantitatearen arabera banatzen dira.
Itsaslabarreko urradura-plataformetan, substra-
tu gogorretan bizitzeko moldatutako espezieak
aurkitzen ditugu. Ugarienak, Lepidonotus clava,
mazkor eta arroketan itsasten diren hodi kare-
dunetan bizi den Pomatoceros triqueter eta
zakatzak ur azpian zabaltzerakoan, kolore ani-
tzetako koroa osatzen duen Sabella pavonina
dira.

Dena den, poliketo-dibertsitaterik handiena,
bokaleko hondo hareatsuetan aurkitzen dugu.
Itsasoaren eragina handia del alderdi hauetan,
poliketo-espezie ugari bizi da eta gainera, kopu-
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diren tamaina txikiko animaliez osatuta
dago. Era berean, animalia hauek
tamaina handiagoko beste animalien
elikadura iturri dira. Zooplanktonaren
barruan, krustazeo kopepodo txikiak
dira ugarienak, baina hauetaz gain,
beste animalia-talde ugari ordezkatuta
dago. Hala nola, protozooarioak, zelen-
teratuak, animalia bentoniko eta pelagi-
koen larbak, e.a.

ANTOZOOAK

Antozooak cnidaria edo coelenterata
filumekoak dira. Gorputz sakziformea
(zaku formakoa) duten animalia sinple-
ak dira. Gorputza zelula bi geruzez
osatuta dago, bata kanpokoa eta ekto-
dermo izenez ezaguna eta bestea
barrukoa eta endodermo izenekoa.
Bien artean, animalia hauei forma ema-
ten dien ehun konjuntiboa agertzen da.
Zakua urdail-lana betetzen du eta aho
eta uzkiaren eginkizunak betetzen
dituen zulo bakarra dauka. Zulo honen
inguruak zelula erregarriez beteriko ten-
takulu eraztun desberdinak antolatzen
dira. Zelula erregarriak knidozitoak dei-
tzen dira eta kontaktuarekin aktibatzen
dira, harrapakinei pozoi indartsua zizta-
tzen dietelarik.

Knidarioi gehienak bizitzan zehar bi
fase desberdinetatik, animalia uraren
azaletik hurbil igeri egiten bizi deneko
fase medusoidea eta animalia.

Substratuari itsatsia bizi deneko fase
polipoidea, iragaiten badira ere, antozo-
oek (itsas anemonak) ez dute fase
medusoiderik azaltzen. Arroka ala mas-

korretara itsatsita edo
substratu bigunetan
lurperatuak bizi diren
animalia karniboroak
dira.

Ugalketa, zelula bana-
ketaren bidezko ugal-
keta asexuala la
sexuala izan daiteke.
Ugalketa sexualean,
obuluen ernalketa ure-
tan gertatzen da eta
ernaldu ondoren, larba-
fase igerilaritik igaro-
tzen dira polipo berriak
bihurtu baino lehen.

Txingudiko itsaslaba-
rren oinarrietako urra-
dura-plataformetan ikus
daitezke antozoorik
ugarienak aktinia gorria
(Actinia equina) eta
itsas anemona

(Anemona sulcata) dira.

Lehenengoa, 6 zentimetro inguruko dia-
metroa, oin eranskorra eta 200 bat tenta-
kulu dituen polipo gorria da eta marear-
te-aldeko zulo eta arrailduretan, arrokei
itsatsia bizi da. Itsas anemona handia-
goa da (diametroz 12 zentimetro inguru)
eta tentakulu luzeagoak dauzka.
Kolorazioa berde eta grisaren artekoa
da, baina tentakuluen muturrak moreak
dira. Aurrekoaren modura, marearteko
aldean bizi da, baina 6 metrotako sakon-
tasuneraino irits daiteke.

Itsas anemona (Anemona sulcata).

Sabela pavonia.

Txitxarea.

Lepidonotus clava.

Itsas anemona

Aktinia gorria (Actinia equina).

Aktinia gorria. 
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go espezieren nagusitasuna.
Ingurune hauetako espezierik
aipagarrienak hurrengo
hauek dira: Eteone foliosa,
Ophiodrus pallidus,
Streptosyllis websteri, Spio
filicornis, Magelona rosea,
Armandia cirrosa, Syllis
amica, Jasmineira elegans,
Sphaerosyllis tetralix,
Scolelepis girardi, Protodrilus
sp...

Itsasadarraren erdialdean,
uraren mugimendu mantsoa-
goaren ondorioz, partikularik
arinenak (buztinak, limoak...)
eta hiri-isurkinetatik datorren
materia organikoa sedimen-
tatzen dira eta itsasoa eta
ibaiaren arteko gazitasuna
duen ura nagusi da. 

Baldintza hauek direla eta,
bertan aurkitzen ditugun poli-
ketoek, kutsadura organikoa-
rekiko jasankortasun handia
azaltzen dutenak dira, hala
nola, Capitella capitata edo
Polydora ciliata.

Azkenik, itsasadarraren goial-
dean (Bidasoako irlak,
Jaizubia...) gazitasun txikiaren adierazle diren espezie-
ak aurkitzen ditugu, hala nola, Streblopsio benedicti
edo marearteko istiletan galeriak hondeatzen dituen
eta amuzki gisa oso erabilia den “txitxarea” izenez eza-
guna den Hediste diversicolor.

Oligoketoak

Oligoketoek·(greko hizkun-
tzako oligos, gutxi, eta
khaitê, kumak) keta gutxi
dute, normalean, ez dute
parapodiorik eta garapen
urriko sentimen-organuak
azaltzen dituzte. 300 espezie
inguru ezagutzen dira eta
gehienak lehortarrak dira:
lur-zizarea, oligoketorik eza-
gunena da. Hala ere, badira
ingurune urtarrean oso
zabalduta dauden espezieak,

hala nola, Tubifex generoko zenbait espezie. Oligoketo
hauek mota guztietako ur kontinentaletan bizi dira eta
bertan, odolean duten hemoglobina kantitate handien
ondoriozko gorri-kolorazio deigarria azaltzen duten
koloniak osatzen dituzte. Bizitzeko, lokatzeko hodiak
eraikitzen dituzte eta usteldutako materia organikoaz

elikatzen dira.

Hirudineoak

Hirudineoak, ornodun desberdinen
odola xurgatzeko moldatuta dauden
anelido bizkarroiak dira. Izena, latin
hizkuntzako hirudo, izaina, hitzetik
dator. Hauen gorputzek bizkarroi-
bizitza eramateko beharrezkoak
diren moldaerak azaltzen dituzte:
aho-eta uzki-bentosak, odola ez
gatzatzeko listua eta irentsitako
odola gordetzeko heste dibertikula-
tuak. Gehienak ur gezatako anima-
liak dira. Hirudineorik ezagunena,
putzu eta erreketako ur geldietan
bizi den izaina (Hirudo medicinalis)
da.

KRUSTAZEOAK

Krustazeoek, 40.000 espezie ingu-
ru biltzen dituen itsas artropodoen
superklaserik garrantzitsuena osa-
tzen dute. Krustazeoak, salbues-
pen gutxi batzuk ezik, ur-habitat
gehienetan (itsasokoak eta konti-
nentekoak) agertzen diren anima-
lia urtarrak dira.

Krustazeoen artean agertzen den
dibertsitate handiak talde ezauga-
rriak mugatzea zailtzen du. Dena
den, bi antena pare, maiz kaltzifi-
katuta dagoen kitinazko exoeske-
letoan bildutako gorputza eta
burua, toraxa eta abdomena osa-
tzeko elkartzen diren segmentuez
osatutako gorputza duten artropo-
do gisa defini daitezke. Gorputz-
atalaren arabera eta krustazeo tal-
dearen arabera segmentu bakoitzak forma eta funtzio
desberdina duen apendize pare bat du.

Izaki mikroskopiko edo planktonikoetatik, karramarro
ezagunetaraino, itxura- eta funtzio-dibertsitate handia
azaltzen dute. Txingudin aipatzekoak dira bi klasetako
(ostrakodoak eta zirripedioak) eta hiru ordenetako
(anfipodoak, isopodoak eta dekapodoak) espezie
aunitz.

Ostrakodoak

Talde hau bi mila espezie desberdin biltzen dituen
krustazeo-talde anitza da. Hauen ezaugarriak hauek
dira: Tamaina txikia 0,5 eta 0,3 milimetro artean, eta
gorputza eta luzakinak indartsuki kaltzifikaturiko kusku
biko maskor baten barruan babesten ditu.

Burua, ostrakodoaren ia gorputzaren erdia betetzen

du, izan ere, gorputz enborra oso laburtuta dago.
Luzakin zefalikoak ondo garaturik daude, zeren ante-
nek garraio-funtzioa betetzen baitute maskorretik ate-
riaz muxarradura batetik barrena. Kanpo-segmenta-
zioa desagertu da eta luzakinen kopurua nabarmen
murrizturik dago. Elikatze-ohitura oso desberdinak
agertzen dituzte, hala nola, zoofagoak, fitofagoak,
detritiboroak, filtratzaileak, e.a.

Ostrakodoek sexu desberdinduak izaten dituzte, eta
ernalkuntza ondoren arrautzak libre askatzen dira ure-
tan edo sakoneko zenbait objektutara fixatzen
dira.Hala ere, zenbait ostrakodoetan arrautzak masko-
rraren bizkarraldeko barrunbean inkubatuak izaten
dira. 

Euskal itsasadarretan aurki ditzakegun espezie naroe-
nak oso ondo jasaten dituzte gazitasun- eta tenperatu-
ra-aldaketak, horrela substratu ezberdinetan aurki dai-

tezke: 0 metrotatik 30 metrotako sakone-
raino. Honako espezie hauek dira ugarie-
nak: Aurora convexa, Hemicytherura
videns eta Heterocythereis albomaculata.

Zirripedoak

Animalia berezi hauen kanpoko itxura
begiratuz, inork ez luke pentsatuko krusta-
zeoak direnik, dekapodoak, isopodoak edo
anfipodoak modura. Honen arrazoia, ebo-
luzioaren zehar tirainak astindutako alder-
dietan bizitza sedentarioa eramateko gara-
tu dituzten moldaera morfologikoetan bila-
tu behar da. Hain zuzen ere, zirripedioen
larba-faseak aurkitu arte, moluskuak zirela
uste zuten eta ez krustazeoak.

Krustazeoen pereiopodo eta hanka tipiko-
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Capitella capitata.

Balanus perforatus.

Itsas ezkurrak arruntak dira itsasautsian.

Polydora ciliata.

Izaina (Hirudo medicinalis).
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Zenbait espezie garrantzi-
tsu Txingudin bizi dira;
Corophium multisetosum
gazitasun-aldakortasuna
oso ongi jasaten duen itsa-
sadarraren barrualdeko
anfipodoa da. Hondo bigu-
netan hondeatzaile den.
Bathyporeia pelagica ere,
gazitasun-aldakortasuna-
ren aurrean jasankortasun
handia azaltzen du.

Melita palmata itsasada-
rreko harrien azpian edo algen artean bizi den beste
anfipodoa da. Pthisica marina espeziea, ordea,
nonahikoa da, algen artean, planktonean edo hondo
hareatsu eta istiltsuetan aurki baitaiteke.

Hondartzetan eta nagusiki
infralitoraleko hondo hare-
atsuetan Ampelisca spiri-
pes eta Melita hergensis
espezietako populazio
joriak agertzen dira.
Itsaslabarretan, itsas
mareek utzitako putzue-
tan, harrien azpian edo
marearte-aldeko algen
artean Hyale periari espe-
ziea aurkitzea nahiko
erraza da, baina ospe-
tsuena, itsasotik iritsitako

hondakinak altxatzerakoan jauzika ikus daitezken itsas
arkakusoa (Talitrus saltator) da.

Azkenik, ur kontinentaletan ere, anfipodoak aurki dai-
tezkeela aipatu behar da, hala nola,
erreka eta ibaien harri eta landareen
azpian bizi den Gammarus pulex.

Isopodoak

Isopodoak, milimetro gutxitako krustaze-
oak dira. Ezaugarririk aipagarrienak,
oskolorik ez izatea eta gorputza konpri-
mitua azaltzea dira. Beraien gorputza
hiru zatitan banatzen da: burua, toraxa
eta abdomena.

Buruak, gehienetan, ezkutu-forma dauka
eta begi konposatu pare bat eta antena
bi pare izaten ditu. Hauetatik lehenengo
parea motza izaten da eta bigarrena,
ordea, oso garatua. Toraxa, zazpi lakai-
nez osatuta dago, bakoitzak pare bat
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uretatik mikroorganismoak
harrapatu eta ahoa eramate-
ko balio duten zirroak deituri-
ko apendizeetan bihurtu dira.
Beste ezaugarri garrantzi-
tsuak zenbait plakez osaturi-
ko kare-barrunbe batez
babestua egotea eta glandu-
la eranskor batek jariaturiko
eranskinari esker substratua-
ri irmo finkatuta bizitzea dira. 

Zirripedioak animalia herma-
froditak dira. Obuluak kare-
barrunbearen barnean ernal-
tzen dira eta bertan manten-
tzen dira eklosionatu arte.
Hauetatik epe batez plankto-
nean bizi diren larba pelagi-
koak ateratzen dira eta gero-
ago substratuari finkatzen dira eta helduak bilakatzen
dira.

Euskal kostaldean, zirripedioak bi talde nagusitan
banatzen dira: lepadomorfoak eta balanomorfoak.
Talde hauetako bakoitzaren barruan espezierik arrun-
tenak hurrengo hauek dira: antzinatik, espezie urria
bihurtu arte, itsas beheraldietan urautsietatik karraska-
gailuen bidez (gantxoa edo arpa) bildua izan den lan-
perna (Pollicipes cornucopia) eta marearteko zein
supralitoraleko aldeetan oso naroak diren itsas ezku-
rrak (Balanus balanoides, Balanus perforatus,
Chthamalus stellatus). Denak Txingudiko urradura-
plataformetako ohiko bizidunak dira.

Anfipodoak

Anfipodoak, krustazeoen barruan, arrakasta ebolutibo-
rik handienetakoa lortu duen ordena osatzen dute,
6.000 espezie baino gehiago sartzen baitira bere bar-

nean. Espezie gehienak itsastarrak dira baino badira
beste espezie batzuk ur gezetan edo lehorrean bizi
direnak. Gorputzaren egiturari dagokionez isopodoe-
kin antza handia dute, ez baitute maskorrik eta burua,
toraxa eta abdomena elkarturik dute. Anfipodoen gor-
putza lateralki konprimitua agertzen da. Toraxa zazpi
segmentu dauzka eta abdomenak berriz sai.
Segmentu bakoitzak pare bat eranskin dauzka eta
anfipodo espeziearen arabera eta eranskinaren koka-
penaren arabera funtzioa desberdina izango dute, eli-
kadurarako, arnasketarako edo lokomoziorako.
Aipagarria da azkenik, zenbait anfipodoren azkeneko
eranskinek saltoak emateko egokituta daudela.

Anfipodo batzuk, bizi librea egiten dute, beste batzuk
hondoetan narrazten bizi dira eta azkenik badira
hodietan edo eta beraiek egindako galerietan bizi dire-
nak ere.

Elikadurari dagokionez, ugaritasun handia dago; anfi-
podoak detritus edo materia organi-
ko deskonposatua jaten dute baino
hauek biltzeko sistema oso desber-
dinak dituzte. Hala ere, zenbait anfi-
podo, harrapariak dira eta gutxi
batzuk fitofagoak.

Ugalketa prozesuari dagokionez,
anfipodoen sexual banatuak dituzte.
Ernalketaren ondoren, emeek poltsa
edo sakela batean eramaten ditu
arrautzak errutu arte. Gero, heldue-
kin antza handia baino tamaina txi-
kiagoa duten larbak kanpora atera-
tzen dira. Jauzirako moldatutako
animaliak dira eta horregatik jendea-
ren artean “ur-arkakusoak” izenez
ezagunak dira.

Lanperna. (Pallicipes cornucopia).

Bathyporeia pelagica.

Melita palmata.

Taliurus saltator.

Chthamalus stellatus.
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Dekapodoak

Dekapodoek, zefalona
eta pereiona fusionatua
daude, zefalotoraxa
osatuz. Tamaina handi-
koak izanik, gorputzeko
14 segmentuak estal-
tzen dituen oso kaltzifi-
katutako oskola dute,
eta segmentu guztietan
apendizeak daude.
Toraxeko apendizeen
lehenengo 3 pareak
maxilipedo (elikagaien
irensketan laguntzen
duten egiturak) bihur-
tuak izatea beraien
beste ezaugarri bat da.

Ugalketari dagokionez,
dekapodoek sexu berei-
ziak dauzkate eta
emeek, pleopodo izene-
ko apendize abdomina-
letan arrautzak garraia-
tzen dituzte, berauek
larba planktoniko
moduan askatzen diren
arte.

Itsaspaduretan, gazita-
sun-aldaketei eta ibaiek
ekarritako ur-kutsadurari
aurre egiteko ahalmena
duten espezieak aurki-
tzen ditugu. Kantauri isu-
rialdeko itsasadarretako
ur gatzdunetako espe-
zierik zabalduena karra-
marro berdea (Carcinus
maenas) da. Hau, mare-

arteko eta infralitoraleko aldeen
substratu bigunetan zein arroka
eta harri-lupetan bizi da. Hain eza-
gunak diren izkirak (Palaemon
serratus) eta Palaemon elegans)
populazio joriak azaltzen dituzte
putzu eta sakontasun txikiko ure-
tan. Izkira zuria (Cragnon cragnon)
ere, hare eta istiletako hondoetan
ugari da. Istiletako substratuetan
joria den beste espeziea, bere gor-
delekura iristen diren plankton eta
hondakin organikoak iragaziz eli-
katzen den itsas kilkirra (Upogebia
deltaura). Erdilitoraleko hondartza
eta hareatzetan, hondarrean lurpe-
ratzen diren karramarroak aurki-
tzen ditugu, hala nola, Pirimela
denticulata, Polybius henslowi,
Goneplax rhomboides eta
Liocarcinus depurator.

Aipatzekoa den itsaslabarretako beste
dekapodoa, Gibula edo Nasarrius gene-
roko molusku-mazkor hutsetan sartzen
den karramarro ermitaria (Clibanarius
erythropus). Urautsietan eta harri-lupe-
tan, ordea, edozein arriskuaren aurrean,
arraildura bat aurkitu arte, arroketatik las-
terka egiten duen karamarro beltza
(Pachygrapsus marmoratus) oso ugaria
da. Marearteko eta infralitoraleko aldee-
tako harrien azpian edo arroken artean
ikus daitezkeen beste karramarroak kausi
grisa (Porcellana platycheles) eta txanga-
rra (Eriphia verrucosa) dira.

T
X

IN
G

U
D

IK
O

 F
A

U
N

A
E

TA
F

LO
R

A
/
 
B
IZ

IA
 
IT

S
A
S
A
D
A
R
R
A
N

segmentu dauzkalarik.

Lehenengo lakaineko segmen-
tuek, elikatze eginbeharrak
betetzen dituzte eta gainerako-
ek narrazteko erabiltzen dituz-
te. Abdomenak, bost lakain
dauzka eta hauen zenbait seg-
mentu gasen elkartrukatzerako
erabiltzen dituzte.

Sexuak berezituak daude eta
isopodoren ugalketa prozesuaren ezaugarri garrantzi-
tsuenetakoa, emeek, inkubaketa garaian, arrautzak,
larba planktonikoak bezala askatuak izaten diren arte,
sakela edo poltsa batean garraiatzen dituztela da.

Isopodo gehienak itsasta-
rrak dira eta giro bentoni-
koetan bizi ohi dira, narra-
tzaile edo hondagaile
moduan. Hala ere, badira
ur gezetan bizi diren iso-
podo espezieak, bai eta ur
azalean bizi direnak ere.
Elikadurari dagokionez,
isopodo gehienak detriti-
boroak eta omniboroak
dira, baina badira zenbait

espezie belarjaleak.

Txingudin, itsasadarren barrualdeko ur gazietan bizi
diren algen artean Idotea baltica aurkitzen dugu.

Cyathura carinata naharoa da itsa-
sadarraren erdi eta kanpoaldeko
hare eta istiletan. Bere ezaugarri
morfologikoak direla eta, isopodo-
ak substratu gogorretan bizitzeko
hobeto moldatutako animaliak izan
arren, badaude hondo hareatsue-
tan bizitzera moldatu diren espe-
zieak, hala nola, infralitoraleko
aldean, harean lurperatua bizi den
Microjaera anisopoda. Uretatik
kanpo bizitzera moldatu den
gutxienetako isopodoa dugu itsas
kukurutxa (Ligia oceanica).
Txingudin, Euskal herriko gainon-
tzeko kostaldean bezala, arroka
eta harri-lupeten gainetik lasterka
ikustea oso erraza da, baina beti
itsasgoraldien mailatik gora.

Itsas kukurutxa (Ligia oceanica).

Idotea baltica.

Izkira (Palaemon serratus).

Karramarro berdea (Carcinus maenas).

Txangarra (Eriphia verrucosa).Cyathura carinata.
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dermaptero gautarra eta
berozalea da.
Himenopteroen artean,
Xokoburun bi espezie
aipa daitezke:
Ammophila sabulosa eta
Oxybelus uniglumis liz-
tor haragijaleak. Biek,
gordelekua hondeatu
ostean, beldar bat harra-
patu eta euren arrautza
bakarrarekin sartzen
dute, larba jaiotzerako-
an elikatu ahal izateko.

Keliferoen artean,
Platycleis denticulata
eta Oedipoda caerules-
cens aipa daitezke.
Lepidopteroen artean,
ordea, Zygaena eta
Lycaena generoetako
zenbait espezie ikus dai-
teke. Azkenik, Brachy-
roleus triangularis hete-
roptero espeziearen pre-
sentzia aipatuko daiteke.

Ibai eta ibaiertzak intsek-
tu-populazio jorien bizile-
kuak dira. Hemen ere,
koleopteroek paper
garrantzitsua betetzen
dute. Ur-armiarma (Gyri-
nus natator) esate bate-
rako, uretako bizitzarako
oso ongi moldaturiko

koleoptero espeziea da.
Igeriketa errazteko, gor-
putza laua eta ardatz-
itxurakoa izateaz gain,
erdi eta atzeko hankak
ere, lauak dira eta ilez
beteta daude. Gainera,
uraren barrualdean eta
kanpoaldean gertatzen
dena une berean ikusi
ahal izateko, begi kon-
posatu konplexuak
dituzte. Donacia semi-
cuprea koleopteroa
naroa da uretako landa-
redia azaltzen duten ibai
eta erreketako uretan.
Cincinela flexuosa,

ordea, ibaiertzetan eta bertako baso-
etan bizi den harrapari irenskorra da.

Heteropteroen artean, ur-tximitxak
dira uretan bizitzeko hobeto molda-
tutakoak. Uretako harrapari hauek,
gorputz osoan zehar, ur-azaletik
irristatzeko balio duten ile hidrofugo-
en estaldura azaltzeak gain, uraren
bibrazioen bidez, harrapakinak
detektatzeko ahalmena dute. hauen
artean, Txingudiko ibai eta erreke-
tan, posizio alderantzikatuak igeri
egiten duen urakarra (Notonecta
glauca), putzu eta ur geldietako
lekuetan joria den zapatari arrunta
(Gerris lacustris) eta arnas-sifoi lana
betetzen duen “buztan” luzea azal-
tzeagatik bereziten  den ehierazaina
(Nepa cinerea) dira aipagarrienak.
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INTSEKTUAK

Intsektuek, arrakasta ebolutibo
itzela lortu duten artropodo-tal-
dea osatzen dute. Intsektuen
ezaugarri nagusienak hauek
dira: hiru ataletan berezitutako
gorputza dute (burua, toraxa
eta abdomena); buruan, aho-
tresnak, antenak eta begi kon-
posatuak, edo batzuetan baku-
nak, aurkitzen dira. Toraxean
gorputz-adarrak daude; hiru
hanka-pare eta normalean hego
pare bakarra edo bi pare.
Azkeneko hauek dira intsektuak
beste artropodo klaseengandik
bereizten dituzten ezaugarriak;
ezaugarri hau dela eta, intsek-
tuak, hexapodoak (greko hiz-
kuntzako hexa, sei, eta podos,
hankak) izenaz ere, ezagunak dira.

Intsektuen organoak abdomenean daude, eta
honek ez du gorputz-adarrik, nahiz eta zenbait
espezietan apendize txiki batzuk ageri diren.
Intsektuen gorputza, normalean kitinazko kutikula
deituriko babes estalki batek estaltzen du.
Arnasketa, gorputz osoan zehar sakabanatuta
dauden trakea deituriko hodien bidez gertatzen
da. Heldu-fasea iritsi aurretik metamorfosia paira-
tzen dute.

Kostako dunetan intsektuak aurki daitezke, baina
kostaldean, haizeak gogor eta etengabe jotzen
duen aldeetan (Xocoburu bezalako dunetan)
intsektu hegalarien superbizipena zaila da.
Horregatik, inguru hauetan aurki daitezkeen intsektuak
hareatan babesten iren intsektu indusitzaileak dira.

Azpimarratzekoa dira koleopteroak edo kakalardoak,
300.000 espezierekin, animalia-erreinuaren ordenarik

handiena osatzen baitute.
Aurreko hegalak gogortuak edo
esklerifikatuak eta atzekoak
hegal egiteko balio duten bene-
tako mintz-hegalak izateagatik
bereizten dira. Xokoburuko
dunetan, larba-fasea hondarra-
ren azpian igarotzen duten
Polyphylla fullo moduko kaka-
lardoak, hondarrean egindako
galerietatik zelatan egoten diren
Cicindela campestris edo
Broscus cephalotes moduko
harrapari haragijaleak edo
Chrysomela sanguinolenta edo
Timarcha maritima moduko fito-
fagoak aurki daitezke. Hare-lur-
zoruak gustukoak dituen
Labiduria riparia, negua honda-
rrean lurperatua igarotzen duen

Cicindela campestris.

Brachyroleus triangularis.

Donacia semicuprea.

Oedipoda caerulescens.

Broscus cephallotes.

Polyphylla fullo.



22
EH 83 Zk.

23
EH 83 Zk.

deetan eta marearteko aldean
bizitzeko ongi moldaturiko
kitoi grisa (Lepidochitona
cinereus) espeziea da.

Gasteropodoak

Moluskuen barruan, gastero-
poda klasean (greko hizkun-
tzako gaster, sabela, eta
podos, oina) hain ezagunak
diren barraskiloak bere barne-
an hartzen ditu. Gasteropoda
klasea 80.000 espezie des-
berdin baino gehiago ditu
gaur egunean bizirik eta
15.000 espezie fosilizaturik.

Molusku hauek, burua oso
garatuta dute, oin zabala eta
animaliaren defentsa nagusia
suposatzen duen maskor
bakar bat, asimetrikoa eta
espiral baten antzera biribildu-
ta. Animalia hauen beste
ezaugarri garrantzitsua, larba-
keta garaian, erraietako
masak jasaten duen bihurketa
da, ipurdia, buruaren gainean
kokatu arte. Badirudi, bihurke-
ta honen bitartez buruaren
babesa lortu zutela  gastero-
podoek.

Ugalketari dagokionez, gasteropodo asko, dioikoak
direla esan daiteke, hau da, sexuak berezituak dauz-
kate.

Hazkunde prozesuaren zehar, zenbait fase larbarieta-
tik pasa behar izaten dute heldutasunera ailegatu
baino lehen.

Txingudiko itsaspaduren istiletan, materia organikoaz
elikatzen den Hydrobia ulvae barraskilo txikia dugu
gasteropodorik ugarienetarikoa.

Aurrekoa baino urriagoa izan
arren, bokaletik hurbilen dau-
den alde istiltsu eta harea-
tsuetan nahiko ugaria den
beste espezie bat Cyclope
neritea da. Era berean, hon-
dartzetako alde infralitoralean
nahiko naroak dira Nassarius
reticulatus eta Skeneopsis
planorbis espezieak.

Kantauri kostaldeko dunetan bizi diren ornogabeen
artean ugari samarrak izan ohi dira molusku gastero-
podoak, zeintzuk uda garaian errazago ikus daitezke-
en, lurzoruaren beroketa bortitzari aurre egiteko lan-
dareetara igotzen baitira, eta ondorioz, kontzentrazio
handitan ager daitezke. Azken urteotan, populazio
honen dentsitateak gorantz egin duela ziurta daiteke,
nagusiki, hondartzetara hurbiltzen den jendearen joan-
etorria eta dunetan jaurtitzen diren hondakin organiko-
en pilaketaren ondoriozko dunen erruderalizaioa dire-
la eta.

Xokoburun aurkitzen ditugun dunetako gasteropodoen
artean, Cochlicella acuta, Cochlicella barbara, Theba
pisana eta Cernuella virgata espezieak dira ugaritasu-
narengatik aipagarrienak.

Gasteropodoak, beraien ezaugarri fisiologiko eta mor-
fologikoei esker, oso naroak dira substratu gogorreko
lekuetan: marearteko eta azpi litoraleko alderdien
harrien artean. Espezie arruntenetarikoak lapak dira:
Patella vulgata marearteko eta supralitoraleko aldee-
tan oso naharoa da, beste espezie arruntak Patella
depressa eta Patella aspera direlarik. Ziba (Gibbula
umbilicalis) bere elikadura osatzen duten algak bila-
tzeko, marearteko eta infralitoraleko aleen artean
mugitzen da etengabe. Karrakela arrunta (Littorina
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(greko hizkuntzako trichos, ilea)
ibai eta errekei lotutako intsektuak
dira, gazte-garaiak uretan igarotzen
baitituzte.

Larbek, jariakin eranskor bati esker,
hare-bikorrak eta landare-partikulak
elkartuz eraikitako hodi-itxurako
gordelekuetan bizi dira. Txingudin,
kutsadurarik gabeko erreka eta
ibaietan Hydropsyche angustipen-
nis espeziea aurkitzen dugu.

Efemeropteroek, bizitza iraganko-
rra izateagatik bereizten dira hain
zuzen ere, espezie ugari, heldu-
fasean egun bat baino gutxiago bizi
baita. Heptagenia sulphurea espe-
ziearen aleak, maiatzetik ekainera
ikusten dira kutsatu gabeko ibai eta
erreketan. Baina uretako intsektuen
ordezkaririk adierazgarrienak odo-
natoak dirateke: burruntzi eta sor-
gin-orratzak beste ornogabeez eli-
katzen diren harrapari gupidagabe-
ak dira (odonato hitzak horztuna
esan nahi du). Calopteryx splen-
dens sorgin-orratzaren ar urdin
metalikoak ez dira ustekabean
pasatzen Bidasoa behereko ibai eta
erreken ertzetan.

MOLUSKUAK

Moluskuek, ornogabeen talde oso
garrantzitsua osatzen dute.
Espezie desberdin ugari dago eta
soilik artropodoek azaltzen dute
espezie-dibertsitate handiagoa. Nahiz eta forma des-
berdin eta egitura anitzetakoan izan, moluskuek oina-
rrian ezaugarri batzuk betetzen dituzte. Oin muskulu-

tsua dute. Laringearen
ondoan kokatzen den
elikatzeko organo bat
dute. Hau kitinaz osatu-
ta dago eta erradula ize-
naz ezagutzea da.
Mantua izeneko estalki
batek jariatzen duen
maskor kalkareoa dute
eta honek errainak dau-
deneko barrunbea osa-
tzen du. Talde honek,
ikaragarrizko arrakasta
ebolutiboa lortu du, oze-
anoetako hondo abisa-
letan eta planetako gai-
lur garaienak ezik, fillum
honetako ordezkariak

ekosistema guztietan agertzen baitira. Txingudin, poli-
plakoforoen, gasteropodoen eta bibalbioen klaseetako
hainbat espezie ikus daitezke.

Poliplakoforoak

Maskor edo harri moduko substratuetara finka-
tzeko moldatu diren molusku primitiboak dira.
Gorputza simetria bilaterala aurkezten du, biz-
kar-sabelaldetik laua da eta arrautza itxura du.
Burua bereizi gabe dago, ez dituzte begirik,
ezta tentakulurik ere. Mantua lodia da eta 8
kare plaka zeharrekoak azaltzen ditu; polipla-
koforo hitza, greko hizkuntzako polus, ugaria
(Plakei dagokie), eta pherein, eraman, hitzeta-
tik dator. Oina zabala eta laua da substratu
gogorrari ongi finkatzeko. Gorputza zakatzeta-
ko ilada batez inguratuta dago. Bai algez, bai
erradularekin lortzen dituzten beste animalia
zoldagile txikiez elikatzen dira. Gure kostalde-
ko espezierik ugariena, itsaslabarren beheal-
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Lapa (Patella vulgata).

Hydrobia ulvae.

Cochicella acuta.

Hydropsyche angustipenis.

Nassarius reticulatus.

Calopteryx splendens.
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(Tellina tenuis), txirla garatxoduna
(Venus verrucosa), Mya arenaria,
Donax vittatus eta Spisula subtrun-
cata. Berberetxoa, Kadeluxa,
Venerupis decussata, Venerupis
decussata, Venerupis palustre,
Mya arenaria eta Spisula subtrun-
cata itsasadarraren erdialdeko
hondo istiltsu eta hareatsuetan bizi
dira nagusiki. Espezie suspensibo-
roak dira (esekiduran dagoen
materia organikoa sifoien bidez
harrapatzen dute) eta bizi ahal iza-
teko ingurugiro-baldintza zehatz
batzuen beharra dute: ur korronte
azkarrak eraman ditzakete baina
ezin dute jasan ere, ur geldietako
sedimentuen metaketa. Txirla
zapala, ordea, itsasadarraren
barrualdeko lupetzak nahiago ditu.
Datil ilduduna, txirla garatxoduna,
Donax vittatus, Chamalea gallina
eta Spisula subtruncata bokalearen
hondar-metaketa eta hondartzetan
bizi dira.

Badiaren substratu gogorretan zen-
bait espezie arruntak agertzen dira;
kanpoko urradura-plataformetan
zein itsasadarraren barrualdean
marearteko eta infralitoraleko alde-
etako arroketan eta harri-lubetan
biso izeneko filamentu-sistemari
esker itsasten den muskuilua
(Mytilus edulis) esate baterako. Orduko zazpi litro ur
bahetu dezakeen animalia iragazlea da.

Ostratzarra (Crassostraea angulata) oso naroa da
marearteko eta infralitoraleko aldeetako arroka eta
harri-lupeten gainean, bai badiaren barrualdean, bai
itsaslabarren oinarrietan. Toki berean, arroken azpian

edo algen artean,
substratuari itsatsi
gabe bizi den
Musculus discors
ere, nahiko ugari da.

Ur kontinentaletan
ere, zenbait bibalbio
ikus daiteke: ibai-
muskuilua (Unio pic-
torum) kutsadurareki-
ko oso espezie senti-
korra da eta horrega-

tik Euskal Herriko ibai gehienetatik desagertu da.
Bidasoa ibaian, uraren kalitate onari esker, egun arte
populazio garrantzitsuak mantendu ditu ur-korronte
oso azkarra ez dagoen tokitan.
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astindutako alde supralitoralean
ikustea nahiko erraza da, nagusiki
arrailduretan ezkatatua. Harrien
azpian edo itsas mareek utzitako
putzetan ohikoak diren beste
espezieak Rissoa parva, Bittium
reticulatum eta sakontasun txikia-
goko uretara errutera hurbiltzen
den turutatxoa (Ocenebra erina-
cea) dira.

Itsasadarren goialdeetako ibai eta
erreketan ere, hainbat gasteropo-
do bizi da: ur motelduak eta ureta-
ko landaredia azaltzen dituzten
aldeetan ur gezetako lapa
(Acroloxus lacustris) agertzen da.
Honekin batera, ur-korronteak
abiadura handia ez duen aldeetan
Lymnaea stagnalis espeziea ikus
daiteke. Oxigenatutako ur-korronte-
en harrien gainean, zentimetro
gutxi batzuk neurtzen dituen
Ancylus fluviatelis ur gezetako lapa
txikia aurki daiteke.

Bibalbioak

Bibalbia klasea (latin hizkuntzako
bis, bi aldiz, eta valva, atearen
aldea), pelecypoda edo lamelli-
branchia izanarekin ere ezaguna,
ur geza nahiz gazitan bizi diren
20.000 molusku urtarren espezie osatzen dute.
Beraien ezaugarri nagusiena maskorra da. Animalia
hauen maskorra lotura eta txarnela batez lotzen diren
bi maskorratan banaturik dago. Maskor hauen barne-
an, animaliaren gorputza dago, albo batean estutua
dagoelarik. Burua oso txikia da, oina konprimituta
dago eta arnas funtzioaz gain, elikagaiak biltzeko fun-
tzioa betetzen duten zakatzak oso garatuak dauzka.

Moldaera  guzti hauek. Bibalboak lohigunetako honda-

langile bikainak bihurtu ditu
eta horregatik espezie gehie-
nek lurpeko bizitza egiten
dute, sifoiak izeneko hodi
batzuen bitartez kanpoko
aldearekin komunikatzen
dielarik. Hala ere, badira
beste bizileku batzuetan bizi
diren zenbait bibalbio espe-
zie urreratuagoak.

Ugalketari dagokionez, gas-
teropodoen antzera, hauek

ere sexuak banatuak dauzkate eta ernalketa prozesua
uretan ematen da. Heldutasunera iritsi baino lehen,
zenbait larba fasetatik igarotzen dira. Paduran, maris-
keoaren ondorioz, bibalbioek ustiakuntza itzela jasan
behar izaten dute; bereziki preziatuak dira Chamaela
gallina, Vererupis pallustra eta venerupis decussata
txirla-espezieak eta berberetxoa (Cerastoderma
edule), eta zertxobait gutxiago datil ilduduna (Solen
marginatus). Hondo bigunetako beste bibalbio espezie
batzuk hurrengo hauek dira: Txirla zapala

Ocenebra erinacea.

Venerupis decussata. Datil ilduduna (Solen marginatus).

Chamaela gallina.

Mytilus edulis.

Mya arenaria.

Tellina tenuis.

Nassarius reticulatus.
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Arrainak inguru urtarrean sekulako
arrakasta lortu duten organismo orno-
dunak dira. Arrakasta honen lekuko
inguru horretan libre zeuden txoko eko-
logiko guztiak bete dituzten espezie-
kantitate itzela aurkezten dutela da.
Euren ezaugarri anatomikoak uretako
bizitzaren adierazleak dira: zakatzen
bidezko arnasketa (oso espezie gutxi-
tan agertzen da biriken edo larruazala-
ren bidezko arnasketa), ezkatez estali-
tako gorputz fusiformea, kartilagozko
(kondriktio eta holozefaloetan) edo
hezurrezko (Osteiktioetan) barne-eske-
letoa, hegats bihurtutako gorputz ada-
rrak (bizkar- eta uzki-hegatsak gidariak
dira eta bular-eta sabel-hegatsak pro-
pultsatzaileak).

Txingudi bezalako itsasadarrak, arrai-
nen ikerketarako leku interesgarriak
dira, izan ere, itsas ingurune eta ibai-
inguruneen arteko zonaldea osotzean,
arrain dibertsitatea handiagoa izaten da,
itsasadar bertako espezie tipikoak ager-
tzeaz gain, bi ingurune hauetako espe-
zieak agertzea ahalbideratzen baitu.

Txingudiko paduren arrain-espezie
nagusienak deskribatzerakoan arazo
batekin topo egiten dugu. Garai eta
ingurugiro-baldintzen arabera, espezie hauek ekosis-
tema batean edo bestean aurki daitezke. Hau dela eta,
ekosistema hauetan banatu ditugu, ahaztu gabe hurbi-
leko beste ekosistematan ere ager daitezkeela.
Itsasoko espezie askok, euren bizi-zikloen zenbait
garaitan (nagusiki gazte-garaietan) itsasadarrekiko
menpekotasun handia erakusten dute eta bokaletako
inguruetan bizi dira, bertan aurkitzen dituzten elikadu-
ra-baliabideak ustiatuz. Beste batzuk, itsasoan bizi eta
ugaltzen dira baina sarritan itsasadarretara hurbiltzen
dira elikadura bila. Espezie gutxi batzuk, ugalketa-

ziklo konplexuei
erantzunez, ingurune
itsastar eta ibaitarra-
ren arteko migrazio-
ak burutzen dituzte.
Kasu hauetan, itsa-
sadarrak, gatz-kon-
tzentrazioaren des-
berdintasuna eta  era
honetako faktoreeta-
ra pixkanaka molda-
tzeko alderdi egokiak
dira.

Itsasadarraren kanpoaldean espezie itsastar ugari
agertzen da. Itsasbazter labarretsuan espezie-diber-
tsitate handia ager daiteke eta itsas mareek itsas
beheraldietan utzitako putzuetan, marearte aldeko
berezko espezie asko ikustea nahiko erraza da. Ahate-
lapatia (Lepadogaster lepadogaster) sabel-hegatsak
arroketan itsasteko balio duen bentosa batean bihur-
tuak izateagatik bereizten da. Blenidoak kabuxak ize-
narekin ezagunak dira eta hauen artean aipatzekoak
dira, itsas mareek utzitako putzuetan ematen diren
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Ekinodermatuak hondoan bizi
diren animalia itsastarrak dira.
Nahiko animalia handiak dira
eta beraien ezaugarririk deiga-
rriena simetria pentameroa da,
hau da, gorputza bost zati ber-
dinetan banatua edukitzea.
Beste ezaugarria barne-eske-
leto kalkareoa, artikulatua eta
zurruna azaltzea da. Eskeleto
honek askotan, animaliari itxu-
ra zimurtsua ematen dizkioten
arantzak ditu. Ezaugarri hone-
tatik datorkie izena (greko hiz-
kuntzako khinos, arantzaduna,
eta derma, azala).

Hala ere, ekinodermatuen
ezaugarririk bereizgarriena
aparatu anbulakral izenez eza-
guna den urezko hodi-sistema
azaltzea da. Dirudienez, hasie-
ra batean aparatu honek elika-
gaiak jaso eta garraiatzeaz
arduratu zen, baina ekinoder-
matu gehienetan ibiltze-fun-
tzioa hartu du. Honetaz gain,
aparatu anbulakralak iraiz eta
arnas funtzioak betetzen ditu.
Ez dago ez bururik ezta bur-
muinak ere eta nerbio- eta zir-
kulazio-sistemak oso sinpleak
dira.

Ugalketari dagokionez, kasu gehienetan sexuak bere-
zitua daude. Ernalketa kanpokoa da eta itsasoan ger-
tatzen da. Honen ondoren, larba pelagikoak sortzen

dira eta hauek planktonean
bizi ondoren, bizitza bento-
nikora pasatzen dira hel-
duak bihurtzerakoan.

Egungo ekinodermatuak
klase desberdinetan bana-
tzen dira: esteleroideoak
(Itsas izarrak eta ofiurak),
ekinoideoak (itsas trikuak),
holoturioideoak (holotu-
riak) eta krinoideoak
(komatulak).

Txingudiko itsasbazter labarretsuan zenbait ekinoder-
matu espezie aipa daiteke, Marearteko aldetik 50
metrotako sakoneraraino bizi eta bibalbio eta gastero-

podoen harrapari sutsua den itsas iza-
rra (Marthasterias glacialis). Beso luze
eta estuak izateagatik bereizten den
ofioderma (Ophioderma longicauda) da
ofiurarik ugariena. Harrapari oso akti-
boa da baina normala da sarraskiez eli-
katzen ikustea. Marearteko aldetik 20
metrotako sakoneraraino, algen arte-
an, arroken arrailduretan edo harrien
azpian bizi da. Itsas trikuak
(Paracentrotus lividus), hortz eta ezte-
nez lagundurik, arroketan zuloak eraiki
ohi ditu eta zuloan harrapatua geldi-
tzen denean, uhinek ekartzen duten
planktonaz elikatzen da. Normalean
marearteko aldean bizi da. Azkenik,
Gipuzkoako kostaldearen ezaugarri
biogeografiko bereziei esker Holothuria
helleri moduko itsas luzoker espezieak
beha daitezkeela aipatzekoa da. 

Itsas izarra.

Kabuxa burusoila.

Ahate-lapatia.

Zarboa.

Kabuxa orraztua.

Ofioderma.

Itsas triku arrunta.
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(Mullus surmuletus) ere,
sakontasun txikiko hondo
hareatsuetan bizi da. Itsas
amuarraina (Salmo trutta
trutta), izokinaren moduan,
espezie anadromoa da, hau
da, itsasoan bizi da baina
ibaietan ugaltzen da. Hala
ere, ugalketa garaitik kanpo
ez da itsasadarretatik gehie-
gi urruntzen. Itsas amuarrai-
na Euskal Herriko ibai
gehienetatik desagertu bada
ere, Bidasoa ibaian oraindik
ugaltzen den espeziea da,
baina dirudienez, popula-
zioa nahiko txikia da.

Ibai-aingira (Anguilla angui-
lla) ugalketa-ziklo berezia
duen irenskortasun handiko
harrapari ezaguna da. Ibai-
aingira espezie katadromoa
da, hau da, ur gezetan bizi da
baina itsasoan ugaltzen da.
Neguaren hasieran, ale hel-
duek ibaietatik irteten dira eta
Sargazoen itsasora (Ipar-
atlantikoa) abiatzen dira ber-
tan (Ipar-atlantikoa) abiatzen
dira bertan erruteko.
Arrautzak eklosionatzerako-
an, leptozefaloak izenez eza-
gunak diren hosto itxurako
larba txikiak jaiotzen dira eta hauek ibaietarantz abia-
tzen dira. Bidai luze hau gauzatzeko hiru urte inguru
behar izango dute. Ibaietara iristerakoan, gorputzean
aldaketa nabariak gertatzen dira eta gastronomikoki
hain ezagunak diren txitxardinak edo angulak bihur-
tzen dira. Hauek ibaiak igotzeari ekiten diote eta
orduan aprobetxatzen dute anguleroek harrapatzeko.

Orain dela gutxi arte, ilargi ego-
kia zegoen gauetan, farola eta
zetabeaz hornitutako anguleroak
ikustea ohiko irudia zen
Bidasoaren ertzetan. Gaur egun,
ibai-aingira desagertzeko zorian
dagoenik esaterik ez badago ere,
uraren kutsadura eta gehiegizko
arrantzaren ondorioz, lehen
baino askoz ere urriagoa da gure
ibaietan.

Hala ere, Euskal Herriko itsasa-
darretako espezierik ezagunena, Itsas mareen muga-
raino igotzen den hondoetako korrokoia (Chelon labro-
sus) da. Espezie taldekoa da eta kutsadurarekiko
jasankortasun handia azaltzen duenez, nahiko ugaria
da Txingudi bezalako inguruetan. Itsasadarrera isur-
tzen duten aldapa txikiko zenbait erreketan, itsas
mareen eragina oso txikia den tokietan hain zuzen ere,
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gazitasun- aldaketei aurre
egiteko gai den kabuxa buru-
soila (Blennius pholis) edo
isolamendu-egoeretan, oxi-
geno disolbatua asko gutxi-
tzen denean, arroketatik igo
daitekeen kabuxa orraztua
(Coryphoblennius galerita).
Gobidoen artean, ordea,
paganell zarboa (Gobius
paganellus) dugu inguru
hauetako ordezkaririk ugarie-
netarikoa.

Hondo hareatsuetan, honda-
rrean ustekabean pasatzeko
egokiak diren librea kriptikoak
azaltzen dituzten arrainak
nagusi dira. Hauen artean,
operkuloan arantza pozoitsua
izateagatik ezagunak diren trakinidoak (xabiroiak ize-
naz ezagunak) aipagarriak dira. Xabiroi txikia
(Trachinus vipera) sakontasun gehiagoko urak nahia-
go ditu.

Lengoradua (Solea solea) dugu hondo hareatsuetan
bizitzeko ongi moldaturiko beste arrain-espezie bat.
Gorputza albo batean zapaldua du eta harean
lurperatzen denean, kanpoan gelditzen diren
eskuin alboak kokaturiko begiak azaltzen ditu.
Oso antzekoa da erreboilo arrunta (Scopthalmus
maximus), honek ere, gorputza albo batean
zapaldua eta begiak albo batean azaltzen baititu,
baina kasu honetan, ezker alboak. Paneka han-
dia (Trisopters luscus), ordea, ugaria da sakonta-
sun txikiko hondo hareatsu zein harritsuetan.
Hondo hareatsuak nahiago dituzten gobidoen
artean, zarbo beltza (Gobius niger) eta hareetako
zarboa (Pomatoschistus minutus) dira aipagarrie-
nak.

Itsasadarraren barrualdean espezie-talde hetero-
geneoa aurkitzen dugu.

Platuxa latza (Platichthys flesus) ugarienetarikoa da.
Arrain lau eta dismetiko honek hondo bigunen gaineko
bizitza bentonikoa eramaten du eta gorputz-kolorazioa
hondoaren arabera aldatzeko ahalmena du. Berez,

arrain itsastarra bada ere, ibaietan oso gora
igo daitekeen  arraina da (Txingudin
Endarlatzaraino iristen da), baina erruteko
beti itsasora itzultzen da. Lupina arrunta
(Dicentrarchus labrax) ibaietan oso gutxi igo-
tzen den itsasadarreko arraina da. Arrain
azkar eta oso irenskorra denez, arrain txiki eta
arrainkumeen artean txikizko handiak eragin
ditzake eta horregatik, itsasadarraren ingu-
ruan bizi diren bixoien (Atherina presbyter)
taldeetan hozkadak azaltzen dituzten aleak
ikustea erraza izaten da. Molusku bibalbioez
elikatzen den urraburua (Sparus aurata) itsa-
sadarreko hondo hareatsuak gustukoak ditu,
baina neguan, sakontasun handiagoko ureta-
ra migratzen da, bertan ugaltzeko. Espezie

honen kilogramo bateko pisua baino gutxiago duten
aleek “saltamikoak” izenarekin ezagunak dira.

Lupina arrunta.

Paneka handia.

Urraburua. Chelon labrosus.Haitzetako barbarina.

Itsas amuarraina.

Ibai angira.
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ANFIBIOAK

Ingurune urtarrean bizi izan ziren arbasoen aldetik,
inguru lehortarraren konkista nolakoa izan zen, anfi-
bioek oso hondo adierazten dute, eta honek, anfibioen
ikerketari garrantzi berezia ematen dio.Ingurune lehor-
tarrean bizitzeak aldaketa anatomiko eta fisiologiko
garrantzitsuak ekarri zituen, hala nola gorputz adar
pentadaktiloen lorpena edota zakatzen bidezko arnas-
ketatik biriken bidezko arnasketara igarotzea.
Anfibioek osatzen duten taldeak ez du bizi lehortarre-
ra moldatzea guztiz lortu eta ingurune urtarrarekiko
nolabaiteko menpekotasuna du, ugalketa zein bizi-
zikloaren zati bat halabeharrez inguru urtarrean eman
behar baitira.

Horrela, arrautzen erruketa uretan gertatzen da eta
heuretatik jaiotako larbek (apaburu ezagunak) bizitza
guztiz urtarra daramate, anfibio helduekin baino arrai-
nekin antza handiagoa dutelarik: omniboroak dira,
zakatzen bidez arnasten dute eta hegats dortsal bati
esker mugitzen dira.

Zenbait egun pasa ondoren, metamorfosia jasaten
dute eta haragijale, biriken bidezko arnasketa duten
eta gorputz adarren bidez mugitzen diren anfibio hel-
duak bihurtzen dira. Anfibioek sexu berezituak dauz-
kate eta zenbaitetan dimorfismo sexuala azaltzen
dute. Ernalketa kanpokoa izaten da eta erruketa ure-
tan gertatzen da.

Padurak ez dira toki egokiak anfibioentzat,
uren gazitasunak eta ur-mailaren aldakortasu-
nak euren ugalketa galarazten baitute. Hala
ere, paduren toki altuenetan eta gizakiaren
ekintzaren ondorioz padura-itxura galdu duten
eta hezegune ez halofitoen ezaugarriak dituz-
ten tokietan, anfibio espezie berezi batzuk
topatzen dira. Txingudiko paduretan anfibio-
espezie berezi bat aurkitzen dugu: apo laster-
karia (Bufo calamita). Apo-espezie hau, bana-
keta-eremu harrigarria dauka Euskal Herrian.
Populaziorik handienak hegoaldean aurkitzen
dira, erdialdean ez da azaltzen eta azkenik,
kostaldean, bata bestearengandik isolatuta
dauden populazio txikitan agertzen da berriro.
Txingudikoa, Gipuzkoako bakarra da eta eus-
kal kostaldean agertzen den gutxienetako bat.
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(Gasterosteus acuelatus)
arrain txikia bizi da.

Bidasoa ibaiari dagokien,
honek Euskal Herriko ibaien
kutsadura-mailarik txikiena
erakusten duenez, egun arte
arrain-fauna joria eta diber-
tsoa mantendu du. Arrain-
fauna honen ordezkaririk
ospetsuena, zalantzarik gabe
izokina (Salmo salar) da.
Espezie anadromoa da, hau
da, itsasoan bizi da, baina
ibaietan ugaltzen da.
Aitzinean, bere ugaritasuna
zela eta, eskualdeko biztanle-
en dietaren zati garrantzitsua
osatzen zuen. Anekdota gisa,
mende honen hasieran Aiako
Harriaren inguruko meategie-
tan lan egiten zuten langileek,
izokinak oinarritutako dieta monotonoaz asperturik,
hainbat protesta burutu zutelako testigantzak badau-
de. Gaur egun, ur-kalitatearen hobekuntza eta giza-
kiak egindako birpopulaketei esker, espezie honek

jarraitzen du Bidasoa ibaian erruten, nahiz eta popula-
zioa txikia izan Izokinaren moduko bizi-zikloa izan
arren, askoz ere ezezaguna den kodaka (Alosa alosa)

arrain-espeziea, egoera larrian aurkitzen da,
Euskal Herria osoan, soilik Bidasoa ibaian ikus
baitaiteke. Erruteko, espezie hau, izokina baino
gutxiago igotzen da, bere goiko muga Endarlatza
izanik. Gobioa (Gobio gobio), itsas mareen eragi-
na jasaten ez duen kutsadurarekiko oso arrain
sentikorra da. Bidasoaren populazio handia,
banaketa naturalaren muga suposatzen du,
hemendik aurrera, gizakiak sartutako Ebro ibaiko
populazioa ezik, ez baita beste ibaitan agertzen.
Ibai-amuarraina (Salmo trutta fario) Bidasoa
ibaian nahiko espezie joria da. Berde bizi osoan
ez da ibaitik ateratzen eta elikatzeko gora eta
behera egiten duen mugimendu laburrez gain,
soilik arruteko migratzen du ibaiaren goialdeetara.
Eskualdeko ibai eta errekatan naroak diren beste
espezieak ezkailua (Phoxinus phoxinus) eta maz-
kar arantzagabea (Noemacheilus barbatus) dira.

Arrain hiuiarantza.

Apo lasterkaria.

Txantxikua..

Ibai amuarraina.

Ezkailua.

Izokina.
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NARRASTIAK

Narrastiek, inguru lehortarrean
bizitzeko beharrezko diren
ezaugarri guztiak eskuratu
zituzten ornodunen arteko lehe-
nengo taldetzat hartzen dira,
ugalketarako uretara itzuli
behar diren anfibioak ez beza-
la, narrastiek ur-inguruaren
beharrik ez duen ugalketa sis-
tema garatu baitute. Narrastiak,
hezurrezko barne-eskeletoa duten ornodunak dira,
biriken bidez arnasten dute eta ezkataz edo hezur
xaflaz estalitako gorputza dute. Anfibioen antzera,
narrastien gorputzaren tenperatura kanpokoaren hei-

nean aldatzen da, ondorioz,
eskualde epeletako narras-
tiek hilabete hotzenetan
negutzen dute eta arintasun
eta azkartasunez mugitu
ahal izateko beharrezko
tasa metabolikoa lortzeko
ordu luzez egon behar dute
eguzkitan. Narrasti gehie-
nek lau gorputz adarrez hor-
nitutako gorputz luzea dute,
ofidioak (sugeak) eta dorto-

ken gorputzen egitura ezberdina bada ere.

Ugalketari dagokionez, sexuak berezitua daude eta
barne-ugalketa dago, normalean negutze-garaia igaro
ondoren izaten delarik. Enbrioiaren garapena, lur leho-
rrean jartzen dituzten arrautzen barruan gertatzen da
gehienetan, nahiz eta zenbait narrasti espezieek obo-
bibiparismo eredua jarraitzen duten, hau da, arrautzen
garapena emeen barruan burutzen da. 

Inguruko biotopo lehortarretan naroak badira ere,
narrastientzat itsaspadurak ez omen dira bizitzeko
ingurune egokiak, soilik betelanak, eraikuntza txikiak,
hormak eta era honetako egituren bidez gizatarturiko
padura-eremuetan agertzen baitira.

Xokoburuko dunetan, horma-sugandila (Lacerta mura-
lis) eta sugandila iberiarra(Lacerta hispanica) ikustea
erraza da, bertan elikadura (araknidoak, molusku txi-
kiak, lur-zizareak,larbak...), babespena (ondoko harri-
lubetan) eta eite gutxiko landarediaz lagundutako
intsolazio handia aurkitzen baitituzte. Itsaslabarren
goialdeetan, txilardien artean mugitu eta arriskuen
aurrean laharren edo hesietan ezkutatuz, musker ber-
dea (Lacerta viridis) ugaria da. Ibai eta errekei loturiko
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hauek mehatxupean bizi
dira, betetzen dituzten habi-
tatek, gizakiaren aldetiko
eraldaketa ugari ezagutzen
ari baitute. Apo lasterkaria
espezie lehortarra eta gau-
tarra edo egunsentiarra da.
Egunean zehar, aurretik
hondeatutako zuloetan
ezkutatzen da eta uretara
soilik ugalketa garaietan
hurbiltzen da. Txingudiko
itsasadarrean, ur-putzuak
dituzten betelanezko alder-
dietan agertzen da, hala
nola, Oxinbiribil,
Plaiaundi,Hondarribiko hon-
dartzaren atzealdea. Apo
lasterkariaren habitat bere-
an beste anuro espezie bat
aurkitzen dugu, txantxikua
(Alytes obstetricans). Giza eragin handia
azaltzen duten inguruneetan garatzeko
ahalmen itzela duen nonahiko espeziea
da txantxikua. Arrakasta ebolutibo honen
arrazoia bere ugalketa berezian bilatu
behar da, izan ere, enbrioi-garaia arrek
arrautzak bizkarrean eramaten dituzten
bitartean burutzen baita eta horrela
beste anfibio-espezieen errunaldiek pai-
ratzen duten harraparitza itzela ekiditen
dute.

Ibai eta ertzetan, ur geza nagusi den
lekuetan, anfibio-dibertsitatea handiagoa
da. Anfibio hauen artean apo arrunta
(Bufo bufo)  aipa daiteke.

Apo arrunta, uretatik urruti
ikus daitekeen espeziea da,
ibai eta erreketara soilik
ugalketa garaietan hurbil-
tzen baita. Ur-igel arrunta
(Rana perezi), ordea, urare-
kiko menpekotasun handia-
goa azaltzen duen espeziea
da. Ur igel arrunta, Iberiar
penintsulako   endemismoa
da, eta, oso kutsatuta dau-
den behe-ibilguetan ezik,
gure eskualdeko ibai eta
erreketan nahiko ugari da.
Azkenik, uhandre palmatua
(Triturus helveticus) aipatu-
ko dugu. Anfibio-espezie
hau naroa da ur gezetako
putzuetan, nagusiki negua-
ren bukaeratik uda hasiera
arte, orduan ugaltzen baita.

Ur-igel arrunta.

Musker berdea.

Sugandila iberiarra.

Horma-sugandila.

Apo arrunta.

Uhandre palmatua.
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belarjalea izan arren, anfibio
eta krustazeoak harrapatu eta
jateari muzin egiten ez dion
ugaztun karraskaria da. Padura
eta larre heze atlantikoen
mosaikoan -Jaizubia esate
baterako- ekialdeko ur-arratoia
(Arvicola terrestris) sarritan
agertzen da, izan ere, Euskadi
osoan soilik Karrantzako hara-
nean eta Txingudin aipatua izan
den karraskari hau nagusiki
belarrez (gramineoak eta legu-
minosoak) elikatzen baita.

Normalean belardi, sastrakadi
eta heskaietan bizi bada ere,
bere gordelekutik elikatzen den
lekuetaraino galerien bidez
mugitzen den arratoi beltza
(Rattus rattus) gizatarturiko
paduran bizitzeko oso ongi mol-
datuta dagoen giza guneetako
karraskaria da. Erbinudea
(Mustela nivalis) txoriak,
narrastiak, intsektuak eta era
honetako harrapakinez gain,
bera baino handiagoak diren
karraskariak ehiza ditzakeen
harrapari krudela da. Inguruko
biotopoetatik (larreak, zuhaiz-
tiak, heskaiak) sarritan padura-
ra hurbiltzen da, honen padura
bere inguru naturalekin lotzea
zein garrantzitsua den argi era-
kusten duelarik, hiri-inguruan
padura isolatua usteak txirotze biologiko nabarmena
ekar baitezake. Pipistrelo txikia (Pipistrellus pipistre-
llus) ere, sarritan hurbiltzen da padurara (nagusiki giza
eragin handia azaltzen duten padura-eremuetara) bere

dietaren oinarri diren intsek-
tu dipteroen bila.

Jatorriz, Amerika kontinente-
koak izan arren, koipua
(Myocastor coypus) eta arra-
toi musketaduna (Ondatra
zibethica) Europan arrakasta
handiz naturalizatu diren
espezieak dira.

Iberiar penintsula osoan, koi-
pua soilik Katalunian eta Bidasoako haranean ager-
tzen da. Bidasoara orain dela zenbait urte iritsi zen eta
gaur egun Bidasoako irlak, Plaiaundi eta Jaizubirainoi
hedatu da. Arratoi musketaduna ere, itsasadarrean bizi

da.

Eskualdeko ibai eta erreketan, nagusi-
ki mantentze-egoera onean daudene-
tan, ur gezetako ugaztunak aurki dai-
tezke. Ur-satitsu hankazuria (Neomys
fodiens) ur-ingurunean oso ongi mur-
giltzen den ur-lehorreko satitsua da.
Igeri egiteko eta pulunpatzeko azal-
tzen duen ahalmenari esker, uretako
krustazeoak, intsektu-larbak, molus-
kuak, beste uretako artropodoak,
etab... harrapatzen ditu, egitura natu-
rala era ur-kalitate ona mantendu
dituzten eskualdeko ibai eta erreken
ertzetan ugaria delarik. Hala ere,
ugaztun txikien artean, espezializazio
handia azaltzeagatik bereizten den
espezie bat aurkitzen dugu: muturluze
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ofidioen artean, arrain, igel, apo
eta apaburuez elikatzen den
suge biperakara (Natrix maura)
eta egunekoa eta lehortarra izan
arren, uretan ongi murgiltzen den
suge gorbataduna (Natrix natrix)
dira aipagarrienak.

UGAZTUNAK

Ugaztunen barruan aurki dezake-
gun dibertsitate handiaren ondo-
rioz, denentzat deskribapen
onesgarria ematea ezinezkoa
gertatzen zaigu, baina oro har,
ugaztun tipikoen ezaugarriak hauen direla baiezta dai-

teke: hezurrezko
barne-eskeletoa eta
gainera artikulatua
aurkezten dute;
emeek beraien kume-
ak elikatzeko, esnea
jariatzen duten ugatz
guruinak dituzte; ileez
estalirik daude ia gor-
putz osoan; kumeak
ez dira arrautza baten
barnetik jaiotzen; bost
hatzamardun hanke-
tan bihurturiko gor-
putz adarrak dituzte,

nahiz eta hegats eta hegaletan bihurturik dauden sal-
buespenak egon; gorputzaren tenperatura
kontrolatzen dute; maila konstante eta
altua mantenduz eta entzefaloa handia
dute, honen ikas gaitasun nabaria eskain-
tzen die eta esperientziaren bidez portae-
raren moldapena lortzeko baliabideak.
Honek guztiak arrakasta ebolutibo itzela
izatea eragin du, planetako bioma gehiene-
tan agertzen direlarik. Kontraesankorra
badirudi ere, paduretako ingurugiro-baldin-
tza bereziek, ingurune hauek ugaztunen-
tzat desegokiak bihurtzen dituzte. Hala ere,
ekosistema hauetan bizitzera moldatu
diren zenbait espezie aurkitzen dugu eta
beste batzuk, beraien bizilekua ez izan
arren, padura, elikatzeko erabiltzen dute
bertan aurki daitezkeen baliabide trofiko
ugariak aprobetxatuz.

Landaredi-estaldura urriko paduraren ertz
istiltsuetan agertu ohi den mendebaldeko

Erbinudea.

Koipua.

Ur-arratoia.

Suge biperakara.

Satitsu hankazuria.

Pipistrelo txikia.
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estrategia desberdinek, espazio-
banaketa ezin hobea ekartzen
dute, itsasadarreko baliabideak
erabiltzen dituzten.

Espezieen arteko lehia hutsaren
hurrengoa bihurtzeaz gain, espa-
zio eta elikadura baliabideen
ustiapena oso eraginkorra baita.
Itsasadarra, ibi eta itsasoa, eta
itsasoa eta lehorraren arteko tran-
tsizio-alderdia da eta horregatik
Txingudi, itsasoko, ur kontinenta-
letako eta lehorreko hegaztien
topagunea da. Hau guztia gutxi
balitz, Txingudi puntu estrategiko
batean kokatuta dago, Europako
hegaztien migrazio-ardatz garran-
tzitsuenaren derrigorrezko pasabi-
dea baita. Faktore hauek guztien ondorioz, Bidasoako
itsasadarraren hegazti-dibertsitatea oso altua da: egun
arte 290 espezie aipatuak izan dira Txingudin.

Hauen artean, era guztietako hegaztiak aurki daitezke,
sedimentario edo ohiko bisitarietatik, aldizkako edo
behin-behineko behaketetaraino. Izan ere, euskal kos-
taldeko dibertsitaterik handiena da, Urdaibai bezalako
ongi mantendutako itsasadar zabalagoak baino han-
diagoa eta Europako eta Iberiar penintsulako hainbat
ingurunerekin lehian.

Hegaztien aldetiko itsasadarraren erabilpena desberdi-
na da urtean zehar, urte sasoi eta hauei loturiko bal-
dintza klimatologikoaren araberakoa baita. Hegaztien
bizi-zikloaren gertaera bakoitzerako Txingudik duen
garrantzia erakutsi dezakeen egutegia hurrengoa litza-
teke: udaberriarekin batera, ugalketa-garaiari ematen
zaio hasiera, udazkenekoa baino gutxiago nabari den
eztei aurreko migrazioa martxoa eta maiatza bitarte

burutzen delarik. Ekainetik aurrera, habiak jartzen
dituztenen populazio txikiak Txingudin finkatzen dira,
ahaztu gabe, gehiegizko urbanizazioak eta alderdi
egokien eskasia direla eta, habiak jartzen dituztenen
espezieen dibertsitatea oso txikia dela. Horregatik,
habiketa-eremu gisa Txingudik duen garrantzia urria
da. Hala ere, garrantzi kuantitatibo txiki hau, kualitati-
boki duen garrantziarekin konpentsatzen da, izan ere,
Txingudiko habian jartzen dituztenen populazio batzuk
Euskadiko gainontzeko hezeguneetan oso urriak edo
desagertu baitira. Habiketa-eremu gisa Txingudik duen
garrantzi txikia nabarmen handituko litzateke egun
degradatua dauden hainbat alderdi errekuperatuko
balira. Udako etenaldiaren ostean, uztailaren erdialde-
tik azaroaren erdialdera are, hegaztien urte-zikloaren
gertaerarik deigarriena hasten da: ezteiondoko migra-
zioa. Denbora luze honetan, espezie bisitarien diber-
tsitaterik handiena lortzen da, abuztuko lehenengo
migratzaile transaharianoetatik, iparraldeko hotzen
ondorioz, azaroan migratzen diren anatidetaraino,

milaka hegazti zeharkatzen baitituzte gure
zerak. Azaroaren amaieran, lehenengo neguta-
rrak azken migratzaileekin gainezartzen dira eta
abendurako itsasadarraren populazio neguta-
rrak egonkorrak dira.

Urtero, Txingudin lortzen dira Gipuzkoako ur-
hegazti negutarren zifrarik handienak, espezie
asko Txingudi aukeratzen baitute negua igaro-
tzeko. Ohizkanpoko baldintzetan (hotz-boladak,
elurteak...) iparreko latitudeetatik etorritako
hegazti negutarren kantitatea eta dibertsitatea
nabarmen igotzen dira eta ezohiko espezieak
agertzeko garairik onenak dira. Antzeko zerbait
gertatzen da itsas ekaitzak gertatzen direnean,
batez ere migrazio-garaiekin batera gertatzen
badira, orduan, baldintza klimatologiko gogorrez
bultzaturik, hegazti-espezie pelagiko ugari beha
baitaiteke itsasadarraren kanpoaldean.
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piriniarra (Galemys pyrenai-
cus). Mendiko latsa garbieta-
ko ugaztun honek ur-artropo-
do txikien bila ubideetako har-
txintxarrak arakatzen ditu,
behatzarteko mintzez hornitu-
tako hanka palmipedoen
bidez bultzatzen den bitarte-
an. Euskal Herrian, Pirinioen
erreka eta ibaietan agertzen
den espezie bitxi hau,
Bidasoa ibaian azaltzen du
bere populaziorik garrantzi-
tsuenetarikoa, baina itsas
adarratik urruti dauden ur oxi-
genatu eta korronte biziko
mendiko latsetan bizi da.

Ur-ipurtatsa (Mustela lutreola)
ongi mantenduriko ibai eta
erreken ertzetako berezko
mustelidoa da. Banaketa
europarra duen espezie hau
hegoalderantz hedatzen ari
dela dirudi, baina oraingoz
Iberiar penintsula osoan soilik
Euskal Herrian aipatua izan
da. Hala eta guztiz ere,
Bidasoan populazio urria azal-
tzen du. Igaraba (Lutra lutra)
gure latitudeetako uretako
mustelido nagusia bada ere,
ehizak, kutsadurak eta ibaie-
tako ertzen suntsipenak espe-
zie hau iraungipen-arriskuan jarri dute Euskal Herri
osoan. Aitzinean, baita paduran ere bizi arren, gaur
egun desagertutzat ematen da Bidasoa arroan. Bere
presentzia soilik isolatuen era eraldaketa gutxien azal-

tzen dituzten erreketan gerta
bide daiteke. Basurdea (Sus
scrofa) Alunda eta
Lastaolako laborantzetan
agertzen da noizbehinka,
inguruko mendietatik dato-
rrelarik.

HEGAZTIAK

Hegaztiez, ornogabe baime-
narekin, Txingudin ugarita-
sun eta dibertsitaterik han-
dienak azaltzen dituen

fauna-taldea osatzen dute. Europako ornitofauna 500
espezie inguruk osatzen badute, Txingudin, maiztasun
eta ugaritasun desberdinekin, erdia baino gehiago
beha daitezke. Bidasoa Behereko eskualdean aipa-

tuak izan diren ornodunen  %80 inguru
hegaztiak dira eta itsasadarraren heze-
guneetan -paduran nagusiki-  proportzio
hau %90a iristen da. Beraz, hegaztiak
dira marearteko substratu bigunek, lez-
kadiek, larre halofitoek, ur irekiek,
ibaiertzetako landarediek eta itsas laba-
rrek eskaintzen dituzten baliabideak
hobeto erabiltzen dituztenak.

Itsasadarretako espazio-betetze arra-
kastatsu honen arrazoiak bi faktore
nagusitan bilatu behar dira: aire-mugi-
kortasuna eta elikagaiak lortzeko espe-
zializazioa. Hegal egin eta mugimendu
luzeak burutzeko ahalmenek, urte
sasoiaren arabera (migrazioen zehar)
zein ezohiko baldintzetan (hotz-boladak
edo beste aurkako meteorologi baldin-
tzak), itsasadarra une zehatzetan era-
biltzeko aukera ziurtatzen dute.

Ur-ipurtatsa.

Basurdea.

Igaraba.

Aliota handia.

Txilinporta lapabeltzak.
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Talde heterogeneo honek,
zanga eta gabai-espezie des-
berdinak, itsas anatidak,
ekaitz-txoriak eta zenbait kaio-
espezie biltzen itu, guztien
ezaugarri komuna itsasadarra
ia erabiltzen ez duten itsas
hegaztiak izatea delarik. Hala
ere, kosta-lerroa jarraitzen
duten hegazti migratzaileak
dira eta horregatik, udazkene-
ko migrazio-garaian edo
neguan, haizeek kostaldera
hurbiltzera behartzen dituzte-
nean, Higer eta Ondarraitzeko
senaietan ikustea nahiko erra-
za da. Izan ere, itsas hegaz-
tien migrazioa aztertzeko,
Higer lurmuturra dugu
euskal kostaldeko
behatokirik hoberene-
tarikoa. Bertatik erraza
da zanga atlantikoa
(Morus bassanus)
arrain-bankuen gaine-
an urperaldi ikusga-
rriak egiten ikustea,
gabai mediterraneoa
(Puffinus yelkouan),
gabai arrunta
(Puffinus puffinus) eta
gabai arrearekin
(Calonectris diome-
dea) batera. Noiz-behinka, mendebaldeko ekaitzez
bultzaturik, zenbait itsas anatida ere, itsasadarrera
sartzen dira, hala nola, ahatebeltz arrunta (Melanitta
nigra), ahatebeltz hegazuria (Melanitta fusca), murgi-
lari urrebegia (Bucephala clangula) edo izotz-ahatea
(Clangula hyemalis). Ekaitz-txori txikia (Hydrobates
pelagicus). Txingudin habia egiten ote duen oraindik
argi ez badago ere, mendebaldeko ekaitz handiko
egunetan Higer lurmuturrean eta Kai Berrian ikus ahal

izaten den itsas hegaztia da.

Zangaluze handiak

Lepo eta hanka luzeak izateagatik
bereizten diren hegazti hauek,
talde heterogeneoa osatzen dute
eta hezegunetara gehiago (lertxu-
nak eta mokozabala) edo gutxia-
go (amiamokoak eta kurriloak)
lotuta dauden hegaztiak hartzen
ditu bere barnean.

Ardeidoak edo lertxunak, hegal egiterakoan lepoa bil-
dua eramateagatik bereizten diren hegaztiak dira.
Nagusiki arrainez elikatzen direnez, harrapari-izaera
oso garatua dute. Txingudin, Beltzeniako ertzetan eta
Plaiaundi, Jaizubia eta BIdasoako irletako marearteko
lautadetan elikatzen dira eta aldizka itsasadarraren
inguruko larreetan ere, ikus daitezke. Itsas goraldie-
tan, alderdirik isolatuenetan biltzen dira, hala nola,
Bidasoako irlak, Txori-irla edo aireportuko aintziran.
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rreko da ere, hegaz-
tiak, elikadura saree-
tan goiko mailetan
kokatua egotea,
antzemateko azaltzen
duten erraztasuna eta
inguruak pairatutako
aldaketen aurrean
ematen duten eran-
tzun azkarrari esker,
adierazle biologiko
bikainak izateak gain,
balio didaktiko handi-
koak direla.

Txingudiko hegazti-
dibertsitate handia,
liburu oso bat betetzeko nahi-
koa izango litzateke baina
horren ordez,liburu honetan,
habitat berdina erabiltzeagatik,
ahaidegotik edo ezaugarri mor-
fologiko antzekoak azaltzeaga-
tik osatutako talde nagusien
deskribapena egingo dugu.

Aliotak, murgilak eta
ubarroiak

Talde honetako hegaztiak,
arrain eta ornogabeak harrapatzeko pulunpatzen diren
hegazti murgilariak dira. Beraz, nolabaiteko sakonta-
suna duten ur irekiak behar dituzte. Denak negutarrak
dira Txingudin.

Aliotek badiaren kanpoaldea nahiago dute, nazioarte-
ko zubietaraino iristen direlarik. Hala ere, noizbehinka
aliota handia (Gavia immer) Bidasoako irletaraino igo-

tzen da. Aliota txi-
kia (Gavia stellata)
eta aliota arktikoa
(Gavia arctica) ez
dira hain erregula-
rrak eta gerta dai-
teke negu onbere-
tan ez agertzea.

Murgil eta txilin-
portek eztei-lumai
deigarria erakus-
ten duten hegaz-
tiak dira, baina
Txingudin, norma-
lean, ikusgarrita-
sun askoz txikia-
goa azaltzen duen

neguko librearekin ikus-
ten ditugu.
Itsasadarrean, txilinporta
lepabeltzak (Podiceps
nigricollis) eta Txilinporta
txikiak (Trachybaptus
ruficollis) barrualdea
(Beltzeniatik Beho-bia-
raino) nahiago duten
bitartean, murgil handia
(Podiceps cristatus) eta
murgil lepagorria (Podi-
ceps griseigena) alioten

modura banatzen dira. Azkenik, txilinporta urrebelarria
(Podiceps auritus) ez da hegazti erregularra
Txingudin.

Ubarroei dagokienez, itsasadarrean bi espezie ikus
daitezke: ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristote-
lis) eta ubarroi handia (Phalacrocorax carbo).
Lehenengoa izaera lotsatia duen hegazti ia ezezaguna

da. Ez da inoiz itsasadarrean sartzen, beti
Jaizkibel eta Abadiako itsaslabarretan edo har-
kaitzetan murgiltzen baita. Ubarroi handia,
ordea, negutar ugaria da. Normalean, badiaren
barruan agertzen da, baina ale bakan batzuk
Bidasoa ibaia igotzen dute eta bertan igarotzen
dute negua. Arrantzale trebea izateagatik, giza-
kiarekiko lehiakidea da eta honek, nahiz eta
bere harrapakin nagusiak platuxa eta aingirak
izan, arrantzaleen haserrea piztu du azken urte
hauetan. Arratsaldeko erdialdetik aurrera.
Dunbarrietako etzalekuan biltzen dira gaua iga-
rotzeko.

Talde honek, ur irekiekiko nahia eta arrainetan
oinarritutako dieta direla eta, beste talde batzuk
baino hobe onartzen ditu ertzen dragatu eta
eraldaketak (ohikoa da aliotak eta ubarroi han-
diak Hendaia eta Hondarribiko nautikoetan edo
kaietan arrantzan ikustea), baina isolatutako
atseden guneen beharra dute.

Ubarroi mottoduna.

Murgil handia.

Txilimporta txikiak.

Zanga atlantikoa.

Gabai arrunta.

Ekaitz-txori txikia.

Ahate-beltz hegazuria.
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Ahateek eta antzarek, alderdi
egokien urritasunaren ondorioz
ez dute Txingudin ugaritasun
eta dibertsitate altuak erakus-
ten. Elikadura oinarri gisa ur-
landareak dituzten ahate igerila-
riek (anadeak eta zertzetak) eta
antzarek (ansareak, paitak eta
beltxargak), sakontasun txikiko
ur garbietako padurak eta ur-
larre isolatuen azalera handiak
gustukoak dituzte eta giza era-
gin handia azaltzen duten
Txingudi bezalako itsasadarre-
tan horrelako lekuak aurkitzea
oso zaila da. Erdi basatutako
basahatearen (Anas platyrhyn-
chos) populazio oparoaz gain,
gainontzeko espezieak migra-
tzaile eta negutar bakanak eta
irregularrak dira, hala nola, ahate
txistularia (Anas penelope),
ahate buztanluzea (Anas acuta),
ipar-ahatea (Anas crecca) eta
ahate mokozabala (Anas clypea-
ta). Antzara hankagorrizta (Anser
anser), azaroko hotzetatik ihesi,
gure zeruetatik igarotzen den
migratzaile erregularra da.
Noizean behin, bikoteren bat
Beltzenian atsedena hartzera
gelditzen da edo egonaldia luza-
tu eta egun batzuk iragaten ditu
zoosterako larreak bazkatzen,
askotan branta musubeltz
(Branta bernicla) aleren batekin
batera, eta paita arruntaren
(Tadorna tadorna) baten bat,
ugariagoak hotz-boladetan.

Ahate murgilariak hobeto molda-

tzen dira itsasadarraren ezau-
garrietara, ur irekiak eta elika-
gai asko (krustazeoak, molus-
kuak) aurkitzen baitituzte. Hala
ere, asaldurarik gabeko alder-
dien ezak nabarmen mugatzen
du espezie hauen presentzia.
Ohikoenen artean, zerra ertai-
na (Mergus serrator) negutar
erregularra aipatuko dugu.
Anatiden artean, zerra ertaina-
ren kasua berezia da, arrainez
elikatzen den bakanetakoa
baita. Txingudin, espigoien
artean edo Kaneta inguruan
arrantzatzen ikustea neguko
ohiko irudia da. Era berean,
eiderra (Somateria mollisima).

Txingudin negua igarotzen
duen ohiko bisitaria da.
Murgilari arrunta (Aythya feri-

na) eta murgilari mottoduna (Aythya fuligula)
inoiz ez dira naroak izan eta askotan nekez aur-
kituko ditugu badian hotz-bolada gogorrak ez
badira ematen. Azkenik, Gipuzkoa osoan soilik
Txingudin aipatuak izan diren ahate-espezie
batzuk badaudela aipatuko dugu, hala nola,
antzara muturzuria (Anser albifrons), paita
gorrizta (Tadorna ferruginea), ahate gorrizta
(Netta rufina), izotz-ahatea (Clangula hyemalis)
edo murgilari handia (Aythya marila).

Eguneko eta gaueko hegazti harrapariak

Ekosistema zingiratsuen ekoizpen handiak bio-
masa-kantitate itzelak sortzen ditu. Energia
gutxi hau alga eta ornogabeetatik, bigarren eta
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ak lertxun hauskara (Ardea
cinerea) eta lertxuntxo txikia
(Egretta garzetta) dira.
Espezie hauek migratzaileak
eta negutarrak dira gure
badian eta horregatik, ugalke-
ta-garaian ezik, urte osoan
zehar ikus ahal izaten ditugu.
Lertxun hauskararen ale
bakan batzuk urtero Bidasoa
ibaia igotzen dute eta Alunda
eta Lastaolako ibai-lurmenen
inguruan, ibaian arrantzatzen
eta Biriatuko basoko haritzak
etzaleku gisa erabiltzen, iga-
rotzen dute negua. Lertxuntxo
txikia, ordea, askotan
Abadiako urradura-platafor-
metaraino joaten da bertako
molusku eta krustazeoek eli-
katzeko. Ardeidoen bigarren
talde bat, soilik migrazio-
garaietan agertzen diren espe-
zieek osatzen dute. Talde
honen barruan, lertxun gorria
(Ardea purpurea), amiltxori
arrunta (Nycticorax nycticorax)
eta amiltxori txikia (Ixobrychus
minutus) daude. Hauek guz-
tiak, leku helezinetan eta
nahaspilenetan (Bidasoako
irlak, aireportuko aintzira...)
gelditzen diren hegazti gutar
edo egunekoak dira. Askoz ere
iheskorragoa eta muzinagoa

den txori zezen arrunta
(Botaurus stellaris)
Txinguditik migratzeaz gain,
itsasadarreko lezkadietan
populazio negutar txiki bat
mantentzen duela dirudi.
Hegazti iheskor eta zuhur
hau ikustea nahiko zaila da
eta honek ikaragarri konpli-
katzen du bere ikerketa.
Gaur egun, txori zezen
arrunta Europa osoan erre-
gresio orokorra pairatzen ari
denean, Txingudi, bere

migrazioaren puntu garrantzitsua dela
baiezta daiteke. Azkenik, berriki lertxuntxo
karramarro zalea (Ardeola ralloides) eta
lertxuntxo itzaina (Bubulcus ibis) Txingudin
behatuak izan direla aipatu behar da.

Mokozabala (Platalea leucorodia) ohiko
migratzailea da eta horregatik, irailean
zehar mokozabal-talderen bat Beltzenian
gelditua ikustea nahiko erraza da. Euskal
Herrian ikusten ditugun ale hauek,
Holandan dagoen Europa erdialdeko
habiak jartzen dituztenen kolonia bakarre-
tik etortzen dira, izan ere, hegazti honek
beherakada larria ezagutu baitu azken
urteetan.

Azkenik, gure itsasadarrean ezohiko egoe-
retan baino gelditzen ez diren amiamoko
zuria (Ciconia ciconia), amiamoko beltza
(Ciconia nigra) eta kurrilo arrunta (Grus
grus) aipatuko ditugu, baina ahaztu gabe,
espezie hauek igarotze nagusia
Pirinioetako lepoetatik gertatzen dela. 

Lertxun hauskara.

Lertxuntxo karramarrozalea.

Amiltxori arrunta.

Basahate.

Ahate txistulari.

Murgilari arrunta.

Ipar-ahatea.
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izan dira. Itsasadarrean Jaizubian,
Plaiaundin, Bidasoako irletan, Kostako itsas
mareen kanaletan eta aireportuko zingiran
aurki daitezke. Uroilanden artean, handia
(Rallus aquaticus) sedentarioa eta habiak
jartzen dituena da Txingudin, pikarta
(Porzana porzana) zalantzazko habigilea da
eta txikia (Porzana pusila) eta hankaberdea
(Porzana parva) soilik ohizkanpoko kasue-
tan ikusi izan dira baina eskualdean migra-
tzaileak direlako susmoak badaude. Uroilo
arrunta (Gallinula chloropus) ohiko habigilea
da eta lezkadi azalera txikietan ere, ikus dai-
teke. Kopetazuri arrunta (Fulica atra),
ordea, ur irekiak nahiago ditu eta horregatik
errazagoa da behatzeko, baina bere popu-
lazioa Baltzeniako ale negutarretara muga-
tuta dago.

Aurrekoekin inongo ahaidetasunik gabe,
martin arrantzalea (Alcedo atthis) sedenta-
rioa eta habiak jartzen dituena da Bidasoa
ibaian. Bidaroi dagokionez, behin baino
gehiagotan saiatu da Plaiaundin habia egi-
ten baina asalduren ondorioz, ez du inoiz
txitaldia aurrera ateratzea lortu. Ur kontinen-
taletara loturiko hegaztia bada ere,

Xokoburu edo Kaneta moduko
alderdietan sarritan ikusten da.
Udazkenean,barreiatze eta
migrazioarekin batera, oso akti-
boa agertzen da.

Limikoloak

Limikoloak edo zangaluze txi-
kiak, hanka eta moko luzeak
dituzten hegazti txiki eta ertai-
nak dira. Itsaspaduretako
sakontasun txikiko uretara eta
substratu bigunetara egokien
moldatutako hegaztiak dira.
Txingudin, 34 espezie azaltzen
dituen talde zabal eta anitza

osatzen dute. Tamaina eta itxuren
aniztasuna, harrapakinen (ur-orno-
gabeak) harrapaketan baliabideen
banaketa eraginkorra bermatzen
duen espezializazioaren adierazlea
da. Substratu eta sakontasun des-
berdinetan aritzen direnez, espezie
arteko lehia hutsaren hurrengoa da.
Datu interesgarri gisa, zenbait espe-
ziek egunero bere pisuaren heren
bat jaten dutela aipa daiteke.

Tamaina txikiko limikoloak
(txirriak,txirritxoak, harri-iraulariak)
uhinen zabua jarraituz, etengabe
alde batetik bestera ibiltzen dira ura-
ren ertzean.Harrapakinak (azaleko
ornogabeak) ikusmena eta entzume-
naren bidez detektatzen dituzte eta
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hirugarren mailako kontsumitzaile
espezializatuetaraino bideratzen
da eta azken maila hauetan aurki-
tzen dira hegazti harrapariak. Hala
ere, ez dira asko hezeguneen bal-
dintzetara moldatu diren harrapa-
riak. Hauen artean, aipamen bere-
zia merezi du arrano arrantzalea
(Pandion haliaetus), urtero,
ezteiondoko migrazioan, ale bakan
batzuk arrantzan ikusi ahal izaten
baitira Beltzenian, Bidasoako irle-
tan edo aireportuaren inguruetan.
Barnealdeko hezegunetan ugaria
den zingira-mirotza (Circus aerogi-
nosus) oso gutxitan agertu da
Txingudin eta beti migrazio-garaie-
tan. Hezeguneekin hertsiki erlazio-
natutako harraparia ez izan arren,
miru beltza (Milvus migrans) itsa-
sadarraren inguruko mendietan
habiak jartzen dituena da eta ber-
tatik, sarritan Txori-irlara,
Bidasoako irletara, aireportura
edo ibai-lurmenetara hurbiltzen
da sarraskien bila. Inguruko men-
dietatik itsasadarrera gutxiagoe-
tan hurbiltzen diren beste egune-
ko harrapariak belatz gorria
(Falco tinnunculus), belatz handia
(Falco peregrinus), zapelatz
arrunta (Buteo buteo), arraano
txikia (Hieraetus penatus) eta
mirotz zuria (Circus cyaneus)
dira.

Aurrekoekin ahaidetuak ez egon arren, egunekoen
modura, gaueko harrapariak, inguruko ekosistemetatik
itsasadarraren hezeguneetara noizean behin hurbil-
tzen diren bisitariak dira. Ikus ohi diren espezieak apo-
hontza (Otus scops), hontza zuria (Tyto alba), urubia
(Strix aluco) eta neurri txikiagoan, mozoloa (Athene
noctua) lirateke. Zingira-hontza (Asio flammeus) ur-

inguruneen hurbile-
ko soro irekiak gus-
tukoak dituen hegaz-
tia da. Txingudin,
behin baino gehia-
gotan migratzaile
gisa aipatua izan da
baina seguruenik,
antzemateko zailta-
suna dela eta, uste
dugun baino ugaria-
goa izango da.

Erralidoak eta
martin arrantzalea

Erralidoak ingurune zingiratsuetan bizi den hegaztiak
dira. Uroilandak eta uroiloak lezkadien oihanartean
bizitzeko primeran moldatuta daude. Espezie lotsati
eta muzinak dira eta sarritan beraien presentzia beha-
keta zuzenengatik baino errazago antzematen da soi-
nuarengatik. Hau dela eta, Txingudin gutxi ikertuak

Miru beltza.

hontza zuria.

Martin arrantzalea.

Pikarta.

Uroilo arrunta.

Uroilanda handia.

Urubia.

Belatz-handia.
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hegabera (Vanellus vanelus),
txirri arrunta (Calidris alpina),
txirri iluna (Calidris maritima),
istingor arrunta (Gallinago
gallinago), istingor txikia
(Lymn-ocryptes minimus),
oilagorra (Scolopax rusticola),
kuliska gorria (Limosa lapponi-
ca), kurlinta handia (Numenius
arquata), kurlinta bekainduna
(Numenius phaeopus) eta
harri-iraularia (Arenaria inter-
pres). Bi espeziek habigileak
dira Txingudin: txirritxo txikia
(Charadrius dubius) habiak
jartzen dituztenen populazio
txiki bat mantentzen du ibai-
lurmenetako legarrezko ertze-
tan eta legar-hobi artifiziale-
tan. Kuliska txikia (Actitis
hypoleucos), migratzaile uga-
ria eta negutar erregularra iza-
teaz gain, ugalketa-garaietan,
erreka itxien ertzak aukeratzen
ditu, baina bere ugalketa ez
dago erabat ziurtatuta.

Limikolo gehienek itsaspadu-
rarekin lotuta badaude ere,
istingorrak, oilagorrak eta
hegaberak larre hezeak nahia-
go dituzte eta txirri iluna eta,
neurri txikiagoan harri-iraularia
kostalde labarretsuan harri-
lupetan eta urradura-platafor-
metan agertzen dira.

Kaioak, itsas enarak,
marikoiak eta altzidoak

Talde honetako zenbait espe-
ziek itsasadarretakoak izan arren, gehienak badian

sarritan sartzen diren itsas
hegaztiak dira. Orotara,
Txingudin 12 kaio-espezie
(laridoak) beha daitezke,
baina hauetako batzuen ohi-
tura pelagikoek, soilik ekaitz
gogorreko egunetan ikustea
eragiten dute. Azken hauen
artean, antxeta hankabeltza
(Rissa tridactyla), antxeta txi-
kia (Larus minutus), kaio
mokohoria (Larus canus) eta
sabine antxeta (Larus sabibi)
dira aipagarrienak. Beste
espezie batzuk itsasadarreko
ur irekietan eta limoetan elika-
tzen dira, euren presentzia
ohikoa eta konstantea izanik.
Hauen artean, ez dago
badian habia egiten duen

espezierik baina kaio hankahoriak (Larus cachinnans)
eta kaio ilunak (Larus fuscus) Jaizkebelgo itsaslaba-
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gelditu gabe mokokatzen
dihardute. Tamaina ertaineko
limikoloak (bernagorriak, kulis-
kak, txirriak) aldizka sakonta-
sun txikiko uretan sartzen dira,
azaleko ornogabeak zein
sakontasun txikiko hondeatzai-
leak harrapatzeko. Hauen
kasuan, ikusmena eta entzu-
menaz gain, ukimenak ere
berebiziko garrantzia du harra-
pakinen harrapaketan.
Azkenik, tamaina handiko limi-
koloak (kurlinkak, kuliskak,
abozetak, zankaluzeak) beti
uraren barruan elikatzen dira,
harrapakinak (galeria sakonak
hondeatzen dituzten ornoga-
beak) antzemateko nagusiki
ukimenaz baliatzen direlarik.

Itsas mareen ondoriozko ur-
mailaren aldakortasunak limi-
koloen aktibitatea nabarmen
baldintzatzen du, itsas behe-
raldietan limo- istil- eta hare-
lautadetan sakabanatzen diren
bitartean, itsas goraldietan
BIdasoako irlak edo Txori-irla
moduko atsedenlekuetan bil-
tzen baitira.

Limikolo asko, soilik migrazio
garaietan agertzen dira eta oso
gutxitan gelditzen dira negua
igarotzeko (hotz-boladetan
ezik). Talde honetakoak dira
zankaluzea (Himantopus
himantopus), otalarra
(Burhinus oedicnemus) -bi
espezieak ikus daitezkeeneko Kantauriko punturik
bakanetakoa-, abozeta (Recurvirostra avosetta), txirri
lodia (Caladris canutus), txirri zuria (Calidris alba), txi-
rri txikia (Calidis minuta), Temmink txirria (Calidris tem-

minckii), txirritxo hanka-
beltza (Charadrius ale-
xandrinus), borrokalaria
(Philomachus pugnax),
kuliska buztanbeltza
(Limosa limosa), berna-
gorri arrunta (Tringa
totanus), kuliska zuria
(Tringa nebulosa), ber-
nagorri iluna (Tringa
erythropus), kuliska
iluna (Tringa ochropus),
eta kuliska pikarta
(Tringa glareola).

Limikoloen beste talde
bat, migratzaileak eta
negutarrak diren espe-
zieez osatuta dago.

Populazio negutar hauek ale gutxikoak izan ohi dira
eta hurrengo espezie hauek osatzen dute: itsas mika
(Haematopus ostralegus), txirritxo handia (Charadrius
hiaticula), txirri grisa (Pluvialis squatarola), urre-txirri

Zankaluzea. Kuliska buztanbeltza.

Txirri lodia.

Kuliska iluna.

Harri-iraularia.Kurliska txikia.

Istingor arrunta.

Txirritxo txikia.
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Passeriformeen ordenak hegazti
txikiak edo txoriak biltzen ditu
bere barnean.Hegaztien
barruan, ordenarik ugariena eta
anitzena bada ere, bee espezie
gehienak lehortarrak dira eta
soilik bakan batzuk moldatu dira
biotopo hezeetan bizitzeko. Hala
ere zenbait espezie intsektujalek
landaredi zingiratsu nahasian
bizitzeko espezializatu dira eta
bizitza osoan lezkadi eta kaina-
beradien barruan igarotzen
dute. Lezkariak eta bernarrizak
dira.

Txingudin, Gipuzkoako lezkadi-
rik zabalenak eta hobeto man-
tendutakoak daudenez (Jaizu-
bia, Bidasoako irlak, Plaiaundi),
ez da harritzekoa Euskadiko
benariz gorriztaren (Locustella
luscinoides) habiak jartzen dituz-
tenen azken populazio aurkitzea
edo zalantzazko habigilea eta
migratzaile urria den benarriz
arruntaren (Acrocephalus scho-
enobaenus) azken gordelekue-
tako bat izatea. Aipatutako
azken bi espezie hauek
Mehatxupeko Espezieen Euskal
Katalogoan “egoera kezkaga-
rria” sailkapenean agertzeak
Txingudiko lezkadien balioa are-
agotzen du. Lezkari arrunta
(Acrocephalus scirpaceus) edo
lezkari karratxina (Acrocephalus
arundinaceus) moduko beste
espezie batzuk ugariagoak dira.
Hala ere, lezkari karratxina habigile gisa Txinguditik
desagertu dela jakin ahal izan dugu. Zingira-berdantza

(Emberiza schoeniclus), udan
ustekabean pasatzen den
bitartean, neguan errazago
antzematen den habiak jar-
tzen dituen espeziea da eta
negutarra da. Tximutxa
(Panurus biarmicus), ordea,
dibagante arraroa da gure
eskualdean.

Hegazti txikien beste talde
batean sastrakadi eta ibaier-
tzetako basoetako espezieak
bildu ditugu. Errekatxindorra
(Cettia cetti), ihi-txoria
(Cisticola juncidis) eta benarriz
nabarra (Locustella naevia)
ohiko habigileak diren bitarte-

an, paparrurdina (Luscinia svecica) eta dilindaria
(Remiz pendulinus) migratzaileak dira, azkena soilik
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mokogorria (Larus ridibundus), urte
osoan gurekin egon ohi den espe-
ziea bada ere, negutarren etorrera-
rekin kopuru aldetik ikaragarri han-
ditzen da. Antxeta burubeltza (Larus
melanocephalus) eta, neurri txikia-
goan, kaio beltza (Larus marinus)
eta kaio hauskara (Larus argenta-
tus) migratzaileak eta negutarrak
dira Txingudin.

Txenada arrunta (Sterna hirundo),
ipar-txenada (Sterna paradisea),
txenada txikia (Sterna albifrons) eta
itsas enara beltza (Chlidonias niger)
ekinozio-garaiko itsas hegaztiak
dira eta kantitate handitan agertzen
dira itsas ekaitzek migrazioa eteten
dutenean. Itsasadarrean daudene-
an, espezie hauek kanpoaldea eta
bokalea gustukoak dituzte harrapaki-
nak arrantzatzeko eta horregatik ohi-
koak dira Kai Berrian, Ondarraitzen,
Plaiaundin eta zenbaitetan barrurago
ere. Txenada hankabeltzaren
(Sterna sandvicensis) Arguineko
hondar-bankuan (Arcachon) kolonia
habigile garrantzitsuaren hurbiltasu-
na dela eta, ia urte osoan ikus daite-
ke badiako alderdi desberdinetan.
Aipatzekoa da bestaldetik, Txingudi
txenada mokogorria (Sterna caspia)
erregulartasunez ikus daitekeeneko
Kantauriko oki bakanetakoa dela.

Marikoiak, aurretik beste itsas hegaztiez harrapatuta-
ko elikagaiak parasitatzeko espezializaturiko hegaz-
tiak dira. Marikoi isats laburra (Stercorarius parasiti-
cus), marikoi handia (Stercorarius skua) eta neurri txi-
kiagoan marikoi isats bihurra (Stercorarius pomari-
nus), Txingudin, kaio eta txenada kontzentrazio han-
diak ematen direnean soilik agertzen dira.

Marikoi isats laburra ugarie-
na da eta noizbehinka itsasa-
darraren barrualdera sartzen
da. Gainontzekoak Kai
Berritik edo Higerretik hurbil
gelditzen dira.

Altzidoak itsas zabaleko
migratzaile anitzak dira.
Higer lurmuturretik potorro
arruntak (Alca torda) eta
martin arruntak (Uria aal-
gae), eta ekaitz gogorreko
egunetan, lanperna-musuak

(Fratercula arctica) eta potorro txikiak (Alle alle) zailta-
sunik gabe beha daitezke. Normalean, hegazti hauek
ez dira gelditzen Txingudin, edo gelditzen badira, oso
urruti mantentzen dira, baina noizbehinka potorro eta
martin-taldeak Ondarraitz senaiatik eta Kai Berriaren
inguruetatik sakabanatzen dira eta batzuetan negua
igarotzera gelditzen dira. Hemendik barrurago ez dira
sartzen.

Kaio hauskara.

Benarriz arrunta.

Errekatxindorra.Zingira-berdantza.

Dilindaria.

Txenada mokogorria

Txenada hankabeltza.

Lanperna-musuak.
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leku berean ematen duten
bitartean, lehengoek, haziketa
eta negualdien lurraldeak oso
argi desberdintzen dituzte.
Migrazio partziala erdiko auke-
ra da; honetan, espezie bera-
rentzat  iparraldeko populazio-
ak migratzaileak dira eta hego-
aldekoak, aldiz, sedentarioak.

Errealitatean, hegazti “migra-
tzaile” eta “sedentarioen edo
habigileen” arteko desberdinta-
suna sinplifikazio hutsa da.
Txingudin hegazti  sedentario
habigileak aurki daitezke (urte
osoan Txingudin bizi dira) haio
hankahoria edo errekatxindorra
esatebaterako. Baina, habigile
migratzaileak ere badaude,
udakoak deiturikoak, lezkari
arrunta edo sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta), oro-
korrean distantzia luzeko migratzaileak dira. Beraz, habi-
giletasuna eta sedentarismoa ez doaz beti batera.
Bestaldetik, hegazti migratzaile habigileak ez direnen
artean postaera desberdinak ematen dira. Horrela, itsasa-
darra, beraien lekualdaketetan “geltoki-zerbitzu” moduan
erabiltzen duten migratzaileak daude eta Txingudin egu-
nak edo ordu gutxi batzuk gelditzen dira indarberritzen,
gero, bidaia jarraitzeko. Hauek, udaberriburuko eta udaz-
kenburuko migratzaileak dira eta beraiei emandako goiti-
zena ondo egokitzen zaie: “pasoko hegaztiak”, txenada
arrunta esaterako. Beste migratzaileak, negutiarrak, itsa-
sadarra eta ingurunea negua igarotzeko erabiltzen dute
eta orokorrean diztantzia motzeko migratzaileak dira, txirri
arrunta edo aliota handia adibidez.

Hau ikusirik, zera esan daiteke Txingudiko hegazti seden-
tarioak, edozein motatako portaera migratzailea dutenak
baina askoz gutxiago direla. Azkeneko hauek Txingudin
beha daitezkeenetatik bataz beste %90 dira.

Datu batzuk argigarriak izan daitezke. Horrela, Txingudiko
inguru fisikoan hegazti habigileak, behaturiko espezie

guztien artean %40 inguru dira. Hala ere, padura bakarrik
kontuan eduki ezkero, kopuru hau gorabehera %20ra jais-
ten da. Beraz argi ikusten da, espezie askkorentzat,
migrazio-garaitan, atsedenaldi eta elikagai gune bezela,
padurak duen garrantzia.

Migrazio-fenomenoaren beste ezaugarri garrantzitsua
zera da: iraupen zehatz batean (denbora) lekualdaketa
zabala (espazioa) ematen dela. Zeharkatutako distantzia-
ri begiratuz, Europako hegazti migratzaileak bi taldetan
bana daitezke: ibilbide luzeko eta laburreko migratzaileak.
Lehenengoak Europan hazitzen dira eta Afrikako gerriko
tropikalean negua igarotzen dute. Distantzia laburreko
migratzaileak iparraldeko Europan hazitzen dira eta
negua, berriz, Europako mendebalde eta Mediterranear
arroetan igarotzen dute. Bestaldetik, kontuan hartu behar
dugu Golkoko ur epeleko korronteek, hemengo neguak
baino suabeagoak izatea eragiten dutela, Horregatik,
Europako hegazti espezie ugarik Atlantiar kostaldea
(Iparraldeko itsasoa, Britaniar irlak, mendebaldeko
Frantzia, Bizkaiko golkoa…) hautatzen dute negua igaro-
tzeko.

Migratzio-fenomenoaren iraupena desberdina da
espezie desberdinen arabera eta faktore batzuenga-
tik baldintzaturik dago, batez ere klima, orokorrean
denboraldi zabal batean iragaten delarik (hilabete
batzuk). Azkenik, aldikotasun zehatz batean errepika-
tzen den urtesasoiko fenomenoa dela aipatu behar
da: hegaztiek, udazkenean, bere haziketa-lurraldeak
usten dituzte negua igaroko duten lurretara zuzentze-
ko, eta eztei ondorengoko migrazioak, udazkeneko
migrazioak edo “pasa” izenez ezagutzen ditugunak
dira. Itzulerako bidaia udaberrian ematen da (eztei
aurreko, udaberriko edo “kontrapasa” delako migra-
zioa). Aipatu beharrekoa da nahiz eta aspaldidanik
arrakastatsuki erabili den superbizipen estratejia izan
(eboluzioak) espezie migratzaileak lagundu ditu,
batez ere iparraldeko latitudeetan) hegazti migratzai-
le hauentzat, bidea ez dela batere erraza. Noski, epe
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Lezkadiak eta bere inguruak etzaleku gisa
erabiltzen dituzten enara arrunta (Hirundo
rustica), uhalde-enara (Riparia riparia) edo
araba zozo pikarta (Sturnus vulgaris),
hezegunetakoak izan gabe, zenbait garai-
tan alderdi hauetaz baliatzen diren espezie
tipikoak dira.

Erreka eta latsa garbien goi-ibilguetan era-
bat urtarra den passeriforme bakarra bizi
da: ur zozoa (Cinclus cinclus). Buztanikara
horiak (Motacilla cinerea) ibaiertzetako lan-
darediaren barruan eraiki ohi du bere habia
eta neguan ibai eta erreken behe-ibilgueta-
ra edo itsasadarrera jaisten da.

Hondartza eta dunak leku babesgabeak
dira hegaztientzat baina baldintza klimato-
logiko gogorretan (elurteak, hotz-boladak)
elur-berdantza (Plectrophenax nivalis)
moduko iparreko zenbait espeziek alderdi hauetan
babesten dira. Egoera normaletan, ordea, negu-txirta
(Anthus pratensis) edo hegatxabal arrunta (Alauda
arvensis) dunen artean haziak bilatzen eta itsas-txirta
(Anthus petrosus) eta buztanikara zuria (Motacilla
alba) hondartzaraino itsasoak ekarritako hondakinak
arakatzen ikusten erraza da.

Itsaslabarretan, buztangorri iluna (Phoenicurus ochru-
ros), nara azpizuria (Delichon urbica) edo erroia
(Corvus corax) moduko arroketako espezieak bizi dira.

Itsasadarraren inguruko ekosistemetan (Larreak, labo-
rantza atlantikoak, basoak...) paseriforme-dibertsitate
handiagoa agertzen bada ere, baldintza klimatologiko
gogorretan, badian txori-espezie desberdinen kontzen-
trazio handiak biltzen dira. Hauen artean, aipagarrie-
nak birigarroak (Turdus sp.), fringilido desberdinak
(Fringilla coelebs, Fringila montifringilla...), txirtak
(Anthus sp.) eta araba zozo pikartak (Sturnus vulgaris)
lirateke.

HEGAZTIEN MIGRAZIOA

Hegaztiekiko gizakiak sentitzen duen lilurapena betidanik
hurbiletik ezagutu du Txingudiko biztanleak. Ez da ez giza-
kiarentzat ustekabeak igaro ornitologia ikuspegitik
Txingudik duen garrantzia, hegaztiak, gure sinbologian eta
ikonografian agertzeaz gain, gure kulturaren eta gure
gizartearen imaginarioaren osagai garrantzitsua baitira.
Gainera, hegaztiek unibertsalitate-osagaia ematen diote
ingurune naturalen kudeaketari, migrazioen bidez, geogra-
fikoki urruti dauden herri desberdinen ondare naturalak
batu egiten baitira.

Superbizipenarantzako abentura

Hegaztien migrazioa, hegazti-populazio handiek haziketa-
lekuetatik (orokorrean iparraldean) negualdi-lekuetara
(orokorrean hegoaldean) egiten duten lekualdaketa da.
Mugimendu hau, Kontinente zaharrak ezagutzen duen
fenomeno natural hunkigarrienetarikoa da. Oinarrian,
migrazioa, superbizipenaren estrategia bat da, hau buru-

tzen duten espeziek superbizipenerako
aukera handiagoak baitituzte. Migrazioaren
arrazoirik nagusiena iparraldeko negutik, hau
da, urte sasoi okerrenaren gogortasun klima-
tikotik eta honek eragiten duen baliabide tro-
fikoen (janarien) defizitetik ihes egitea da.
Beraz, erlazio handia dago migrazio eta eli-
kaduraren artean: espezie batek, zenbat eta
elikadura espezializatuagoa eduki (intsektu-
jaleak adib.) orduan eta gutxiago aldatuko du
bere dieta eta bere migrazio-bokazioa han-
diagoa izango da. Aldiz, elikadura zabalagoa
duten espezieak (pikorjaleak, igalijaleak
adib.) hobeto egokitzen dira elikagaiaren era-
bilgarritasun aldaketei.

Migrazio-bokazioak hegazti-espezie migra-
tzaile eta sedentarioen artean desberdintzen
laguntzen digu. Bigarren hauek, urte osoa

Zozo pikarta.

Buztanikara horia.
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zioen isuriak biltzen ditu. Hau
da, hego-mendebaldeko nora-
bidea hartuz, Europako ipar
eta erdialdean (Eskandinabia,
Holanda, Belgika, Alemania,
Britainia irlak, Frantziako men-
debaldea...) hasita Afrikaraino
joaten da Atlantiar kostaldea,
Iberiar penintsula eta Gibraltar
itsasartetik igaro delarik.

Azkenik, laugarren migrazio
ibilbidea, itsas ibilbidea da.
Ibilbide hau uretako hegaztiek
erabiltzen dute (itsas hegazti,
limikoloek,...) Atlantiar kostal-
deko bidea jarraituz “kabitai-
ibilbidea” osatzen dutelarik.

Atlantiko ekialdeko ibilbidean,
Pirinio mendebaldeak, erdiko Pirinioekin konparatuta
duen kota  baxuengatik eta Kantauri itsasoak suposatzen
duen oztopoarengatik, garrantzi estrategikoa dauka.
Ekialdeko Pirinioetan, hegaztiak eremu geografiko muga-
tuagotik (Suitza, hegoaldeko Alemania eta Frantziako
ekialdea) etortzen direnez, iragaite migratzailea ez du
mendebaldekoaren mailara iristen. Penintsulako harrera-
lekua izanik, Euskal Herriak atmosferako masak bidera-
tzen dituen Kantauri eta Pirinioetako arteko sakonunea
osatzen du. Honen ondorioz, mendebaldeko Pirinioek, eta
zehazkiago Euskal Herria, Falsterbo (Suedia) eta
Gibraltar itsasartearekin batera, Europa mendebaldeko
hegazti migratzaileen bilgunerik garrantzitsuenetarikoa
dela esan daiteke.

Txingudi, iragate-lekua

Migrazioaren ikuspegitik Euskal Herria garrantzitsua
bihurtzen duten ezaugarri geografiko orokorrak, zabalera
urriagoan Txingudin aurkitzen ditugu. Mendebalde
Pirinioen magaletan eta Bizkaiko Golkoaren ertzean koka-
tua egonik, hegaztien migrazio-lekualdatzea jasotzen

duen eskualdearen erdi-erdian agertzen zaigu Txingudin,
bertatik bai Pirinioen mendikatea saihesten duten hegazti
kontinentalak, baita kostalde lerroa jarraituz migratzen
duten itsas eta ur-hegaztiak ere, iragazten direlarik.

Fenomeno honen adierazpen grafikorik esanguratsuena,
emari ugari eta sakabanatua biltzen duen inbutua litzake-
te. MIgrazio-dentsitate handiko inguru beste alderdi
batzuk (Lizarrieta, Lindux eta Organbidexka Pirinioetako
lepoak esate baterako), altuera ertaineko mendikateak
zeharkatzeko ahalmena duten lehorreko hegaztiak (harra-
pariak, amiamokoak, kurriloak, usoak, txori-espezie
ugari...) biltzen dituzten bitartean, Txingudin, ordea, itsa-
sadarra geldiune gisa erabiltzen duten ur-hegaztiak (ler-
txunak, mokozabalak, anatidak, limikoloak...) eta hegazti
zingiratarrak (lezkadietako passeriformeak) jasotzen ditu
nagusiki. Adibide gisa, Txingudin migrazio-garaietan ohi-
koak diren zankaluzea edo otalarra moduko zenbait espe-
ziek nekez ikusten dira Kantauriko gainontzeko itsasada-
rretan, euskal Pirinioetako istmoa zeharkatu eta gero,
zuzenean abiatzen baitira Ebro haranerantz.

Era berean, Txingudi, lehorreko hegazti
ugarien iragaitearen lekukoa da, batez
ere, baldintza meteorologikoak aurkako-
ak direnean: udazkena eta udaberrian,
hamaika passeriformek itsasadarraren
zeruak zeharkatzen dituzte eta hauetako
asko bertan geldituko dira negua igaro-
tzera. Harrapariak, amiamokoak eta kurri-
loak  moduko hegazti planeatzaileen ira-
gaitea, Pirinioetako lepoen mailak lortu
gabe, nabarmena egiten da zenbait
garaitan. Honi guztiari, migrazio-garaitan
beha daitezkeen itsas hegaztien espezie
ugari (aliotak, murgilak, ubarroiak, zan-
gak, itsas ahateak, kaioak, txenadak,
marikoiak eta altzidoak) gehitzen bazaio,
Txingudiko hegazti-dibertsitate handiaren
arrazoiak ulertuko ditugu.

motzean lekualdaketa luzeak egitea,
eta era askotako oztopoak gaindi-
tzea, energi galera handia suposa-
tzen du, hoberen prestaturiko indibi-
duoak bakarrik gainditzen dutelarik.
Populazio migratzaile mezprezagarri
ez den portzentaila, hiltzen da ibilbide
honetan. Oztopo naturalei (orografia,
metereologia, harrapakariak…) giza-
kiak sortutakoak gehitu behar zaizkio
(ehiza, biotopoen aldaketa eta desa-
gertzea). Lekualdaketa egin aurreko
asteetan, hegazti migrariek, koipe-
erreserba moduan metatzen dute
energia; arrazoi honengatik pisua
bikoiztera irits daitzezkeelarik.

Haizearen bideak

Hegaztiak ikusezin eta aspaldiko migrazio-bideak jarrai-
tzen dituzte beraien lekualdaketetan. Ibilbide hauen disei-
nua, bide errazenak aukeratzean datza, hau da, ahal den
eta galea energetiko txikiena izatea. Bi faktore garrantzi-
tsuek baldintzatzen dute lekualdaketa migratorioen gara-
pena: orografia, eta meteorologia.

Migrazioaren ibilbideen ezarpenean, lurraldearen gorabe-
hera naturalek, nabarmen eragiten dute. Aspaldidanik,
hegaztien, migrazio-bide zehatzak eta desberdinduak
erabiltzen dituzte, beraien energiaren ekonomizazio eta
limitazio fisikoak kontuan harturik. Mugimendu migratorio-
etako orografia naturalaren oztoporik handienak, hauek
dira: uraren zabalgune handiak (Itsasoak) eta mendikate
garrantzitsuenak. Era honetan, migrazioa, lurralde laue-
tan eta kostaldetik urrun ematen denean, era zabal eta
hedatutan gertatzen da, askotan oharkabe suertatzen
delarik. Hala ere, fenomeno nabarmena da migrazioa
puntu zehatz batzuetan biltzen dela (batez ere kostaldeko
puntu batzuetan).

Meteorologia desegokia izan ez gero, migrazioaren bide

normala gogortu eta eragoztera irits daiteke. Faktore
meteorologikoak, batez ere haizearen norabidea eta
intentsitatea, tenperatura baxuak, ikusgaitasuna gutxiago-
tzen dituzten laionak, ... hegaztien migrazioen garapena
hainbat baldintzen dituzte, non ezin baitugu gai hau azal-
du gabe utzi. Meteorologia egokiaren (normalean aldeko
haizea dagoenean) migrazio era azkarrean ematen
laguntzen du, noski, altua handietan (giza-begiek ikus ez
dezaketen lekuetatik). Horrela, distantzia handiak egin
ditzakete egun bakar batean. Egoera honetan, hegaztiek
beraien ibilbidea ia gelditu gabe egiten dute eta migrazioa
oharkabe pasatzen da, baita.

Txingudin bezalako lekuetan ere. Meteorologia desego-
kiarekin aldiz, aurkako haize garrantzitsuek, migrazioa
gogortzen dute eta gelditzera irits daiteke. Horrela, hegaz-
tiek, Txingudi bezalako “geldiune-estazio”etan gelditu
behar izaten dute atsedena hartzeko. Bertan, indarberritu
eta elikatzeko aukera izango dute egoera hobetzen den
bitartean. Egoera honetan azaltzen da Txingudi moduko
alderdiek duten migrazio-fenomenoaren garapenean
duten garrantzia.

Mendebaldeko Palearktikoa izeneko
lurralde biogeografikoan kokaturik
dagoen Europar kontinentean, leho-
rreko hegaztien mugimendua, hiru ibil-
bide nagusitatik igarotzen da:
Mediterraneo erdiko ibilbidea, garran-
tzi gutxiagokoa da; Mediterraneoa
zeharkatzen du Italia, Sizilia, eta
Tunezetik. Ekialdeko ibilbidea izena-
rekin ezaguna, beste bide bat ekialde-
ko Europa zeharkatzen du, Bosforo
itsasartea gurutzatu eta Israelen
barrena Afrikan sartzen da. 

Atlantiko ekialdeko migrazio-ibilbidea,
Atlantiar kostaldetik, Alpetatik eta
Pirinioetatik bideraturik dagoena da.
Azken honek, mendebaldeko
Europatik datozen migratzaile popula-

50
EH

83 Zk.

T
X

IN
G

U
D

IK
O

 F
A

U
N

A
E

TA
F

L
O

R
A

/
 
B
IZ

IA
 
IT

S
A
S
A
D
A
R
R
A
N



Arrain EditorialaArrain Editoriala

ARRAIN 
EDITORIALA

TLF: 94 490 34 04
e-mail:arrain@arrain.es
web: www.arrain.es

Arrain Editoriala
Antropologiari eta Bioaniztasunari buruz 

euskaraz idatzitako lanarik handiena

ARGITARATUTAKO BESTE LIBURU BATZUK

ARGITARATUTAKO BESTE LIBURU BATZUK
Antropologiari eta Bioaniztasunari buruz euskaraz idatzitako lanarik handiena

“Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetza) diruz lagundutakoa”

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA

POLITIKA ETA KULTURA SAILA


