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Lur azpiko ingurunearen
fauna-osaera originala da,
ez da fauna epigeoaren
adierazpen soila, hots,
espezie horiek ez dira
barrunbeak ausaz kolonizatu dituzten gainazaleko
lurreko eta uretako inguruneko espezieak. Gainazaleko habitateko kate
trofikoaren oinarrian landareak edo alga berdeak
badaude ere, lur azpiko
inguruneko komunitateetan, argirik ez dagoenez,
ez dago ia herbibororik,
eta komunitateen oinarria
bakterioek, zianobakterioek eta onddo saprofitoek
osatzen dute.
obetako animalien ezaugarri bereizgarrienetako
bati eboluzio erregresibo
deritzo. Begien edo pigmentazioaren murrizketa edo
galera dira fenomeno horren
adibiderik ezagunenetakoak.
Hala ere, kobetako espezie
gehienak, estigobioak (kobetan bakarrik bizi iren espezie
lurtarrak), lur azpiko bizitzara
aurrez moldatutako aitzindarietatik datoz; hots, adibidez,
lur azpira moldatu aurretik ere janaria bilatzeko edo ugaltzeko ikusmena behar ez zuten espezietatik. Lur azpiko
lur- eta ur-komunitateetan dauden animalia-talde ugari

K

begirik ez zuten eta pigmentu
gutxi zuten aitzindarien ondorengo zuzenak dira. Adibidez,
orbeleko, lurzoruko zirrikituetako edo ibaietako sedimentuetako biztanleak. Bestalde, lur
azpiko ingurumenari moldatutako espezie batzuek hautaketa naturalaren bidez aldatu
dituzte ezaugarri batzuk (apendize sentsorial eta lokomotore
batzuen hipertrofia), eta beste
taxoi batzuek ez dute argirik
gabeko kondizioetara hobeto moldatuta daudela adierazten duen ezaugarri anatomikorik. Horregatik, espezie jakin
horiek ingurune horretan izatearen arrazoiak aurkitzeko,
espeziaren eboluzioa aztertu behar da, morfologia, biogeografia eta biologia molekularra aztertuta. Azkenik, lur
azpiko fauna-komunitatea osatzen duten
espezieen zati handi bat espezie estigofiloak edo troglofiloak dira, espezie horiek
gai dira bizi-zikloa lur azpiko edo kobetako ingurunean eta gainazaleko habitatetan osatzeko.
Lur azpiko ura garrantzitsua da, ez soilik
giza kontsumorako, baita biodibertsitatea
aztertzeko ere, fauna ugari eta bereziaren
bizileku baita. Hala ere, lur azpiko fauna
urtarraren azterketa aski berria da, gainazaleko uretan bizi diren animalien azterketarekin alderatuz gero. Hori gertatzearen arrazoietako bat da zaila dela barrunbeetan laginketak egitea, ezinbestekoa
baita espeleologia-ezagutza izatea.
Azken bi hamarkadetan espeleologoen
eta zientzialarien artean izan den lankidetzari esker, Euskadiko fauna estigobioa
ezagutzeko urratsak eman dira. Hala ere,

Tamaina
txikiko
ornogabeek ez dute
ur-bolumen edo janari-kantitate handirik behar bizirik irauteko, baina
aldagai horiek populazioen
tamaina mugatu dezakete.
Hori da, hain zuzen ere, lur
azpiko fauna aztertzeak
duen beste zailtasun bat:
animalia-espezie gehienen
populazioak
dentsitate
baxukoak dira. Horren
ondorioz, espezie horiek
aurkitzeko aukera txikia
da. Hori dela eta, ezinbestekoak dira espezie jakin
batzuen populazio egonkorrak
eta nahikoa dentsoak dituzten
kokalekuak, denboran zeharreko aldaketak azter-tzeko, habitat-hautaketarako kondizioak
(esaterako, uretan disolbatutako
oxigenoa, sedimentu-mota edo
materia organikoaren kantitatea)
eta morfologia eta genetika
aztertzeko; ikerketek espezie
horien eboluzioa ulertzen lagundu dezakete.
Euskadiko sistema karstikoak
lur azpiko inguruneko biodibertsitate-maila handieneko Europa
hegoaldeko kate hipotetikoan
daude. Beraz, pentsa daiteke aberastasun handiko eremua dela lur azpiko espezietan, eta, hortaz, toki aproposa
da aberastasun hori eskualde mailan, Europa mailan edo
mundu mailan aztertzen duten ikerketak egiteko. Gainera,
kostaldean dagoenez, lur azpiko espezieen historia ebolutiboari buruzko hipotesiak egiaztatzeko ezinbesteko informazioa lor daiteke (hots, lurretik edo itsasotik etorri diren
jakiteko).
Lur azpian animalia-taxoiak agertu izana azaltzeko hainbat
hipotesi formulatu dira, eta ingurune horretako biodibertsi-
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LUR AZPIKO FAUNA KOBETAKO ANIMALIEN

gaur arte lagindu
diren kobak eta urbegiak lur azpian bizi
den faunak izan ditzakeen habitat-multzoaren zati txiki bat
besterik ez dira.
Oraindik oso gutxi
dakigu lur azpiko
habitatei buruz, eta
horrek zaildu egiten
du espezieen banaketa ulertzea; baliteke horien populazioak oraindik ezagutzen ez ditugun zatiketa-, isolamendu-,
kolonizazio- eta desagerpen-prozesuetan murgilduta egotea.

tate handiaren arrazoiak
ulertzen lagundu dezakete.
Hipotesi baten arabera espezie urtar jakin batzuk ingurune hiporreikotik, hots, sedimentu-partikulen artean bizi
diren komunitateetatik (ingurune interstiziala) kolonizatu
zuten lur azpiko ingurunea.
Komunitate horiek ur-korronteen hondoaren azpian
daude, eta hor kobetako
ingurunearen antzeko ingurune-kondizioak daude, besteak beste, argirik eza eta egonkortasun termikoa. Beste hipotesi
baten arabera, espezie batzuek
lur azpira jo zuten Pleistozenoko
(glaziarren eta glaziarren arteko
aldietako) eta baita lehenagoko
kondizio txarrak zirela eta (tenperatura oso altuak edo oso
baxuak). Baliteke populazio horiek
espeziazio-probabilitate handiagoa izatea, lur azpiko eremuaren
zatiketagatik. Azken hipotesiaren
arabera, espezie estigobio urtar
batzuk familia eta genero itsastarretakoak direnez, agian kostaldeko ingurune interstizialeko taxoiak
lur azpiko ingurunera joango ziren
(itsas ingurunea eta ingurune ankihalinoa daude kostaldean).Eskualdeko paleogeografia dinamikoa izan da,
Kantauriko kostaldean itsasoaren transgresio- eta erregresio-aldi ugari egon dira azken garai geologikoetan, eta
horrek lur azpiko ingurunea bide horretatik kolonizatzeko
aukera egokia eman du. Azkenik, komunitate urtarretan
espezie orotarikoen proportzioa aldakorra izan ohi da
-espezie horiek inguruneko kondizioen tarte handi batean
bizi daitezke eta lur azpiko ingurune urtarra koloniza dezakete ibaien sarbegietatik eta iragazketetatik-. Aldi baterako
edo betirako gera daitezke lur azpiko ingurunean, inguru-
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Lur azpiko ingurunea
kolonizatu duten animalia -espezieen jatorria edozein dela ere,
aditu guztiek bat egiten
dute esatean lur azpiko populazioen diferentziazioa gerta-tzen
dela horien eta populazio epigeoen (lur azalekoen) arteko isolamenduarengatik. Ziur
asko, lur azaleko
populazioen desagerpena izango zen isolamendu hori eta horri
lotutako espeziazioprozesuak eragin zituen arrazoi nagusia
-lur azaleko espezieak
aldaketa klimatikoen
(glaziazioa eta beroketa) eta geologikoen
(itsasoaren transgresioa eta erregresioa)
ondorioz desagertu
ziren-. Zenbait autorek
diote Ipar hemisferioko
eremu epeletan, gu
bizi garen eremuan
besteak beste, kobetako espezie lurtar gehienak lur azaleko eta orbeleko populazioetatik banandu zirela Pleistozenoko glaziar-arteko
garai epeletako batean, eta, beraz, duela 10.000 urte gutxienez sortu zirela. Populazio urtarrak, berriz, zaharragoak
direla kalkulatzen da; hala ere, alde handiak egon daitezke
espeziearen jatorria itsastarra edo kontinentala bada. Aditu
batzuen esanean, Ipar hemisferioko eremu epeletako lur
azpiko espezie urtar asko duela e milioi urte sortuak dira,
gutxienez. Azterketa molekularrek berretsi egiten dute uste

berriak eman ditzakete.
Lur azpiko fauna urtarraren
dibertsitatea

hori, eta kontuan hartzen da, halaber, Europako fauna estigobioaren banaketa geografikoa iparralderago hedatzen dela fauna lurtarrarena baino. Baliakete espezie
urtar batzuk lur azpiko eskualde
sakonetan bizirik irauteko gaitasuna izan zutela, hor tenperaturaaldaketak ez baitira izaten uretatik
kanpo geratzen den lur azpiko
zatian bezain bortitzak.
1980 hamarkadan Urdaibaiko
arroan egindako ikerketek eta
gaur egun egiten ari direnek aipatutako egun egiten ari direnek aipatutako hipotesi guztiak
aztertzeko adibideak ematen dituzte. Esaterako, har dezagun Aktedrilus argatxae oligoketoaren adibidea. Espezie
endemikoa da, eta kostako habitat interstizialen ohikoa den
generoko kidea izan arren, Argatxako kobako iturrian aurkitu zen (Arteaga, Urdaibai). Munduan, lur azpiko ur gezatan genero hori aurkitzen lehen aldia izan zen. Gerora,
genero bereko beste espezie batzuk aurkitu dira Italiako,
Omango eta Australiako lur azpiko uretan. Halaber,
Troglodilus galarzai oligoketoaren kokaleku-eredua ere
Argatxako koba da. Espezie
horren banaketa zatikatua da,
Bizkaian eta Frantziako Rodano
ibaiaren arroan bakarrik dago.
Interesgarria da, espezie horren
agerpena babesaren teoriaren
bidez azaldu daitekeelako,
Europa
hego-mendebaldean
banaketa zabalagoa abiapuntu
hartuta. Azkenik, beste espezie
batzuek agerpena (Rhyacodrilus
gernikensis oligoketo endemikoarena, esaterako) oso baliagarria
izan daiteke fauna interstizial
hiporreikoaren eboluzio-erlazioak
aztertzeko. Horien eta beste
espezie batzuen ikerketa molekularrek horien eboluzioari eta
antzinatasunari buruzko datu

Ingurune kobatarretako ur gezatan, animalia-talde hauen ordezkariak aurkitu
dira: belakiak, hidrozooak, platihelminteak, nemertinoak, nematodoak, errotiferoak, anelido poliketoak, oligoketoak
eta izainak, molusku gasteropodoak eta
bibalbioak, krustazeoak, intsektuak, tardigradoak, briozooak, arrainak eta anfibioak. Ziur asko Europako fauna urtarraren taldeen artean krustazeoak ezagutzen dira hobekien. Urak garbi daudenean, dibertsitate espezifiko nabarmena ekartzen dute eta fauna-komunitatearen talde gainartzailea dira.
Poluzio organikoa dagoenean, aldiz, oligoketo urtarren espezie batzuk bihurtzen dira gainartzaile eta funtzio garrantzitsua dute materia organikoaren zikloan. Gainazaleko urekin alderatuz, lur
azpiko habitatetan intsektu urtar gutxi
dago. Egin berri diren azterketek erakusten dutenez, krustazeoak, planariak,
gasteropodoak eta oligoketoak dira
Urdaibaiko Erreserbako kobetako eta
ur-begitako animalia-talde garrantzitsuenak. Azken horiek komunitateko
ornogabeen haren bat osa dezakete.
Europan, lur azpiko uretan bizi diren
3.000 espezie inguru daudela zenbatetsi da; ez da asko, fauna epigeoa lau
aldiz handiagoa dela kontuan hartuz
gero.
Lur azpiko biodibertsitatearen
kontserbazioa
Lurpeko komunitateak osatzen dituzten
espezie asko oso bitxiak dira eta oso
dentsitate baxuan egon ohi dira. Horren
ondorioz, oso sentikorrak dira uraren kutsaduraren eta habitataren asalduraren
aurrean. Uren kutsadura gerta daiteke dolinetan edo erreketan egindako
isuriak lur azpiko ingurunearekin
zuzenean kontaktuan jartzean edo
horiek iragaztean edo lixibiatzean. Lur
azpiko ingurunearen gainean dauden
nekazaritza-lurretan erabilitako ongarriak eta pestizidak ere kutsadura lausoaren iturri arriskutsuak izan daitezke, eta, zenbaitetan, hondamendia
eragin dezakete. Habitataren asalduren artean, sedimentazio ez-naturala
(basoko jarduerek eragindakoa, esaterako) eta maila freatikoaren aldaketa gertatzen dira gehien. Gainera,
espezie estigobio batzuk lur azpiko
ingurunera oso ongi moldatuta daudenez, sentikorragoak
dira ingurunearen edozein asalduraren aurrean.
Habitat Naturalak eta Fauna eta Flora Basatia
Kontserbatzeari buruzko 4/1989 legearen, 27. artikuluan
ezartzen da administrazio publikoek natura ondarearen

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

6

neko kondizioek eta
espezieen arteko erlazioek (janaria lortzeko
lehia eta harraparitza)
hala egiten uzten dietenean.

7
dibertsitate genetikoa babestearen alde egin beharrekoa:
espezie bakoitzaren habitat
naturala babestea, espezie
eta azpiespezie endemikoei,
edo banaketa-eremu mugatuta dutenei, lehentasuna
ematea eta kanpoko espezieak edo azpiespezieak
sartzea mugatzea.
Munduan, ur gezako 10.000
ornogabe-espezie inguru
daude arriskuan, edo
baliteke jada desagertuta
egotea (ur gezako 1.369
ornogabe-espezie bakarrik daude IUCNren
2005eko zerrenda gorrian). Lur azpiko ingurunean ezin da aplikatu
ornodunekin (kiropteroekin, esaterako) aplikatzen
den “espeziekako” kontserbazio-estrategia. Lur
azpiko ingurunearen biodibertsitatea kontserbatzeko, habitat kontserbatzea da lehen lana. Are gehiago,
turismorako ustiatu ez diren kobak komunitate mailako
interesa duten habitat naturalak dira, eta Europako legedian babestu beharreko gune berezi gisa babestu behar
dira. Bestela, ornogabe-espezieak desagertu egingo dira
deskribatzeko eta ezagutzeko aukera izan aurretik.
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EUSKAL HERRIKO SAGUZARRAK
Kiropteroen ordenara bilduak,
saguzarrena da ugaztunen arteko bigarren talderik anitzena,
planetan ia mila espezie deskribatu direlarik, karraskarien
ondoren baitoaz garrantziari
dagokionean.

S

aguzarrak ugaztunen ordenako
animalia berezienak dira. Beren
hegalei esker duten hegan egiteko
ahalmena. Hegal horiek azaleko
mintz mehe batez osatutakoak dira
eta mintz hori bereziki luzeak diren
hatzen artean kokatuta dago.
Bestalde, atzeko gorputz-adarrak txikitu egin dira eta kobazulo eta
zuhaitzetan burutzen dituzten atsedenaldietan zintzilikatzeko soilik erabiltzen dituzte.
Animalia gautarrak dira eta gauek orientatzeko ekolokazio sistema bat garatu dute. Radar baten antzera, aho
edo sudurraren bitartez, etengabe igortzen dituzte ultrasoinuak eta ondoren soinu horien oihartzunari esker
inguruan dutenaren “irudi” bat egiten dute.
Sistema sofistikatu eta zehatz hori esker, saguzarrek
hutsik zegoen txoko ekologiko bat bete zuten eta andikiro hedatu ziren.
Gure latitudeetako saguzarrak intsektujaleak dira nahiz
eta euren harrapakinak ehizatzeko estrategia desberdinak erabiltzen dituzten.
Ingurune tropikaletan saguzarrak fruituez, nektarrez eta
ugaztun txikien odolaz ere elikatzen dira, hala nola, amerikar banpiroak.
Saguzarrek, nahiz eta jende askok ez jakin, migratu egiten dute udako bizitokietatik neguko bizitokietara eta batzuetan ehunka kilometrotako bidea egin behari zaten
dute horretarako.
Hain zuzen ere, mugimendu horiek direla eta, hegaztien
migrazioen ikerketarako erabiltzen den eraztunketaren

teknika erabiltzen has idira saguzarrekin ere.
Hegan doan espeziea bakoitza zehazteko balio duten
ultrasoinu-detektagailuak ere erabiltzen dituzte ikerlariek.
Batzuetan ehunka saguzarrez osatutako kolonietan bizi
dira saguzarrak
Mito eta legenda
Saguzarrak gutxi ezagutzen ditugun animaliak dira.
Gauekoak direnez eta hegan egiteko gaitasuna dutenez
hainbat historia eta legenden oinarri izan dira eta guztietan animalia gaiztotzat jo izan dira.
Ezbairik gabe Bram Stokerren “Dracula” nobela da historia eta legenda gutxi hauen artean ezagunena. Nobela
horretan oinarrituta egin diren film guztiek animalia horiei
egozten zaien izaera gaiztoa mito bilakatzea eragin dute
nahiz eta saguzarrak animalia ahul, lotsati eta ezkaltegarriak diren.
Gure kulturak higuingarri eta arriskutsutzat jo izan ditu
saguzarrak. Arte kristauan ohikoa da deabrua saguzar
hegalekin irudikatzea.
Eta gaur egun ere, asko dira beldurra eta izua eragiteko animalia hauek erabiltzen dituzten nobela eta filmak.
Kultura txinatarrean ordea, saguzarrak osasuna,
zoriontasuna, bizitza-luzaera, oparotasuna eta heriotza
gozoa irudikatzen ditu eta errespetu eta miresmena
eragiten dituzte txinatarren artean.
Euskal Herrian lan gutxi egin da animalia talde horri
buruz. Ikerlari batzuek, Enrique Balcells medikuak eta
Carlos Galánek, esaterako, hainbat kanpaina egin
dituzte gure lurraldean, eta espezie bakan batzuk bereizi dituzte. Hainbat haitzulo bisitatu dituzte ikerketa hori
egin ahal izateko; ondorioz, bereizitako espezie gehienak haitzuloetakoak dira. Lan horiek duela 25 urte
baino gehiago eginak dira, eta, bertaz, zaharkituak
geratu dira gaur egun.
Egun teknika berriak garatu dira animalia horiek ikertzeko. Sare japoniarrak hasi dira erabiltzen ur eta basoinguruneetan, baita ultrasoinuen detektagailuak eta iru-

diak handitzeko gailuak ere, eta horiei esker aurrerapen
handiak egin dira koropteroen ezagutzan.
Azken urteetan hazi egin da gure inguruneari buruzko
jakin-mina eta horren ondorioz, saguzarrak ere barnean
hartzen dituzten hainbat ikerketa jarri da abian.
Gaur egun zientzialari askok ikertzen dute biologia eta
ugaztun txiki hauek ingurumenean betetzen duten papera. Ikerketa horiei esker, Kiropteroei buruz gero eta informazio gehiago dugu eta ondorioz, saguzarrak baloratzen
eta errespetatzen hasi gara bateko uste eta beldurrak
alde batera utziz.
Espezieak
Iberiar Penintsulan bizi diren 25 kiroptero-espezietatik 23
bereizi dira Euskal herrian. Espezie horiek ondo banatutako hiru familiatan biltzen dira:
Errinolofidoak edo ferra-saguzarrak. Argi bereiz daitezke ferra-saguzarraz gainontzeko espezie europarretatik, ekolokaziorako ultrasoinuak bidaltzearekin lotuta
dagoen egitura berezia eratzen duten eta sudurrean
dituzten larruazal-eskrezentzia lobulatuei (ferren antzekoak dira, eta hortik dator beraren izena) esker. Genero
honetako espezie guztiek nahikoa hego laburrak eta
zabalak dauzkate, eta beroriei esker maniobragarritasun

eta zehaztasun handiko hegaldiak, sarri askotan, tximeleten moduan, altura txikian eta era nahasian eta irregularrean egiten dituzten hegaldiak gauza ditzakete.
Gaitasun horri ekolokazio sistema eboluzionatua gehitu
behar zaio, frekuentzia altuko soinuak bidaltzen dituztelarik, inguruaren eta bertan egon daitezkeen harrapakinen oso irudi zehatza lor baitezakete horrela, abarrik trinkoenen artean eta iluntasun oso-osoan ere bai. Bi ezaugarri horiek batera gertatzeak erraztasun handia ematen
die errinolofoei zuhaitzen eta sastraken artean higitzeko,
eta erabateko segurtasunez aritzen dira hegaz bertan,
beren dieta diren intsektuen bila. Hiru espezie:
Ferra-saguzar Handia (Rhinolophus ferrumequinum);
Ferra-saguzar Txikia (Rhinolophus hipposideros); Ferrasaguzar Mediterraneoa (Rhinolophus euryale).
Molosidoak edo saguzar buztanluzeak. Isatsa erdi
askatuta daukate hegalaren mintzetik. Espezie bakarra:
Saguzar buztanluzea (Tadarida teniotis).
Vespetilionidoak. ez daukate sudur-mintzik eta isatsa
hegalaren mintzaren barnean dago. Hogei espezie biltzen
dira familia honetan: Ur Saguzarra (Myotis daubentonii);
Bechstein Saguzarra (Myotis bechsteinii); Natterer
Saguzarra (Myotis nattereri)
Geoffroy Saguzarra (Myotis emarginata); Saguzar
Biboteduna (Myotis mystacina); Arratoi-belarri Handia
(Myotis myotis); Arratoi-belarri Txikia (Myotis blythii);
Baso-saguzarra (Barbastella barbastellus); Ipar
Belarrihandia (Plecotus auritus) ;Hego Belarrihandia
(Plecotus austriacus); Pipistrelo Txikia (Pipistrellus
pipistrellus); Kuhl Pipistreloa (Pipistrellus kuhlii);
Nathus Pipistreloa (Pipistrellus nathusii); Baratz
Saguzarra (Eptesicus serotinus); Leiser Gau-saguzarra (Nyctalus lasiopterus); Gau-saguzar Txikia
(Nyctalus leisleri); Gau-saguzarra (Nyctalus noctula);
Savi Saguzarra (Hypsugo savii) ;Schreibers Saguzarra
(Miniopterus schreibersi).
Penintsulako saguzar espezien artean Euskal Herrian
aurkitu ez diren hiruetatik bi (Rhinolophus mehelyi eta
Myoti capaccinii) Mediterraneoak dira berez, eta, ondorioz, oso litekeena da gure lurraldean ez egotea.
Hirugarrena (Nyctalus noctula), espezie migratzailea
da, Iberiar Penintsulan oso ezezaguna orain arte.
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FERRA-SAGUZAR HANDIA

SAGUZAR BUZTANLUZEA
E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK
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E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Rhinolophus ferrumequinum)

(Tadarida teniotis)

S

aguzar handi samarra da,
13 eta 43 gramo bitartekoa. Besaurrea 51 eta 60
milimetro bitartekoa da. Sudurzuloaren gainean mintzezko tolestura txikia du. Bizkarraldea marroi
argia da, eta sabelaldea gris-arrosa. Burua gris argia da.
Mundu osoan banaketa zabala
duen espeziea da. Europan, Asia
eta Afrikako iparraldean ageri da.
Gure lurraldean, ale ugari daude
mendialde guztietan eta oro har,
lurralde osoan zehar. populazioak egoiliarrak dira.

NOLA EZAGUTU: gris-ilun
eta gris-arre bitarteko kolorea du bereizgarri ilajean.
Aurpegia, begiak eta hegomintzak, berriz, gris-belzkarak ditu. Belarri handiak
dauzka, bekokiaren erdierdian biltzen zaizkionak.
Hego luze eta estuak ditu.Trago txikikoa
da.
TAMAINA: gorputza eta burua: 8,2-8,7
cm. Buztana, 4,5-5,5 cm. Pisua, 25-50 gr.
BIOLOGIA: saguzar buztanluzea ez da
batere lagunkoia. Gauetik egunsentira
bitarteko jarduna dagokio. Batzuetan
enarak eta sorbeltzak izan ohi ditu hegaldi-lagun. Zuzen, bizi-bizi eta altu egiten
du hegan. Hegoak bortizki astintzen baditu ere, isil-misilka hegaldatzen da; hegomintzak oso malguak ditu eta horiei esker
leuntzen du zarata. Itsumustuan norakoa
aldatzen duenetan baino ez zaio nabari
hegazkada. Udan ezkutatu egiten da eta
harkaitz arteko arrakaletan izaten ditu
kumaldiak; neguan, ostera, haitzulo handiak aukeratzen
ditu horretarako. Udazkenean izaten dira estalketak,
hibernazioa hasi baino lehen. Emeek kume itsu eta biluzi bakarra izaten dute, 75-85 egun inguruko sabelaldia-

ren ostean; kumeari hiruzpalau astetan ematen dio titia,
eta behin hegan ikasten duelarik beregain bilakatzen da.
ELIKADURA: intsektu hegalari handiak (kakalardoak,
tximeletak,
etab.).
HABITATA: harkaitz-eremuetan
eta
arroiletan
aurki daiteke.
Espezie urria da
oso Euskadin;
Va l d e r e j o - k o
Natur Parkean,
Aizkorrin
eta
Aralarren baino
ez da bizi.

mendigune karstikoetan da nagusi,
itsas maila eta estai menditarraren
artean. dena den, urriagoa da altuera handitu ahala; izan ere, isurialdeen banalerroko gune altuetan ez
dago. Basoguneak ditu gogoko, baina gutxi bisitatzen diren eliza eta
baselizetan ere bilatzen du babesa.
Leizeetan hibernatzen du. Unatzekoloniak eratzen ditu leizeetan edota
gizakiak erabiltzen ez dituen eliza eta
etxeetan. Gauez aritzen da. Umatzegaraian, emeek koloniak osatzen
dituzte. Udazkenean ernaldu eta
kumeak udaberrian jaiotzen dira. Eme
bakoitzak urtean kume bakarra izan
ohi du, eta hori dela eta, espeziea oso zaurgarria da. Gazteak bigarren urtean hasten dira ugaltzen. 15 urte inguru bizi
dira, baina Pirinioetan 23 urteko ale batzuk behatu dira.
Neguko babeslekutik udako babeslekuraino 20-30 kilometro egiten ditu. Europan ezagutzen den ibilbide luzeena 180
kilometrokoa da. batez ere koleopteroak eta diptero handiak
jaten ditu.

Oraindik ere espezie hau ikustea erraza
izan arren, desagertzen ari da. Zenbait
leize eta elizatako koloniak berriki desagertu dira.
Populazioak urritzen ari dira eraikinetan
eta leizeetan pairatzen dituzten eragozpenen ondorioz. Izan ere, gizakiaren
aurrean oso sentikorra den espeziea da.
halaber, egurra kontserbatzeko erabiltzen diren tratamenduek ere erregresioa
eragiten dute, saguzarrak pozoitzen baitituzte.
Espezie hau kontserbatzeko hibernazioeta umatze-kolonien babeslekuak zaindu eta kontserbatzea bultzatu behar da,
pertsonak sartzea debekatuz edo murriztuz. Horrez gain
eraikinak zaharberritzean saguzarren fenologia kontuan hartu beharko litzateke, batez ere udan, umatze-koloniak osatzen dituzten garaia baita. Zeharberritze lanetan ez litzateke inoiz homeotermentzako toxikoak diren substantzia kontserbatzailerik erabili behar
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FERRA-SAGUZAR MEDITERRANIARRA

FERA-SAGUZAR TXIKIA

(Rhinolophus euryale)

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Rhinolophus hipposideros)

U

gaztun txikia da, 11 eta 17
gramo artekoa. Besaurrea
44-49 milimetrokoa da.
Mintz-tolestura handia dauka
sudurzuloaren gainean. Bizkarraldea marroi gorrixka, eta sabela
gorrixka argia dira.
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U

gaztun txikia da, 3,5 eta 9
gramo bitartekoa. Besaurrea 36 eta 38 milimetro
bitartekoa da. Sudurzuloaren gainean mintzezko tolestura ertaina
du. Bizkarraldea marroi argia da,
eta sabelaldea gris-arrosa.
Europa, Asia eta Afrikako iparraldean hedatzen da. Gure lurraldean mendialdean bizi da. Populazioak egoiliarrak dira.
Harizti, artadi eta pagadietan bizi
da, itsas maila eta 1.000 metroko altuera bitartean. Umatze-kolonia txikiak eratzen ditu gizakiak
erabiltzen ez dituen eraikin eta
elizetan. Neguan tunel eta leizeetan hibernatzen du. Gauez aritzen da. Udazkenean ernaldu
eta kumeak udaberrian jaiotzen
dira. Urtean behin kume bakarra izan ohi du, eta hori dela
eta, espeziea oso zaurgarria da. Gazteak bigarren urtean
hasten dira ugaltzen. 13 urtera irits daitezke, baina batez
beste, bizitza askoz ere motzagoa dute. Umatze-babeslekutik hibernazio-babeslekuraino 5-10 kilometro egiten ditu,
baina Europan ezagutzen den ibilbide luzeena 153 kilometrokoa da. Batez ere diptero nematozeoak, lepidopteroak,

Espezie honek banaketa zirkunmediterraneoa dauka, eta mugak
Afrikako iparraldea eta Iran dira.
Gure lurraldean, zona karstikoetan bizi da, itsasertzean zein barnealdean. Populazioak egoiliarrak
dira.
neuropteroak eta araknidoak jaten ditu,
saritan zuhaitz eta zuhaixken adarretan
harrapatzen dituenak.
Oraindik ere espezie hau ikustea erraza
izan arren, populazioak erregresioan
dauden. Zenbait leizetako koloniak berriki desagertu dira.
Populazioak behera egiten ari dira, gizakia etengabe ari baita erabiltzen dituen
babeslekuetatik atera nahian.
Espezie hau kontserbatzeko beharrezkoa da saguzarrak
koloniak eratzeko erabiltzen dituen tokiak babestea, gizakiaren esku-hartzea ekidinez. Horren gain, umatze-garaian
zaharberritze-lanak saihestu behar dira. Egurraren kontserbazio-tratamenduak egiteko ere kolonia hauen jarduera kontuan hartu behar da

Barrunbe habiak dituzten altuera
baxuetako gune karstikoetan bizi
da,berozalea denez, altuera handiak eta hotza ez baititu gogoko.
Gaueko animalia da. Udazkenean ugaltzen da, eta udaberrian jaiotzen dira kumeak;
eme bakoitzak kume bakarra izan ohi du. Gazteak bigarren urtean hasten dira ugaltzen. Taldekoia eta haitzulo zalea da saguzar hau, eta udan gizakiari lotuago dauden babeslekuak ere erabiltzen ditu. Badakigu 10-40
kilometro lekualdatzeak egin dituela, inoiz 13 km-rainokoak ere bai. Batez ere lepidopteroak eta koleopteroak jaten ditu.
Gutxi ikusi ohi dira, eta horrek adierazten du populazioa
txikia dela. Populazioa erregresioan dago, kolonia asko
desagertu omen dira eta.
Erregresio horren eragileak dira, batetik, babeslekuetan izaten dituzten eragozpenak; eta bestetik, zahar-

berritzen ari diren eraikinetan
egurrari ematen zaizkion tratamenduek eragiten dizkieten kalteak.
Populazio hauek kontserbatzeko, umatze-koloniak eratzeko erabiltzen dituzten
babesguneak babestu behar
dira, eta giza jarduerak ekidin behar dira.Halaber,
umatze-garaian berritzelanak ekiditea komenigarria
izango litzateke. Egurraren
tratamenduak egiteko, koloniak kontuan hartu behar
dira, eta ez lirateke erabil
behar espezie hauentzako
toxikoak diren kontserbatzaileak.
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BECHSTEIN SAGUZARRA

DAUBENTON SAGUZARRA
E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

U

gaztun txikia da, 8 eta 13
gramo bitartekoa. Besaurrea
39 eta 44 milimetro bitartekoa da.
Bizkarraldea arre gorrixka da, eta
sabelaldea zurixka. Belarriak
nabarmenak dira: oso luzeak eta
elkarrengandik bereizita daude.
Banaketa eurasiarra duen espeziea da, eta Iberiar Penintsulatik
Kaukasoraino ageri da. Gure
lurraldean, ipar-mendebaldeko
muturreko -Bizkaiko- herri batean bakarrik aurkitu da. Inguruko
herrietako populazioen jokaera
ikusita, badirudi populazioak
egoiliarrak direla.

N

ahiko espezie da, 6 eta 10 gramo bitarteko pisua duena. Bizkarraldea arre-gorrixka edo beltzezka du, eta
sabelaldea zuri lohia.
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E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Myotis bechsteinii)

(Myotis daubentonii)

Espezie hau Palearktikoko erdiko latitudeetan ageri da. Espainian ezagutzen den agerpen bakarra ipar-mendebaldeko
koadrantean izan da. Eskura dauden ziten handia Euskadiri dagokio, bertan ohiko saguzarra baita, eta Arabako Mediterraneoko isurialdean ondoko banatuta dago. Aitzitik, Bizkaia eta Gipuzkoako sektore atlantiarrean askoz bakanagoa da.
Ibaiei eta ur gezetako masei lotuta dagoen espeziea da.
Hainbat substratu-motetan bilatzen du babeslekua: zuhaitzetako zuloetan, arroka edo eraikinetako zirrikitu eta barrunbeetan, bai eta zubietan eta tuneletan ere. Saguzarren beste espezie batzuek bezala, araldia udazkenean izaten du,

baina obulazioa, ernalketa eta ernaldia hurrengo udaberrian
izaten da. Erditze gehienak, beraz, ekainean eta uztailean
izan ohi dira. Dipteroak, trikopteroak eta beste ur-intsektu
batzuk harrapatzen ditu. Eremu bera erabiltzen duten indibiduoek talde egonkorrak eratzen. Saguzar sedentariotzat
hartzen bada ere, normalean udako babeslekuak (kumatzeko erabiltzen dituenak) eta negukoak (hibernatzeko babeslekuak) leku desberdinetan egoten dira.
Ez dago espeziearen populazioaren joerari buruzko daturik. Zenbait herrialdetan biozida-metaketak egiaztatu dira
-basoen tratamendu fitosanitarioetan erabiltzen dira- indibiduoen ehunetan. Bestalde, eragin negatiboa dute ere babeslekuetan jasaten dituzten eragozpenek eta desagertzeek,
etxebizitzak eta zubiak konpontzearen ondorioz. Teorian, ur
kontinentalen kutsadurak mugatu egiten du intsektuen, hau
da, animalia hauen elikagai-iturri nagusiaren eskuragarritasuna.
Beste kiroptero batzuetan gertatzen
den legez, populazioen kontserbaziorako neurriak babeslekuak zaintzera bideratu beharko lirateke,
babesleku ziorako neurriak babeslekuak zaintzera bideratu beharko
lirateke, babesleku garrantzitsuenak
saguzar honentzat eraginkorra den
moduan itxi, eragozpenak ekidin eta
eraikuntzetako zaharberritze-lanak
kontrolatu beharko lirateke. Biodibertsitatearentzat mesedegarriak
diren habitatak kontserbatzea ere
garrantzitsua da, besteak beste,
zuhaizti beste zaharrak dituzten eta
pestiziden tratamendurik jasan ez
duten basoak kontserbatzea.

Ondo kontserbatuta dauden
baso hezeetan bizi da, batez ere
haritz, erkametz eta arte zaharrak dauden tokietan. Babesleku bezala erabiltzen ditu leize, meazulo eta zuhaitzak, eta
betan osatzen ditu umatze- eta hibernazio-koloniak. Gauez
aritzen da, eta izuti eta iheskorra da. Motel egiten du
hegan zuhai-tzen artean. Udazkenean ernaldu eta kumeak udaberrian jaiotzen dira. Eme bakoitzak urtean kume
bakarra izan ohi du.
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Gazteak bigarren urtean hasten ira ugaltzen. Espezie sedentarioa izan arren, 35 kilometrorainoko lekualdaketak ezagutzen dira. Landareen artean antzematen ditu harrapakinak; batez ere lepidopteroak, dipteroak eta koleopteroak
jaten ditu.
Egun, populazioa oso urria da, eta litekeena da honezkero
iraungita egotea.

Ez dira zehazki ezagutzen gure lurraldean populazioak
desagerrarazi dituzten faktoreak, baina badirudi eragile
nagusia dela zuhaitz zaharrak dituzten basorik ez egotea.
Espezie hau kontserbatzeko neurriak espezieak behar
duen ingurunean hartu behar dira: batetik, egun erabiltzen dituen basoak zaindu -batez ere zuhaitz zaharrak-,
eta bestetik, errutegi artifizialak jarri behar dira, animalia
hau agertzea bultzatzeko. Horrez gain, ezinbestekoa da
ekologia aztertu eta espeziearen arazo zehatzak ezagutzea, horrela beharrezko neurriak hartu ahal izateko.

GEOFFROY SAGUZARRA

NATTERER SAGUZARRA

(Myotis emarginata)

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Myotis nattereri)

16
EH 120 Zk.

U

gaztun txikia da, bost-hamar gramo bitartekoa pisua
duena; 37-42 milimetroko besaurrea du. Bizkarraldea
arre grisaxka da eta sabelaldea argiagoa. Belarri luzeak,
finak eta zeharrargiak dira, eta atzeko ertzean gutxi markatutako arraila daukate.
Europan, Asian eta Afrikako iparraldean banaketa zabala
duen espeziea da. Gure lurraldean mendialde nagusietan
eta kostaldean bizi da. Populazioak egoiliarrak dira.
Espezie hau batez ere haitzulotara da eta arroketako arra-

kaletan bilatzen du babesa. Hala ere, hainbat habitatetan
bizi da; zuhaitzen zuloetan ere koloniak eratzen ditu. Uda
aldera, umatze-koloniak eratzen ditu, eta neguan bakartiagoa da edo talde txikietan biltzen da. Udazkenean ernaldu
eta ekainean erditu ohi dira, eme bakoitzak urtean kume
bakarra ixten du. Gazteak bigarren urtean hasten dira ugaltzen. Sedentarioa den arren, negu-toki eta umatze-babeslekuen artean lekualdatzen da, beti 90 km-tik beherako distantziak egiten ditu. Nagusiki dipteroz elikatzen da, eta maiz
harrapatzen ditu ere adar hostoetako araknidoak, himenopteroak eta trikopteroak.
Oso ale gutxi ikusi direnez, badirudi saguzar hau nahiko urria dela. Hala ere, ez dakigu zein den populazioen joera. Europan
erregresioan dago.
Erregresioaren eragileak dira babeslekuak
galdu izana, zuhaitzetako hutsunerik ez egotea eta zuhaizti zaharrak galtzea. Halaber,
zaharberritzen ari diren eraikinetan zurari
egiten zaizkion tratamenduek ere badute
eragina.
Espezie hau kontserbatzeko beharrezkoa
da zuhaitz zaharrak zaintzea, hauen hutsune eta arrakalek saguzar honi eta besteei babesa eman diezaieten. Babes-neurri berriak hartzea posible izango da populazioen garapena behatu, eta espezie
honen beharrizan ekologikoak eta arazoak
azter-tzen direnean.

U

gaztun txikia da, 7 eta 12
gramo bitartekoa. Besaurrea 36 eta 42 milimetro
bitartekoa da. Bizkarraldea arre
gorrixka da, eta sabelaldea argiagoa. Belarri luzeak ditu, eta atzealdean arraila nabarmena dute.
Europako hegoaldean bizi da, Iran
eta Afrikako iparralderaino, hain
zuzen. Gure lurraldean, batez ere
isurialde atlantikoko mendialdean
eta kostalde osoan bizi da. populazioak egoiliarrak dira.
Itsasoaren maila eta 1.000 metroko altuera bitartean bizi da,
eta leize epeletan aratzen ditu umatze-koloniak. Gauez aritzen da. Udazkenean ernaldu eta kumeak udaberrian jaio-

tzen dira. Eme bakoitzak kume
bakarra izan ohi du. Bi urte pasa
beharko dira gazteak ugaltzen hasi
arte. Espezie koloniala da eta 200
eme biltzera iristen dira umatze-kolonietan. Sedentarioa bada ere, 40
kilometrotik beherako lekualdaketak
egiten dituztela ikusi da; ezagutzen
den lekualdaketa luzeena 106 kmkoa da. hegan egiten ez duen intsektu eta artropodoak jaten ditu,
batez ere araknidoak eta lepidopteroen larbak, bai eta egunez aritzen diren beste intsektu batzuk ere. Horrek esan nahi du landareen artean atzematen
dituela harrapakinak.
Badirudi gure lurraldean populazioa oso txikia dela, eta erregresioan dagoela.
Atzerakadaren eragileak dira umatze-koloniek pairatzen dituzten eragozpenak, batez ere leizeak bisitatzen dituztenek eragindakoak. halaber, egurra kontserbatzeko tratamenduak oso kaltegarriak dira eraikinetan bizi diren kolonientzat.
Espezie hau kontserbatzeko beharrezkoa da saguzarrak koloniak osatzeko erabiltzen dituen leizeak
babestea, batez ere umatze-garaian, bisitarien sarrera erregulatuz. Halaber, populazioen bilakaera eta baldintza ekologikoak aztertu behar dira, arazo zehatzak
ezagutu ostean babes-neurri berriak hartu ahal izateko
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ARRATOI-BELARRI HANDI SAGUZARRA

SAGUZAR ARRATOI-BELARRI TXIKIA
(Myotis blythii)
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E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Myotis myotis)

NOLA EZAGUTU: ilaje
arre-grisaxka du bereizgarri bizkarraldean eta
gris-iluna sabelaldean.
Hego zabalak dauzka,
gris-ilunak; isats-punta
nabarmen irteten zaio
uropatagio izeneko behealdeko hego-mintzetik. Belarri zabalak eta
oboideak ditu; belarriaren luzeraren erdia
baino txikiagoa du tragoa.
TAMAINA: gorputza eta
burua,
6,5-8
cm.
Buztana, 4,6-6 cm.
Pisua, 15-33 gr.
BIOLOGIA: ilundu ostean ibili ohi da hegan eta
eguraldi oneko egunetan bakarrik irteten da.
Makal egiten du hegan,
lerro zuzenean eta
betiere 5-8 metro bitarteko altueran. Bakarka
edo talde txikietan ematen du negua; haitzulo
heze, ilun eta sakonetan
hibernatzen du. Uda
partean, arrak bakarka
bizi ohi dira eta sabai-azalera handiak eskatzen dituzte
eurentzat. Emeek, aldiz, kumaldietarako koloniak edo
errun-lekuak osatzen dituzte sasoi horretan; ehunka eta

ehunka alek eraturikoak izan daitezke, eta horietatik gutxi batzuk baino
ez dira ar-helduak; litekeena da arrik
ez izatea ere. Zalaparta handia izaten da kolonia horietan. Eguraldi
txarra egiten duenean, elkarrengandik ahalik eta hurbilen paratzen
dira
emeak
berotze
aldera.
Udazkenean -hibernazioa hasi baino
lehen- eta udaberrian izaten dira
estalketak. Emeak kume itsu eta
biluzi bakar batez erditzen dira, 5060 egun inguruko sabelaldiaren
ostean; kumea hegan egiteko gai da
40-50 egun barru, eta erabat beregain bilakatzen da jaio eta hilabete bira. Espezie migratzailea da eta migrazio-mugimenduak egiten ditu, hazitokietako gordelekuetatik hibernazio-lekuetakoraino
ELIKADURA: intsektu handiak, hala nola gaueko tximeletak, kilkerrak, kakalardoak…
HABITATA: eremu karstikoetan bizi da, lurpeko gordeleku ugariz horniturikoetan. Euskadin honako lekuotan
ageri da, Raneroko haitzetan, Jorrios mendigunean,
Gorbeiako mendizerran, edota Astigarragako basoetan.
Banaketa zabala dauka, Europako hego-erdialdean eta Asia
Txikian bizi da. Gure lurraldean bai mendialde eta bai zonalde baxuetan behatu da. Populazioak egoiliarrak dira.
Ezer gutxi dakigu espezie honen populazioen egoerari buruz;
hala ere, aski ezaguna da gure lurraldeaz kanpoko erregresioa. Gure lurraldeaz kanpoko espeziearen beherakadaren eragileak dira umatze-koloniak asaldatzea, babeslekuak suntsitzea eta zuraren tratamenduen eragin kaltegarriak.

19

U

gaztun txikia da, 12 eta 30
gramo bitartekoa. Besaurrea
54 eta 60 milimetro bitartekoa da. Bizkarraldea marroi-gorrixka da, eta sabelaldea zuri grisaxka.
Belarri luzeak ditu.
Banaketa zabala duen espeziea da,
Europan zirkunmediterraneoa da,
eta Asia eta Afrikako iparralderaino
iristen da. Gure lurraldean animali
honen hezurrak bakarrik aurkitu dira
Gorbeian eta Aizkorrin, hain zuzen ere. inguruko lurraldee-

tako datuen arabera, egoiliarrak
dira populazioak.
Animalia hau mediterraneoaren
eragina duten edo egutera dauden
lekuetan bizi da. Babeslekuak
dituzte giza kokalekuetan edo kareharrizko guneetan. Gauez aritzen
da eta koloniak eratzen ditu. Izan
ere, ehunka eme biltzen dira umatze-kolonietan. Neguan, aldiz, talde txikietan edo bakarka bizi dira.
udazkenean ernaldu eta kumeak udaberrian jaiotzen dira.
Eme bakoitzak kume bakarra izan ohi du. Espezie migratzailea da, eta 600 kilometrorainoko
tokialdaketak ezagutzen dira Iberiar Penintsulan.
Batez ere koleopteroak eta oropteroak jaten ditu.
Badirudi gure lurraldeko populazioa oso txikia
dela. Ez dakigu zein den populazioaren joera, baina beste toki batzuetan erregresio nabarmena
aipatu da.
Beste lurraldeetako populazioen atzerakadaren
eragile nagusiak dira animalia honek babeslekuetan pairatzen dituen eragozpenak.
Espezie hau kontserbatzeko neurriak espeziearen egoera eta arazo zehatzak ezagutu ostean
hartu behar dira
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SAGUZAR IPAR-BELARRIHANDIA

SAGUZAR BIBOTEDUNA

(Plecotus auritus)
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E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Myotis mystacinus)

S

aguzar txikia da, 4 eta 10 gramo
bitarteko pisua duena. Ezaugarri morfologiko esanguratsuena goiko ezpainean bibote gisa antolatutako bibrisa ugariak dira. Aurpegia,
belarriak eta hegal-mintzaren kolorea arre belzkara da, sabelaldea
ordea krema argi tonuetara hurbiltzen da gehiago.
Mundu-banaketak Palearktikoko zati
gehiena hartzen du, Europar mendebaldeko muturretik Pazifikoko Asiar kostalderaino. Espainiako zita eskasak erdi iparreko gune menditsuetan aurki-

tzen dira gehien bat. Euskadin,
atlantiko-mediterraneo uren
banalerroko mendikateetan eta
beste zenbait mendi-guneetan
egon badaudela egiaztatu da.
Mendiko espezietzat hartzen da
batik bat, hostozabalen basoetakoa. Udako babeslekuak
zuhaitzetako zuloak, azalak eta
arroketako pitzatuak ere izaten
dira, neguan ordea badirudi
nahiago dituela tenperatura baxuko kobazuloak eta oxinak,
bertan igaroko duelarik negua urritik martxora.
Badirudi araldia udazkenean izaten dela, abuztuan
ugalketa aktiboa duten aleak aurkitu diren arren. Lehen
urtetik aurrera ugaltzen dira. Ehiza-hegaldi arin, azkar
eta bihurgunetsuetan harrapaturako hegalari artropodoez elikatzen dira. Batzuetan egunez ere jarduten
dira. Lekualdatze motzeko espezie sedentarioa dela
uste da.
Zita-kopurua mugatua da, oro har, Espainian, bai eta
Euskadin ere. Horrek adierazten du espezie ezohikoa
dela, eta aldi berean, bere egoerari buruz ezer gutxi
jakitea eragiten du. Ez da zehaztu populazioen ugaritasunean edo banaketan eragin dezaketen faktore
mugatzaile edo arrisku-faktorerik. Hala ere, litekeena
da pagadietako eta antzeko basoetako espezie menditarrekin lotura estua izatea, eta espezie bakana izatea zuhaizti zaharrak urritzen ari direlako eta pestizidekin tratamendu fitosanitarioak egiten direlako.
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gaztun txikia da, 5 eta 15
gramo bitartekoa. Besaurrea
34 eta 41 milimetro bitartekoa da. Bizkarraldea arre grisaxka
da, eta sabelaldea zurixka. Belarri
luzeak ditu eta oinaldean elkarri lotuta daude.
Asian eta Europan banaketa zabala duen espeziea da. Europako
penintsuletako hegoaldean eta iparraldeko eskualdeetan, ordea, ez
dago. Gure lurraldetan, mendialdean eta kostaldean bizi da. Populazioak egoiliarrak dira.
Basoko espeziea da, itsasoko maila eta 1.000 metroko altuera bitartean bizi dena, batez ere zuhaitz
hostogalkorren artean. Zuhaitzetako zuloetan eratzen ditu koloniak. Gauez aritzen da. Umatze-kolonietan, emeak arrengandik banandu eta talde txikiak osatzen dituzte. Udazkenean ernaltzen dira eta kumeak ekaina edo uztaila aldera jaiotzen dira. Eme bakoitzak
kume bakarra izaten du, eta inoiz era bi izan ohi ditu. Gazteak bigarren edo hirugarren urtean hasten dira ugaltzen.
Bost edo sei urte bizi dira. Espezie sedentarioa izan arren,
batzuetan kilometro gutxi batzuk egiten ditu umatze-kolo-

niatik hibernazio-babeslekuraino. Europan ezagutzen den tokialdaketa luzeena 42 km-koa da. Lurrean edo adarretan atzematen dituen lepidoptero,
diptero eta koleopteroak jaten ditu. sarritan harrapakina ekolokalizatu behar
izan gabe atzematen du, hark igorritako soinuari jarraitzen baitio.
Jasotako datuen arabera, badirudi gutxi daudela gure lurraldean, eta ez dakigu zein den populazioaren joera.
Atzerakadaren eragileen artean, azpimarratzekoa da egurra kontserbatzeko eta basoetako izurrien kontrako tratamenduetan erabiltzen diren produktu kimikoen eta pestiziden eragin
kaltegarria. halaber, aipagarria da
zuhaitzetan ez dela ia babeslekurik
geratzen, hau da, zuhaitz zahar gutxi geratzen direla.
Espezie hau kontserbatzeko komenigarria izango litzateke
zuhaitz zaharrak ez kentzea, eta errutegi artifizialak jartzea
koloniak bertan geratzea edo bertara joatea bultzatzeko,
batez ere zuhaitz-landaketa gazteetan. Bestelako babesneurriak hartzeko, aldez aurretik populazioen egoera eta
arazo zehatzak ezagutu behar dira.

SAGUZAR HEGO-BELARRIHANDIA
(Plecotus austriacus)

PIPISTRELO TXIKIA
E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Pipistrellus pipistrellus)

NOLA EZAGUTU: genero honen
ezaugarria besteak beste, belarri
txikiak eta trago biribilduak izatea
da. Saguzar arrunta Europalo
Txikiena da, belarri motzak ditu,
triangeluarrak mutur biribilduenak
eta lauzpabost zehar-tolesduradunak kanpoño puntan. Tragoa zabala baino luzeagoa da, barrurantz
apur bat makurta eta biribildua kanpoko aldean, bizkarraren kolorazioa erre edo marroiska da eta
sabelarena marroiurdinska.
TAMAINA: gorputza eta burua: 45,3 cm. Buztana: 3-4
cm. Pisua: 6-12 gr.
BIOLOGIA: espezie
geldikorra da, desplazamendu laburrak egiten dituena, baita
arrastu aurreaik ere,
hegada azkarra eta
arina du 5-190 metro
bitartekoa.
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ost eta hamabost gramo arteko
pisua eta 38-43 mm-ko besaurrea duen tamaina txikiko ugaztuna da, Bizkarralde gris iluna du eta
sabelaldea argiagoa da. Belarriak oso
luzeak dira eta oinarrian batuta daude.
Banaketa eurasiatikoa duen espeziea
da, Afrikako iparraldea heltzen dena,
baina iparraldeko guneetan ez da ageri. Gure lurraldean kostaldean zehar eta
barrualdeko zenbait mendigunetan bizi
da. populazioak egoiliarrak dira.
Itsas maila eta 6000 metro artean bizi
da, eta ohikoagoa da estai muinotarrean eremu baxuetan baino. Babeslekutzat hartzen dituen baseliza eta utzitako eraikinetan bizi da. Gauez ibiltzen
da. Umatze-kolonietan emeak arrengandik bereizi eta talde txikiak eratzen
dituzte. Udazkenean parekatu eta ekaina eta uztaila artean
erditu ohi dira. Urtean umaldi bakarra izaten dute emeek,
kume bakarrekoa, eta inoiz, baita bikoa ere. Gazteak bigarren urtean asten dira ugaltzen. Sedentarioa da, baina 20
km-tik beherako lekualdatzeak ezagutzen dira negu-toki eta
umatze-babeslekuen artean; ezagutzen den lekualdatzerik
handiena 62 km-koa da. Harrapakinik gogokoenak lepidoptero noktuidoak dira, baina airean harrapatzen dituen beste

intsektu batzuk jaten ditu ere, hala
nola, diptero, neuroptero, himenoptero, hemiptero, trikoptero eta
koleopteroak.
Gure lurraldean ez dugu espeziearen egoera ez eta joera ere
ezagutzen.
Beste lurralde batzuetan, atzerakadaren eragileak dira umatzekoloniak ezartzeko erabiltzen
dituen eraikinetan giza ekintzek
eragindako eragozpen eta heriotzak, bai eta eraikinak berreraikitzeko eta egurra tratatzeko erabiltzen diren produktu kimikoak
ere.
Populazioak kontserbatzeko
beharrezkoa da umatze-koloniak
eratzeko erabiltzen dituzten babeslekuak zaindu eta gizakien eragozpenak saihestea. gainera, ugalketa-garaian berritze-lanak ekiditea komenigarria da. Egurraren tratamenduari
dagokionez, kolonien jarduerak kontuan hartuz egin behar
da, eta ez lirateke erabili behar espezie hauentzat toxikoak
diren substantziak dituzten kontserbagarriak. Bestelako neurriak hartu ahal izango dira populazioen egoera eta arazoak ezagutzean

ELIKADURA: edozein motatako intsektu hegalari jaten ditu, kale artean,
kaleargien ondoan edo zelaietan.
HABITATA: habitat guztietatik
ibiltzen da eta bere aterpeak
kutxa-habietan zein baserri eta
itsaslabarretan bai eta arrail batean etab ditu

KUHL PIPISTRELOA
(Pipistrellus kuhlii)

NOLA EZAGUTU: saguzar txikia da,
bizkarraldea arre-horixka ageri duena
eta sabelaldea zuri-grisaxka. Belarri
motz eta triangeluarrak dauzka, biribilak goiko aldetik; belarrien kanpo-ertzak zeharkako bost toles ditu.
TAMAINA: gorputza eta burua, 4-5,3
cm. Buztana, 3-4 cm. Pisua, 6-12 gr.
BIOLOGIA: ilundu artean ez da gordelekutik irteten elikagai bila. Harkaitzetako eta eraikin zaharretako arrakaletan egiten ditu udako gordelekuak.
Emeek jaio eta urtebetera erdiesten
dute sexu-heldutasuna. Zortzi urteko
bizi-itxaropena dagokio.
ELIKADURA: altuera ertainean hegan dabilelarik, intsektu hegalariak (batik bat sitsak eta eltxoak) ehizatzen
ditu.
HABITATA: ordokietan eta mendi-eremuetako beheko

aldeetan bizi da, herri eta hirietaraino ere sartu ohi delarik.
Euskadin, Bizkaiko itsasotik hasi eta Ebroren haraneraino ageri da
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NATHUSIUS PIPISTRELOA

BARATZ-SAGUZARRA

T

T
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(Eptesicus serotinus)

amaina txikiko ugaztuna da, 4
eta 12 gramo arteko pisua eta
32-35 milimetro besaurrea dituena.
Arrea da, uniformea, eta sabelaldea pixka bat argiagoa da. Belarri
laburrak ditu.

amaina txikiko ugaztuna da,
20 eta 27 gramo arteko pisua
eta 48-55 milimetroko besaurrea
dituena. Arre iluna da, eta sabela pixka bat argiagoa da. Isatsaren muturra hatzen arteko mintzetik ateratzen da. Belarriak motzak dira.

Eurasian zabaltzen den espeziea
da, baina iparraldeko eskualdean
ez da ageri. Gure lurraldean, indibiduo hibernatzaileak bahatu dira
bai barnealdean bai kostaldean.
Beraz, populazio negutarrak dira,
eta ez sedentarioak edo egoiliarrak.
Orokorrean, Erdialdeko Europatik
datoz.
Basoko ohiko espeziea da, Gune
baxu eta hezeetako basoen barruan
bizi da, eta neurri txikiagoan, gizakien kokaguneetan ere. Zuhaitzen
hutsune eta zirrikituetan bilatzen du
babesa. Gautarra da. Udazkenean
parekatu eta ekainean edo uztailean erditu ohi dira. Eme bakoitzak
kume bat, eta inoiz ere bi izaten ditu.
Migrazioak abuztuaren erdialdetik
edo irailetik aurrera izan ohi dira eta
apirila eta maiatza bitartean bueltatzen dira, erditzeko garaia baino
zertxobait lehenago. 1.000 km-ko
mugimendu erregularrak ezagutzen
dira, eta neurtutako distantzia luze-

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Pipistrellus nathussii)

Europan eta Asian zabal hedatzen den espeziea da, eta Afrikako iparralderaino ere iristen da.
Gure lurraldean, mendiguneetan
eta kostaldean agertzen da;
populazioak egoiliarrak dira eta
Europatik negutarrak ere etortzen dira.
ena 1.600 km-koa da.
Tamaina ertain eta txikiko
aireko intsektuez elikatzen
da. Intsektuok airean harrapatzen ditu, 4 eta 15 metro
bitarteko garaieretan.
Datu guztien arabera, ale
negutarren kopurua oso txikia da gure lurraldean.
Europan espezie honen
joera ez da uniformea, toki
batzuetan erregresioan baitago, eta beste batzuetan,
ordea, egonkorra baita.
Erregresioaren eragiletzat aipatu dira batetik,
basoetan gero eta zuhaitz
zahar gutxiago dagoela;
eta bestetik, egurraren
tratamendurako eta kontserbaziorako erabiltzen
diren produktuen eragin
negatiboak.
Espezie hau kontserbatzeko komenigarria izango litzateke basoetan
zuhaitz zaharrak mantentzea eta aleen negualdia erraztuko luketen
habia artifizialak jartzea.
Populazioen egoera eta
arazoak ezagutu ondoren, bestelako kontserbazio-neurriak abian jarri
izango dira.

Haitz-guneetara eta gizakien
kokalekuetara lotuta bizi dira.
Halatan, itsas maila eta 1.000
metro bitartean dauden herri eta
hirietan babesa bilatu eta ehizatzen du. Iberiar Penintsulako
hegoaldeko jarduera-datuek diote gaueko lehen orduetan bakarrik aritzen dela. Emeek 10 eta
20, inoiz ere 50, indibiduo arteko
umatze-koloniak eratzen dituzte;
garai horretan arrak bakartiagoak dira. Udazkenean parekatu eta
ekainean erditu ohi dira. Eme
bakoitzak urtean kume bateko
edo biko erditze bakarra izan ohi ditu. Erdialdeko Europako
populazioek migrazioa abuztu erdialdean edo irailean has-

ten dute, eta apirila edo maiatzean itzultzen dira. Migratzaile partziala dela esaten da,
populazio gehiena sedentarioa
baita. 330 kilometro lekualdaketak ezagutzen dira. Gehien
bat koleoptero handiez elikatzen da.
Populazioaren tamaina eta joera zeintzuk diren ez dakigu.
Nolanahi ere, badirudi Europan
egonkorra dela, edo, asko jota,
gainbehera txikian dagoela.
Europako populazioen erregresioaren eragilea da zaharberritzen ari diren eraikinetan egurraren kontserbaziorako
tratamenduetan erabiltzen diren
produktuen eragin negatiboa.
Halaber, gizakiaren jazarpenak
ere kaltetzen du espezie hau.
Populazioak kontserbatzeko
komenigarria da ugalketagaraian eraikinen zaharberritze-lanak ekiditea. Egurraren
kontserbaziorako erabiltzen
diren tratamenduei dagokienez,
kolonien aktibitatea kontuan
hartuz egin beharko lirateke,
bai eta espezie hauentzat toxikoak diren substantzia kontserbagarriak ekidinez ere.
Populazioen egoera eta arazoak ezagutu ondoren, bestelako kontserbazio-neurriak
abian jarri ahal izango dira.
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GAU-SAGUZAR TXIKIA

BASO-SAGUZARRA
E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK
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NOLA
EZAGUTU:
tamaina ertainekoa da.
Mutur zanpatua du
bereizgarri eta goiko
alderantz zabaltzen
zaizkion sudur-zuloak
dauzka.
Entzumenpabiloi zabalak ditu;
belarriaren kanpo-ertzak zeharkako bospasei toles ageri ditu,
botoi-formako gingil
bat duena erdialdean.
Begi eta hortz txikiak
dauzka. Ilajea luzea
du,
zeta-antzekoa.
Marroi-belzkara du bizkarraldea; ile-puntak
zuri-horixkak dituenez,
badirudi
antzigarrez
estalita dagoela. Sabelaldea, berriz, grisiluna du.
TAMAINA: gorputza
eta burua, 4-5,3 cm.
Buztana, 3-4 cm. Pisua,
6-12 gr.
BIOLOGIA: saguzar
bizkor eta arina da oso,
iluntzen hastearekin bat
ekiten diona hegan egiteari. Adaburu artean

B
eta baso-mugetan
ibili ohi da ehizan.
Zuhaitzetako hutsarteetan kokatu
ohi ditu udako gordelekuak; negukoak, aldiz, haitzulo
sakonetan, 2-5ºC
bitarteko tenperatura izan ohi dutenetan. Hotzari aise
aurre egiten dion
espeziea da.
Emeak harbera bilakatzen dira, behin
urte bi betez gero.
Udazkenean dagokio estalketagaraia. Udako gordelekuetan 2580 eme inguru egon ohi dira;
kume parea izaten dute emeek
ekain aldera. Uda partean arrak
talde txikietan bizi dira, emeengandik bananduta, eta oso sentibera izaten dira edonolako enbarazurekiko.
ELIKADURA: intsektu txikiak
(sitsak, dipteroak eta kakalardoak).
HABITATA: saguzar basotarra
da, mendi-eremuetan eta zuhaitzez horniturikoetan bizi dena.
Euskadin, Itxinan, Acaman eta
Ernioko mendizerran ageri da

ost eta hogei
gramo bitarteko
pisua duen ugaztun
txikia da; 34 eta 46
milimetro bitarteko
besaurrea du. Arre
iluna da, eta sabelaldea argiagoa da.
Belarri motzak ditu.

Espezie hau bizi da Europan, ipar-erdialdean izan ezik; Asian,
Himalayaraino heltzen da; eta Afrikako iparraldean. Gure
lurraldean kostalde eta barrualdeko mendialdeetan behatu
da. Populazioak berez egoiliarrak dira, eta Europatik negua

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

(Nyctalus leiseri)

(Barbastella berbastellus)

igarotzera ere batzuk etortzen dira.
Basoan bizi den espezie hau, mendialdeetako nekazaritzainguru edo basoetan ager daiteke. Gertu dauden herrietako argiaz baliatzen da pagadi, harizti eta pinudietan ehiza
egiteko. Kolonien babeslekuak zuhaitzetako eta eraikinetako zuloetan egiten ditu. Nagusiki gauez aritzen da, baina
noiz edo noiz egunez ere ikus daiteke hegan. Emeak ehunka ale dituzten ugalketa-kolonietan biltzen dira. Udazkenean ernaldu eta ekainean erditu ohi dira; eme bakoitzak kume
bat edo bi izaten ditu. 810 kilometrorainoko migrazioak egin
ditzakete. Lepidoptero handiak eta koleopteroak jaten ditu.
Noizean behin baino ikusten ez denez, espezie urria dela
ondoriozta daiteke, eta populazioaren joera zein den ez dakigu.
Beste lurralde batzuetako populazioen atzerakadaren eragileak
dira habitat naturalaren eraldaketa, egun egiten diren baso-ustiapen desegokiak -babeslekuak
suntsitzen dituzte eta- eta pestizidak gehiegi erabiltzea, elikagai
eskuragarri gutxiago izatea eragiten baitu.
Espezie hau kontserbatzeko
komenigarria litzateke basoetan
zuhaitz zaharrak zaintzea; izan
ere, zuhaitzetako hutsune eta
arrakalek basoetako saguzarrei
babeslekua eskaintzen diete. Are
gehiago, habia artifizialak jarri
beharko lirateke, batez ere landaketetan, espeziea bertan agertzea bultzatzeko. Bestelako
babes-neurriak hartu ahal izango
dira populazioen egoera eta arazoak ezagutu ostean.
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(Nyctalus noctula)
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(Nyctalus lasiopterus)

E

uropako saguzar handiena da, 25
eta 60 gramo bitarteko pisua duena. Ilaje trinkoa du, gehien bat gaztaina kolorekoa edo gorrixka dena, eta
zertxobait argiagoa dena sabelaldean. Belarriak motzak eta borobilduak
dira; hegoak, luzeak eta estilizatu
samarrak dira. Tamainarengatik saguzar buztanluzearekin nahas daiteke,
horrek tonu grisaxkak dauzkan arren;
edo bere kidea den gau saguzar ertainarekin ere nahas daiteke, nahiz eta
azken hori zertxobait txikiagoa izan.

erditu ohi dira; eme bakoitzak urtean kume bat edo bi izan
ohi ditu kumaldi bakarrean. Elikadurari dagokionez, ubideen gainean, basoetan eta kale-argietan ehizatzen du; hegada arina eta bizia dauka. Funtsean, koleopteroak eta basoko beste intsektu batzuk jaten ditu.
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Populazioen kopurua eta joera zein den ez dakigu.
Atzerakadaren eragileak dira batetik, basoetan hutsuneak
dituen zuhaizti zaharrik ez egotea, espezie honi babesa
eskaini ahal izateko; eta bestetik, koleoptero handiak gutxitzea, bere harrapakin ohikoenak baitira.

T

amaina txikiko ugaztuna da, 18 eta 27 gramo bitarteko
pisua eta 46 eta 55 milimetro arteko besaurrea dituena.
Arre urre-kolorekoa da, eta sabelaldea gorrixka du; nabarmenak dira bere hego estuak. Belarkiak laburrak dira.
Banaketa palearktikoa duen espeziea da; gure lurraldean,
Arabako mendebaldeko muturrean ageri da.
Udaberrian eta udan agertzen da, eta horrek
berez migratzailea dela adierazten du. Hala
ere, alboko lurraldeetan gertatzen dena kontuan izanik, litekeena da inguru hauetan ere
urte osoan egotea.
Basoko espeziea da, Zuhaitzetako hutsuneetan eta eraikinetan bilatzen du babesa. Gautarra da, eta babeslekuak ilunabarra baino
lehen utzi ohi ditu. Erabat koloniala da, eta
udan, batez ere egun beroetan, babesten diren
hutsuneetan taldeek ozenki garrasi egiten dute.
Udazkenean parekatu eta udaberrian edo udan

Espezie hau kontserbatzeko komeni da basoetako zuhaitz
zaharrak mantentzea, horien hutsune eta zirrikituetan basoetako saguzarrek babesa izaten baitute, bai eta habia artifizialak jartzea ere, bereziki landaketetan, saguzarren agerpena bultzatzeko. Populazioen egoera eta arazoak ezagutu ondoren, bestelako kontserbazio-neurriak hartu ahal izango
dira.

Nahiz eta bere banaketa-area guztiz
zehaztuta ez egon, gutxienez Europako mendebaldetik Asia erdiraino hedatzen da. Espainian ezagutzen diren
zitek ez dute banaketa-eredurik adierazten, behaketa bakanak baitira. Euskadiri dagokionez, Kantabriar Mendilerroan bakarrik egiaztatu da bere presentzia. Hala ere, frogatu gabeko beste
zita batzuk ere badaude.
Saguzar hau europar faunako espezie
ezezagunenetakoa da. Zuhaitz hostogalkorren baso helduak ditu gogokoen. Zuhaitzetako zulo eta pitzaduretan

bilatzen du babesa, eta
inoiz eraikinetan eta
arroketako arrakaletan
ere bai. Kolonia txikiak
eratzen ditu. Gazteak
heldutasuna lortzen
dutenean bereizten
dira. Lekualdatzeko
trebea da, hegalari ona
baita; hortaz, bere
larreratze
guneak
zabalak dira; egunero
mugitzen da babeslekuaren eta jateko
lekuen artean, eta
hamarreko hainbat kilometro
egiten ditu.
Aireko ehiztaria da. Bere dieta
koleoptero handiek eta txori txikiek osatzen dute. Izan ere,
migrazio-paseetan hegaztiak
sarri jaten dituela egiaztatu da.
Ezaugarri hori duen latitude epeletako kiroptero bakarra da.
Hegaldi arina eta zuzena du.
Populazioen egoera zein den ez
dakigu. Ez dago ugaritasunari
edo joerei buruzko informaziorik; baina bistan denez, espezie
urria da. Bere baso-izaera kontuan izanik, faktore mugatzaileak ondokoak lirateke: basoustiapenetan zuhaitz zaharrak
kentzeak babeslekuak galtzea
eragiten du, eta intsektuen aurkako tratamendu masiboak erabiltzea ere.
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(Miniopterus schreibersii)

LURPEKO MUNDUA

L

urrazalaren azpian mundu bitxi eta mmisteriotsua dugu,
enoratua, beldurgarria edota, besterik gabe, ezezaguna, gure begiradari ihes egiten diona, non ilumbea, bakardadea eta isiltasuna
nagusi diren.
Leizezuloen mundua meatze-arloko eremua da ia erabat, izaki bizidun bitxiak ere bere baitan jasotzen dituen arren, eta gizakiaren
bizitoki ere izan zen garai batean,
bai eta santutegi eta hilerri ere, historiaurreko antzinako aroetatik.
Leizezulo -mota zeharo desberdinak aurki ditzakegu eta euren
sarrerek ez digute beti ere barrualdearen ezaugarrien aztarnik emango. Sarrera handi bat zenbaitetan
estaila besterik ez da izango, eta,
aitzitik, gizakia nekez sartzen deneko zulo txiki batek galeria zabal edota izugarrizko neurriak dituen saloietara zuzen gaitzake.

U
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GIPUZKOAKO KARST ETA LEIZEZULOAK

SCHREIBERS SAGUZARRA

gaztun txikia da, 12 eta 25 gramo bitartekoa. Besaurrea
42 eta 48 milimetro bitartekoa da. Bizkarraldea arre-grisa da, eta sabelaldea argiagoa. Nabarmena da daukan buru
konkortua, eta horri esker, ez dago beste batekin nahasterik. Hego luze eta meheak ditu. Belarriak oso motzak dira.
Mundu osoan banaketa zabala duen espeziea da. Europan,
Afrikako iparraldean, Asian, Japonian, Ginea berrian eta
Australian bizi da. Gure lurraldean, altuera gutxiko eskualde karstikoetan bizi da. Migratzailea da.

Lurpeko galerien zorupeko hedapena edozein norabidetakoa izan
daiteke: leize ikusgarriak edo goitik beherako putzuak aurki ditzakegu, galeria horizontalak edota
mota guztietako inklinaziodunak. Itxura ere era askkotarikoa dute: arroka hutsean indusitako hodiak, buztinezko
barruak edota errodatutako ertzak dituzten galeria zabalak,

Leize handietan, eragin ozeanikoak klima-ezaugarriak leuntzen dituen tokietan. Gauez aritzen da, eta koloniak osatzen
ditu ugaltzeko nahiz hibernatzeko garaian. Gazteak taldeka elkartzen dira emeengandik bereizita, eta dirudienez,
edozein emek elikatzen ditu. Udazkenean parekatzen dira,
eta kumeak udaberri amaieran jaiotzen dira. Eme bakoitzak
urtean kume bakarra izan ohi du. 14 urtera iritsi den kasu
bat ezagutzen da, baina batez beste bizitza askoz laburragoa da. jarduera-gunea leizea izanik, 100 km-rainoko hegadak egin ditzake jaki bila.
Lepidopteroak, dipteroak eta koleopteroak jaten
ditu, bere hegaldi azkarrean atzematen dituenak.
Populazioen tamaina
zein den ez badakigu
ere, argi dago urritzen ari
dela, garai batean ageri
zen zenbait leizetatik
desagertu egin baita.
Populazioen erregresioaren eragileak dira giza-

kiak kolonietan eta babeslekuetan eragindako eragozpenak, umatze- zein hibernazio-garaian, saguzarrek babesleku horiek uztea eragiten baitute.
Espezie hau kontserbatzeko beharrezkoa da saguzarrak
koloniak osatzeko erabiltzen dituen leizeak babestea, bisitarien sarrera erregulatuz, batez ere umatze-garaian. halaber, populazioen bilakaera eta baldintza ekologikoak aztertu behar dira, arazo zehatzak ezagutu ostean babes-neurri
egokiak hartu ahal izateko

kristalizazio edo espeleotema bitxiz tapizatutako sabai eta zoruzko
aretoak, multzoen anabasa arteko
benetako labirintoak, edota urjauzi
eta urlasterrezko lurpeko ibaiak, eta
hauen ondoren, urgeldi eta laku
bareak.
Leizezulo edo haitzulo hitzak adierazten duen ikuskera, erreala baino antropozentrikoagoa da, gizakiaren dimentsioen araberakoa baita. Badira saguzar edo ornogabeek
besterik zeharka ez ditzaketen galeriak ere, esaterako, gizakia ezin sar baitaiteke bertan; bai
eta iragazpen urek, aireak, eta hauekin batera leizezuloetako faunaren osagai guztiek zeharkatzen dituzten zartadura eta hodi-sare guztiz konplexuak ere, barrunbe handienetatik
tarte millinetrikoenetarainoko
aukera osatzen baitute.
Lurpeko azalera ere ez da txikia.
Leizezulo-arroken eskualdeek 5
milioi km2 baino gehiagoko azalera dute, beraz, gainera irtendako lurren %4a. Zifra hau, bere
apaltasunean, ez da txantxetakoa, eta zenbait geografok gure
planetako zona mortu edo alpetarrekin parekatu du. Lurpeko
galeriak, gainera, mazizo arrokatsuaren sakontasunean garatzen dira; eta azalera txikien behealdean gizakiaren irispidean dauden hainbat kilometrotako hodiez
osatutako haitzulo bat edo batzuk
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Gipuzkoa oso lurralde pribilegiatua
da haitzuloei dagokienez. Bertako
azaleraren laurdena leizezulo-arrokak dituzten mazizoz osaturikoa da.
Eta bertan, artean, 1.700 barrunbe
arakatu eta ikertu dira, gehienak leizeak. Desnibelik handienak,
gaur egun, ormazarreta 2k
(Aralar) eta Gazteluko urzuloak (Degurixa, Aitzgorri)
dituzte, lehenak -576 m-ko
sakontasuna baitu, eta bigarrenak, berriz, -522 m-koa.
Luzerari dagokionez, dimentsiorik handienekoa GesaltzaArrikrutze da (Aitzgorri), elkarri lotutako 14 km galeriaz.
Euskal Herri osoan beste
mazizo garrantzitsu asko
dago, hauetariko zenbait
nazioartean ospetsuak. Larrako mazizoa aipatu beharko genuke bereziki, edota
Nafarroa eta Zuberoaren artean dagoen San Martingo

Harria Leizea zeinaren
gailurra Anie-ko gaina
baita, 2.500 metrora
dagoena. Mazizo honetan daude, hain zuzen
ere, munduko leizerik
handienetako zenbait,
bai eta kilometro ugariko leizezuloak ere. Une
honetan, Euskal Herriko desnibelik handieneko barrunbeak ondorengoak dira: Budogiako leizea -Bu56, -1.408
metroko desnibelaz,
San martingo Harria leizea, -1.342 m-koa; BT6
leizea -Soudet ibaia,
-1.166 m-koa; eta guztiak Larran kokaturik daude. Luzerarik handienak dituztenak berriz:
Caballos-Valle sistema- (Karrantza, Bizkaia), 60 km galeriaz; aipatutako S. Martin H. sistema (Larra,
Nafarroa-Zuberoa), 52,7 km-z; SI44 Leizea (Salvada Mendilerroa,
Araba), 42 Km-z. Euskal Herri osoan, gaurdaino, 10.000 barrunbe
arakatu eta topografiatu dira.
Horrek, bere horretan, lurpeko
munduak Euskal herrian dauden
garrantzia eta luzerari buruzko
ideia bat eman diezaguke.
Leizezulorik gehienak urak arroketan duen eragin solugarriaren
ondorioz sortu dira. Haitzulo-eremuak, beraz arroka solugarriez

eta, bereziki, kararriz eratutakoak dira. Karst izena arroka
solugarrizko lurralde hauek
izendatzeko proposatu da,
ondorioz, ezaugarri hauek biltzen dituzten zonei eremu karstiko dei egingo diegu,
Haitzulorik gehienak eremu
karstikoetan ageri diren arren,
zanbait salbuespen ere badugu, hala nola, labazko haitzuloak edota bolkanikoak, urtutako
labazko koladen solidifikatze
eta hustuketaren eraginez sortutakoak.
Haitzuloak kararriak baino solu-

garriagoak diren beste arroketan ere ager daitezke
(igeltsua eta gatzarria) bai eta
solugarritasun urrikoetan ere,
duela gutxi arte solugaitzat
hartu direnetan hain zuzen
ere (kuartzitak eta Venezuela eta Hego-Afrikako beste
sukarrietan esaterako). Gipuzkoan (eta Euskal herri
osoan orohar), haitzuloak
kararrietan aurki dizakegu ia
salbuespenik gabe, eta
ondorioz, aurrerantzean,
arroka karbonatikoetan eratutako karst klasikoaz bakarrik ihardungo dugu.
Lurpeko mundu zabaletik
oso atal txikia arakatu da.
Zartadura txikizko sareak eta
ur freatikoz etengabe gaineztutako galeriak zeharkako metodoen bidez bakarrik
azter daitezke. Marrazgailuak erabili ohi dira, esaterako, lurpeko urak sustantzia
fluoreszentez margotu eta,
ondorioz, galera eta azaleratzeen arteko ibilbidea
jarraitzeko bide emango baitigute.
Baina zuzeneko araketarako sarbidea ahalbidetzen
duten neurrietako barrunbeei dagokienez ere, ez dugu
guztia ezagutzen. Sifoietan
murgilatzea, pasabide estuetako oztopoak leherkarien
bidez hustutzea edo leize

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

E U S K A L H E R R I K O SAGUZARRAK

32

aurki daitezke. Gaur egun ezagutzen dugun munduko leizezulorik
handienak, Filt Ridge izenekoak
hain zuzen - Mammoth Cave
(EEBB), altuera desberdinetan
gainjarritako 508 km galeria ditu;
multzo hau 25 km2-ko azaleran
kokatzen da. Sakontasunari dagokionez, gaur egungo errekorra
Frantziako Gouffre Jean Bernardek
du, 1.602 m-ko desnibelaz. Zifra
hauek behin-behinekoak dira bakarrik, burutzen den araketa bakoitzeko datu berriak eransten baitira.
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Aipatu dugun ezagupenik eza leizezuloen lurpeko izaera ezakutuari egotzi behar zaio, eta, ondorioz, hauen araketari. Himalayako gain bat edota Australiako
basamortu bat urrundik ikus daiteke edota hegazkin edo espazioan dabilen satelite argazkiren bat
atera diezaiekegu, eta mendira igo
eta horrela, basamortura joan gabe
haiei buruzko datu zehatzak lortu.
Baina haitzulo bati buruzko datuak
lortzeko lehenik, hau aurkitu behar
da, hau da, bertara sartzeko ahoren bat non dagoen jakin. Bigarren,
haitzuloa nolakoa den jakiteko era
bakarra arakatzea da. Bertako
galerien topografia eta plano baten
burutzapena ezinbestekoa izan ohi
da. Haitzulo bat ezagutzeko,
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bertikal handietan jaistea besterik gabe, azkeri hamarkadetan
maiz erabili izan diren teknikak
dira. 1953an lehen aldiz San Martingo Harria leizeko -700 metroak
gaindu ziren. 1956an -1.000
metroko zifra izugarria lortu zen
Gouffre Bergerren. 1966an, berriz,
San Martin leizean -1.171 metrotara iritsiko dira. 1976an hirugarren -1.000 metrokoa arakatuko
da. Gaur, 46 urte igaro diren
horrentan 100 leize ezagutzen
dira. Orain arte lortutako sakontasunik handienak -1.600 metro
gainditzen ditu eta espeleologoen ametsik preziatuena laster
-2.000 metroko leizeren bat aurkitzea litzateke.

beraz, arakatu, zeharkatu eta azertu egin beharko da. Hori dela eta, esploradoreak, nolabait,
zientzilariaren eta artistaren asmatzaile-ezaugarria ere izan beharko du. gaur egun ezagunak zaizkigun leizezuloak espeleologoen lanaren bidez "sortu", "asmatu" edo iragarri dira.
Espeleologia leizezuloen ikertaz arduratzen den
jakintzagaia da. Bertan biltzen dira edo esku
hartzen dute zientzia eta teknikaren zenbait adarreek. Leizezulo baten xehetasun guztiak azter
daitezke: galerien trazaketa, indusia dagoeneko arroka, kristalizazioen mineralak, sedimentuak, uraren ibilbidea, sorrera eta garapena, fauna eta klima, arkeologi edo paleontologi arrastoak, eskualdeko beste haitzuloekiko lotura,
etab. Leizezuloen azterketa elkarloturazko eta
disziplinarteko azterketa da. Leizezulo-mazizo batean elkarri lotutako leizezulo-sistemak izan ohi
dira, lurpeko uren ibilbide konplexua eta fauna bereizidunak, eta
euren bilakaerak klima desberdinak jasan behar izan ditu gaur
egungo egoerara iritsi arte. Hori
dela, eta, Espeleologiaren benetako interesa leizezulo isolatu
baten ezagutza ez ezik, mazizo
bakoitzarena eskualdeko geologia
eta hidrologiarekin lotuz egitean
datza.
Halere, hau ez da laborategi baten
isiltasunean egin daitekeen ikerketa teorikoa. Lurraren beste zientzen antzera ikertu behar deen
lurraren "in situ" egindako lana

nahitaezkoa da. Ondorioz, zientzilaria esploratzaile eta kirolari bihurtuko zaigu.Espeleologia, aldi berean, oso kirol gogor
eta osoa da. Kanpoan egiten den kirol orok bezala Naturarekiko atxikimendua beharrezko du, eta, noski, ez da lehiarako kirola, taldekako lana eskatzen duen iharduera baizik.
Espeleologoak ibiltari trebea izan beharko du, fisikoki ongi
prestatua dagoena,eta ezagupen tekniko ugariduna, topografiatik hasi eta eskalada eta lurpeko igeriketa ere menperatu beharko baititu. Leizezulo baten esplorazioa orohar, oso
iharduera gogorra izaten da eta ahalegin kalkulatu, luze eta
etengabekoak beharrezko iztaten dira. Abentura kutsuren
bat ere izan ohi du askotan. Koska baten erorketak, leize
baten ertzeko irristadurak, gaizki jarritako soka batek, lurpeko ibaien baten bapateko goraaldiak, edo ur hotzetan igeri egiteagatiko edota hainbat ordutan arakatzen aritzearen
ondorengo nekeak ondorio larriak izan ditzakete. Hori dela
eta, azkarra ez eta sinplea ere ez den prestakuntza behar
da. Zientzia/kirok izaena bikoitz hau da Espeleologia ondoren ezaugarritzen duena.
Zientzilariaren prestakuntza intelektuala eta kirolariaren ezaugarri atletikoak pertsona bakarrean baterabiltzea zaila iza-

ten denez, Espeleologia-elkarte modernoen irtenbide praktikoa aurkitu behar izan da. Mota honetako elkarteak era
askotariko giza taldeez osaturik daude, eta bertan zientzilari zorrotzak bai eta kirolari grinatsuak biltzen dira. Taldeari
batasuna ematen diona leizezuloak arakatu eta aztertzeko
helburua da. Talde-lana da, hain zuzen ere, lorpen interesgarrietarako bide ematen duen giltzarria.
Gehienok ahalik eta iharduera erraz eta atseginena egiten
saiatzen garen garai honetan, kontraesana dirudi norbaiti
bere aisialdia haitzuloak arakatzen igaro dezan proposatzea, askotan busti egin beharko baitu, bai eta harrastaka ibili, lokatzez zikindu, ahalegin gogorrak egin, eta benetako
sator-lana burutu. Halere, heri guztietan dira Espeleologian
diharduten gizon eta emakumeak. Zerk bultzatzen ote ditu
horretara? Espeleologoei eurei galdetuz gero, hamarretik
bederatzik iharduera honen xarma nagusia arakatzea bera
dela esango liguke.
Sena? Jolasa? Araketa-zaletasuna bere horretan gizakiaren ezaugarritik primitiboenetakoa da. Eta leizezuloetan sentsazio eta beldurrik sakon eta arkaikoenak bizten dituzten
elementu psikologikoak ageri dira. Iluntasuna, hotza, hezetasuna, isiltasuna, forma txikiak, inguru ezezagunak, dena da harrigarria; gure aldartearen arabera, inpresioak hunkigarriak edota atseginak irudituko zaizkigu. Gizakiari atsegingarri gertatzen zaio
bere mugak gainditzea, bai eta erronka berriei
aurre egitea eta zalantzei irtenbidea aurkitzea ere,
hau da, ezaguna denaren lasaitasun erosoa baino harantzago joatea. Gaur egun, guztia egina
dagoela, ezer berririk ez dagoela eta abenturak
telebistan bakarrik ikus ditzakegula uste dugun
honetan, oso erakargarri gertatzen da zenbaitentzat hiritik aldendu, mendirantz abiatu eta lurpeko munduan murgiltzea, misterioa eta ustegabekoa han izango baititugu edozein txokotan zai.
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ipuzkoako leizezuloak
arroka trinko baina solugarrietan iragazpenezko uraren eraginez sortu dira. Arroka hauek kararriak dira eta
kaltzio-karbonatoz osaturik
daude (Ca CO3). Euri-urak
(CO2 ugaridunak) 150-200
mg arroka disolba ditzake
karstaa zeharkatzen duen urllitro bakoitzeko. Horrela,
hamarka (edo ehundaka)
milaka urteren ondoren, arianarian, lurpean dabilen urak
galeria-sareak sor ditzake.
Gipuzkoako luraldeko leizezuloen banaketa, hauek biltzen dituzten arroka-mazizoen banaketaren ondorio dira.
Gipuzkoako lurraldeak 2.000
km2 inguruko azalera du; gorabehera ugariko erliebe menditsukoa da eta Kantauri Itsasorantz drainatzen duten haran
sakonak ditu. Bertako klilma
atlantiarra da, hezea, eta,
ondorioz, karstifikazioaren
garapenerako oso aproposa.
Urteko jasak 1.500 eta 2.000
mm-ra artekoak izan ohi dira.

km2 (zona karstikoen %72) 4 mazizo handiri dagozkie: Izarraitzi (1.026 metroko altueradana), Aralarri (1.427 m) eta Aitzgorri (1.551
m). Mazizo hauetan daude barrunbe eta lurpeko sistemarik handienak eta, era berean,
(altuera eta zabalera dela eta), Gipuzkoako
mendirik garrantzitsuenak dira. Zona karstikoek 130 km2 gehiago hartzen dituzte, mazizo txiki eta kararrizko adierazpen isolatuak
daudenekoak hain zuzen ere, mazizo nagusien ingurukoak.

Zona karstikoek 480 km2 hartzen dituzte guztira, luraldearen azaleraren laurdena. 350

Gipuzkoako zona karstikoen multzoa bi
eskualde handi egituraturen inguruan banatzen da, Arco Plegado Vasco izenekoaren
ipar antiklinorioan eta hego antiklinorioan.
Egitua hauek luzerako bi bandetan egon ohi
dira (W-E orientaziokoak), geografikoki,
lurraldearen iparrean (Izarraitz-Ernio) eta
hegoan (Aitzgorri-Aralar) baitaude.
Inguru geologikoa
Gipuzkoako zona karstikoen banaketa, sedimentazioa eta eskualdean aro Jurasiko eta
Kretazikoan duela 200 urtetik 65era zeuden
itsas beroetako kararrien eraketa eragin
duten prozesu geologikoen emaitza da.
Itsasoan eratutako sedimentuzko arroka
hauek aro Eozenoan sortu ziren, duela 45
milioi urte gutxi gorabehera, Pirinio mendilerroa eta Piriniotako euskal mendiak sortu
zirenean. Katearen mailakako gorakada Iberiar eta Europar plaka kontinentalen arteko
kolisio eta soldaketaren ondorioa da. Izan
ere, Iberiarra gaur egun bigarrenaren azpian

Katearen mailakako gorakada
sedimentuzko arroken estalkiaren hondaketarekin batera gertatzen ari da, zeina bortizki
estaltzen ari diren eta gaur egun
Arco Plegado Vasco deritzogun
egitura osatzen. Baina sortzen
diren lurraldeak higadurak
murriztu eta ebakitzen ditu, eta,
ondorioz, gaur egungo mendi
eta haranen erliebea eratzen
dute. Kararrizko mazizoan erliebe honetan mendi malkartsu
gisa ageri zaizkigu, higadura,
bigunagoak diren arrokez osatutako beste zenbait lurraldek
baino hobeto jasan ahal izan
baitute. Horrela, Gipuzkoako
gailurrik garaienak, zona karstikorik garrantzitsuenak ere izan
ohi dira.
Arco Plegado Vasco delakoa Pirinio-egituraren osagai dela nabarmendu beharko litzateke, eta,
bereziki, Frantziako Iparpiriniotako Zonakoa. Aipatu egitura
Euskal herriak zehar barreiatzen
da eta Kantauri Itsasoko plataforma kontinentalean zehar luzatzen Bilboko NW-an 150 km-ra
dagoen Le Danois bankuraino.
Gaur egun Gipuzkoan eta Euskal Herriko ipar-eremu osoan
dauden kararriak (Bizkaitik Zuberoaraino), Europako plakan ezarri ziren Bizkaiko Golkoa eratzen
ari zenean. Gipuzkoako karstaren izaera europar hau gune leizezuloetako fauna troglobiaren
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kolonizazioa eta ondorengo bilakaera
kontrolatu eta azaltzen duen faktore
nagusia da, karst iberiarretan dagoenetik bereizten duen europarrarekiko ahaidetasun- multzoa ageri baita.
Adina eta litologiaren arabera, Gipuzkoako karst-eraketek ondorengoak biltzen
dituzte orohar: Konplexu Urgoniarreko
arrezife kararriak (Aptiense-Albiense arokoa, Behe-kretazikokoa) eta kararri eta
dolomia jurasikoak (Dogger-Malmekoak
bereziki). Garrantzi urriagoko beste zenabit fenomeno karstiko ere egon liteke Goikretazikoko adierazpenetan (bereziki aro
Zenomanense eta Maestrichtiensedaniarrean).
Kararrizko mazizoen erliebea eta
azalera-formak
Gipuzkoako ararrizko mazizoak ez dira
unitate iraunkor handiak, aitzitik, mendi konposatuen izaera dute orohar, non,
kararri trinkoak beste zenabit erakuntza iragazgaitz edota nekez iragaz daitezkeenen artean azal baitaitezke (buztin edo hareatsuak), horrela, mazizo
bakoitza unitate txikiagoetan atalkatuz.
Hori dela eta, luzera horizontal handiko leizezulo gehiegi ez da izango, baina bai leizeak edota barrunbe bertikalak. Halere, lurpeko sistemarik handienek 10 km-ko alnokao hedapena izan
dezakete, eta zifra hau, apala izanik ere,
kontuan hartzekoa da.
Karst gipuzkoarra azalera-formatan oso
aparoa da. Ikusgarrienak sakonuneak
dira, eta tamaina askotan ageri zaizki-
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Beste maila nagusiago
batean, hektometro edo
kilometrotako haran itxi,
polsje eta sakonune handi edo arro itxiak aurki
dezakegu. Mota honetakoak izango dira Olatz eta
Mendibeltzuburuko arro
txikiak, Arnoko mazizoan;
Lasturko haran itxia izarraitzen; Aizarna-Akuako sakonunea
Pagoetaren W-an; Bidania-Goiazeko arro txikia Ernioren San;Degurixa eta Alabitako polsjeakl (ondo laueko sakonuneak) Aitzgorriko W-an, eta Oltza eta Urbiako arrokak E-an;
azkenik, Aralar mendilerroan Ubei dolina handia, Katxiñe
sakonunea (Ganbo mendiaren kararri jurasikoetan) eta Akaitz
errekako haran lehorra -izan ere ibilguaren hondoa 23 leize
xurgagarriz zulatuta dagoelako da lehorra- aurki ditzakegu.
Sakonune hauetako zenbaitek hainbat dolina txikiago izan
dezake barruan.
Oso hedaturik dagoen beste adierazpen bat lapiaz-landak
edo lapiazak dira. Horrela deitzen zaie disolizioak, zenbait
metrotako sakontasuna duten arraildura bertikal-sare batez
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gu. Forma hauek disoluzio bitartez sortuak dira,
urak iragazi aurretik. Txikienak dolina izenekoak
dira eta mazizo guztietan
banaturik azaltzen dira.
Upel edo inbutu itxura izan
ohi dute eta tamaina
berriz, metro gutxi batzuetatik zenbait hamarkadatarainokoa. Dolinen
azalpenak lurralde hauen
zorupean karst garaturen
bat dagoela uzten du agerian.

bereizitako kararrizko pinakulu edo multzoak itzi arte hedatu den zartadura-sareaz zeharkaturiko kararrizko azalerei.
Lapiazezko pinakuluek mikroforma ezaugarriak dituzte, hala
nola, kanalatu eta ertz zorrotzak, edo hutsune eta mikrokubetak. Arrokaren litologiaren arabera, lapiaz-mota desberdinak aurki ditzakegu, eeuriak edo elurrak esku hartu ote duen
ere eragina izango baitu, edota estalki edafikopean edota
kanpoaldean eratu ote diren. Lapiatz-zonak gorabehera handikoak izan ohi dira, eta, beraz, ez da erraza bertan ibiltzea,
baina bertatik leizetarako ahoak edota sarbidea ahalbidetzen duten haitzuloak zabal litezke.
Kararrizko mazizoek alde malkartsuak eta horma bertikalak
izan ohi dituzte eta paisaian arrasto ezaugarria utzi ohi dute.
Lurpeko formak eta
karstaren barruko uraren
zirkulazioa
Karstaren ezaugarririk oinarrizkoena bertako uraren zirkulazioa lurpekoa izatean datza, eta bestelako lurralde
gehienetakko gainazaleko
ibaiak ez dira ageri.
Jasak (euria, elurra) banandurik iragazten dira karstaren
azaleraan baina ez dira gainazaldeko drainaia-sarea antolatzeraino iristen. Iragazkortasun urrizko zonatan azkenean
hobiek xurgatuko dituzten errekasto txikiak eratuko dira.
Lurralde iragazgaitzetan sortutako ibai aloktonoek ere karst
alderantz drainatzea eta honek
kararri-zonetara iristerakoan

harrapatzea ere gerta liteke.
Mazizoaren inguruan, aldiz, lurpeko urak iturburu edo surgentzia garrantzitsuen bitartez azaleratzen dira puntu baxuetan. Gutxi gorabehera banakaturik iragazitako ura batera irteten da surgentzi nagusi batean (edota batzuetan) zehar. Iragazpen-eremuen eta surgentzi-puntuen artean mazizo
arrokatsua zeharkatzen duen lurpeko drainaia-sarea antolatzen da.
Haitzulo eta leizeak sare honen atal bat besterik ez dira, uraren zirkulazioak alde batera utzitako atala hain zuzen ere,
edota uraren gaur egungo zirkulazioak ibilguaren zati bat
besterik hartzen ez duenekoa, galerian aire libreko bolumena utziz. Karstaren aireztatutako zonan, edo zon aibilgarrian

espeleologoak sar daitezke. Baina karstean badago, halaber, beti urez beteta dagoen beste zona bat ere, surgentzien
mailekin lotura estua duena. Saturatutako zon ahau edo beti
ere urez beteta dagoena itxura anizduna izan daiteke edota
zartadura-sareez eta hodi txikiz osaturikoa, baina urez betetako bolumen handiak ere izan ditzake. Saturatutako zona
trazaketa-proba, surgentzien jokaera eta hidrogeologoaren
eta geokimikoaren azterketa-alorra osatzen duten beste proben bitartez zeharka ikertuzko da.
Sifoieako (urez guztiz betetako galerietako) urpeko igeriketak zenbaitetan espeleologoari saturatutako zonaren atal bat
ezagutaraz diezaioke. Zona ibilgarriko sifoiak direneak (edota zona ibilgarrien eta saturatuen arteko pasabidean, bertan
sortzen baita lurpeko hainbat ibai) urpean igeri egiteak sifoia gainditu eta aireko galeriak jarraitzeko bide
eman dezake, eta hauek
zenbaitetan nahiko luzeak
izan ohi dira. Gipuzkoan
Osin berde eta Urtxikiaineko surgentzietan egin izan
dituzte halako probak, bai
eta Aralarreko karstean
ere, eta bietan emaitza
interesgarriak lortu dituzte.
Aireko galerietan iragazpen
eta itokin txikiak sor daitezke, eta hauek kaltzitazko kristaletan erortzerakoan, estalaktitak, estalagmitak eta bestelako
espeleotemak eragin ohi
dituzte; sedimentuzko
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Karsta uren mailakako
iragazpebak eratu duenez, hauek denbora
igaro ahala, zenabit
hodi utzi eta beste
sakonagoak sortzeko joera izan ohi dute. Lehen zirkulazioek, arrokaren etenak aprobetxatzen dituztenek (hausturak
eta estratifikazio-planoak), pentsa daitezkeen eskala guztietan osatzen dituzte hodi eta hutsune-sareak; karstifikazioak
aurrera egin ahala, uraren lurpeko zirkulazioa erraztu egiten

torritakoak dira.
Haitzulo bakarra ez ezik, zona
karstiko baten osotasuna aztertzen bada, karstean, eskualdean
lurpeko drainaiaren bilakaerak
izan dituen fase desberdinei
dagokien egitura ikusi ahal izango da. Leize eta barrunbe bertikalak nagusi dira elikadura-zonetan; karstaren sakontasunean,
galeriak horizontalki luzatu ohi
dira surgentzi-zonetara hedatuz.
Mazizoaren bolumineko barrunbe bakoitzean trazaketa eta ezaugarrietan eragina izan duten osagai desberdinak ikusi ahal izango ditugu.

da eta hutsuneen sare heterogeneoa baina iragazpen eta
surgentzi-zonen artean hierarkikoki antolatutakoa sortzen
da.
Karstaren zona ibilgarrian espeleologoek bi galeria-mota
nagusi bereizten dituzte: galeria "fosilak" edota hidrologikoki geldoak iraganean urek zeharkatu zituztenak, eta galeria
"eraginkorrak", gaur egun lurpeko ibaiak dituztenak.
Topografikoki hiru mota berezi ohi dira: galeria horizontal edo
zeharkakoa (oinez zeharka daitezkeenak), leize edo putzuak
(zeinen trazaketa bertikalak soken erabilera derrigortzen
duen), eta kosken erorketak eratutako sala edo hedapen
handiak. Salak gorabehera tektonikoen eraginez eratu ohi
dira (diaklasa-sareak, failak) edo zenbait galeria elkartzen
den zonetan. Putzu bertikalak mazizoaren sakonean sartzen den lurpeko ibilguak indusitako galeria bakunak izan
daitezke eta iragazpen zirriborrotsuzko ur-lamina txikien eraginez sortutako hormen disoluzioaren ondorioz ere era daitezke (dolinen azpian edo lapiazeko xurgapen-puntu pribilegiatuetan gertatu ohi denez), eta sabaia barrunbe baten eta
kanpoaldeko azaleraren artean harrapatua geratzearen emaitza izan daiteke, edota galerien bi mailaren arteko pasagunea. Kolapso-formek, orohar, kanpaia-itxura izan ohi dute,
oinarrian zabalagoak eta harkozkorrezko kono berezia tartean bildurik.
Espeleotemak galeria "fosil"etan ageri zaizkigu gehienbat.
Sabaiak, hormak eta zoruak guztiz estali eta tapizatu ditzakete; estalagmitazko sarreradun laku eta aintzirak ere sor ditzakete; eta galerien jarraipena guztiz gainditu eta eragotzi
dezakete. Formen desberdintasun eta edertasuna nabaria
da. Zazpi nota musikalen bidez sinfonia desberdinak konposa daitezkeen era berean, lurpeko paisaietan -bejetaziorik ez duenetan- meatzen munduak agertokiak era harrigarriaan dekoratzea lortu du. Kararriko zenbait zikinkeriaren
agerpenak kaltzitazko espeleotemetan kolore eta tonalitate
desberdinak sor ditzake, edota beste bigarren mailako mineralak eratu, hala nola, aragonitoa eta igeltsuzko loreak (kaltzio sulfatoa); azken hauek pirita zikinkeria gisa sortzetik era-

Atal honetan gaur egun Gipuzkoan ezagun zaizkigun barrunbe
handienez ihardungo dugu, bai
eta hauek biltzen dituzten mazizoez, Baina barrunbe eta mazizo asko, txikiagoak izan arren,
garrantzitsuak izango dira, halaber, biologia, hidrologia edo arkeologiari dagokienez. Aurkakoa
esaten denean salbu, atal honetan aipatuko ditugun zona karstiko eta barrunbeak kararri Urgoniarretan egindakoak izango dira.
Gipuzkoako ipar antiklinorioko
zona karstiko eta barrunbeak, Wtik E-ra, ondorengoak izango dira:
Arno mazizoa (628 metroko altuera), Mutriku ingurukoa. Erdigu-
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barrualdeak ere izan
ditzakete, eta horiek
aurretiazko zirkulaziofaseen aztarna agerin
uzten dute; eta, azkenik, hidrologikoki eraginkorrak diren galeriak
ere izan daitezke, hau
da, urpeko errekastoek
zeharkatzen dituztenak. Zenbaitetan urpeko ibai handietara sartzea lortu izan da,
mazizo bateko drainaiaren biltzaileetara,
alegia.

nean
Olatzeko
sakonune handia
dugu, 6 Km2-ko arro
itxian drainatzen baita. Sakonunearen
hondoan Kobaldeko
haitzulo-hobia aurkituko dugu, mazizoko haitzulorik handiena, 575 m-koa
hain zuzen ere. Eta
sakonunearen
barruko haranetako
batean Kobeta leizehobia dago -100 mko desnibela eta
500 m-ko luzera
duena, barruan lurpeko ibaia ere
izanik.
Kobalden egindako trazaketa-probek lurpeko drainaia Deba ibaiko
haranerantz abiatzen dela ondorioztatzen dute, eta bertan, Leiarte, Itxurisarra eta Xoxuhaitzeko
surgentzietan zehar agertzen da.
Mazizoaren iparraldeak berriz,
Mendibeltzuburu zona, iparrerantz drainatzen da, eta urak
Ondabarro eta Atxukarro surgentzien bidez agertzen dira.
Izarraitz mazizoa, Deba eta Urola bailarne artean, Erlo mendian
1.026 metrora iristen da. Mazizo
honek barrunbe garrantzitsuak
ditu, eta horietako 19k -100 m-ko
desnibela gainditzen dute.
Mazizoaren enbor nagusian, lurpeko drainaiarik gehiena tokiko
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Ekialdeko muturra, berriz, Urola bailara aldera drainatzen da,
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egitura zenbait sistemetan
zehar jarraituz antolatzen
da, batzuk besteekiko paraleloak izanik, eta Deba
ibaiertzean surgentziak
dituzte. Surgentzirik nagusienak, S-tik N-ra, ondorengoak lirateke: Mala, Kilimon, Tantorta, Sasiola eta
Erribera goikoa, eta hauetako bakoitzean bere aparailu karstikoa drainatuko
da. Horrela, trazaketa-probek emaitza positiboak
eman dituzte ondorengo
ibilbideetan: Aran errekaren
buruaren (Madarixatik hurbil) eta Malaren artean; Maikutxako leizearen, Arrazto
leizearen eta Kilimongo surgentziaren artean; Ugarte
berri eta Tantorta buruen artean; Lastur eta Sasiola haran
itxietako hobien artean; eta, azkenik, Aixa haitzuloaren (Pagatza sakonunearen) eta Erribera goikoaren artean.

bertan Azpeititik gertu, surgentziarik nagusiena aurki baitaiteke (Egiaundin egindako trazaketa-proba positiboa).
Mazizoaren inguruan hiru zona gehigarri daude: Anduntz
mendia, Ekaingo koska eta Altzolako unitatea. Hauetako
lehenean Urteaga haitzuloa nabarmen dezakegu, aztarnategi antropologiko ("Urteagako kaskezurrak") eta Goi
Paleolitikoko paleontologikoak izanagatik ospetsua. Bigarren zonan Ekaingo haitzuloa dugu, Euskal Herriko Historiaurrerako oso garrantzitsua bertako haitzetako pinturak direla eta. Hemendik hurbil Ekain 2 leizea dago, 540
metrokoa. Altzola unitatearen bereizgarri nagusia, berriz,
ur beroen surgentzia da.
Mazizoaren ardatz nagusiko barrunberik handienak ondorengoak dira: iparreko <aixa haitzuloa, mazizoko handiena, 5 km-ko luzera eta -140 metroko desnibela baititu, bai eta lurpeko ibaia ere barrualdean; handik nahiko
hurbil Mallueta edo Ermitia 2 haitzuloa dugu, oraingoz
2km-ko luzera duena; Itziarretik hurbil berriz, Goenaga
leizea aurki dezakegu, -216 metroko desnibelaz.
Erdiguneko barrunberik handienak Mantarregi leizea
(-205 m), Leizeta (-230 m) eta Aitzbeltz (-279 m) dira.
Hauetako bik Gipuzkoako putzurik handienak dituzte, guztiz bertikalak; hauek Mantarregiko sarrerako putzua (erorketa libreko 188 m) eta Aitzbeltzeko leizearen lehen bertikala dira (187 m-ko erorketa librekoa). Aitzbeltzeko leizera 1955ean jaitsi ziren torno bidez, eta hori garai
horretako esplorazioalorrean nabarmendua izan zen.
Hegoaldean Maikutxa 3 leizea da ezagunena, bertikalen
jarraipen baten bidez -488 metrotara iristen baita, mazizoko desnibelik handienera- Zona honetan dago sistema
hidrologiko nagusia, aipatutako Maikutxa 3 leizeak, Arrazto leizeak (-160 m-koa zeinaren hondoan kolektore nagusia baitago), eta Kilimongo surgentzi-konplexuak osatutakoa, antzinatik ospetsua bertako iturrien aldizkakotasun bitxia dela eta.
Iparraldean, Orioraino doan Pagoeta mendiaren men-

dinguru batean Altxerriko haitzuloa dugu, historiaurreko pintura eta grabatuak direla eta, oso ezaguna. Haitzuloa lurpeko errekasto batek zeharkatzen du eta 2,2 km-ko galeriak
ere baditu, Maestrichtiense-Daniarreko (Goi Kretazikoko)
kararrien agerkunde txiki bat garatuz.
Zestuatik hurbil berriz Aizarna-Akua arri itxia dago. Bertan
Barrunbe garrantzitsurik ez dagoen arren, Zabaleko zulotako hobian egindako kolorazio batek iragazitako urak Hamabiturriko surgentzian, Urola bailaran, agertzen direla ondorioztatu du.
Gazume mendian Sagain zelaya haitzuloa aipa daiteke, kilo-

metro 1 baino luzeagoa eta Usarrobi errekastoko haranerako drainaia duena dirudienez, Asteasutik igarotzen dena.
Ernioko unitat nagusiak leize ugari du, eta sabe saia eta Leizeaundia 2-ren arteko elkarketak osatutako konplexu garrantzitsua da ezagunena, 780 metrora kokaturikoak. Leize hauek
mazizoko lurpeko ibairik nagusieneraako sarbidea agerian
uzten duten ahoak dira. Urak Bidaniako erreka surgentzian
azaleratzen dira, Alkizatik hurbil. Barrunbeak -340 m-ko desnibela du eta 2.200 metroko luzera, eta lurpeko ibai kolektorean zehar ibilaldi luzeak.
Ernioren hegoaldean Bidania-Goiaz, Beondegi eta Santutxo sakonunetan Salubita eta
Aldapagorrena surgentziak
drainatzen dira, Albizturreko
haranaren behealdean kokaturikoak. Unitate honen
hegoaldeko ertzaren material paraurgoniarretan Santutxo leiza aurki dezakegu,
-300 metroko desnibeleko
hobi eraginkorra.
Gipuzkoako iparraldean ere
badaude beste zon akarstiko txikiagoan ere, baina
hauen barrunbeen tamaina
nahiko apala da. Aitzbitarteko haitzulo guztiz ezagunak
aipa genitzake. Oiartzundik
hurbil daudenak. Haitzulo
hauek, arkeologi aztarnate-
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Aloñako mendilerroaren N-an,
Ubaoko haitzulo suegentea
ageri da, sektorearen urak
jasotzen direneko iturburua,
hain zuzen ere. Urez betetako
galeriak zatika arakatu dira
(zenbait ehundaka metro) neumatikozko txalupak erabiliz
edota igerian, neoprenozko
arropaz jantzita. Oraindik ere
badira lehorrean arakatu litezkeen zalantzak, gehienetan ia
haitzulo osoa urez gaineztatua
izan ohi da eta.

Hego antiklinorioan hiru mazizo handi nabarmentzen dira: Udalaitz, Aitzgorri eta Aralar. Azken bietan Gipuzkoako lurpeko sistemarik handienak
azaltzen zaizkigu.
Udalaitz mazizoa Gipuzkoako SWan dago. Bertako leizeek ez dute desnibel handirik baina kilometrotako
haitzuloak aurki daitezke, esaterako
Lezetziki eta Montxon kobak, 1.650
eta 1.147 metrotako luzerakoak baitira.
Lezetxikin euskal Historiaurreko mailarik zeharrenetakoa duen aztarnategi bat dago. VII. mailakoa da, hain
zuzen ere, duela 310.000 urtetako
giza besondoa (Behe Paleolitikoa),
Riss glaziarraren aldi hotz bati dagokion garaikoa. VI eta V.
mailetan (aurrekoaren gainekoak) industria Musterienseak
eta giza haginak agertu ziren; maila amaierako Riss-ari dagozio (230.000 urte BP) bai eta Riss-Würm glaziararteko aroari ere (186.000 urte BP). Adierazitako giza aztarnak Neanderthalarenak dira.
Aitzgorri mazizoak S-an Arabarekin muga egiten duen eremu zabala hartzen du. Mazizoa bi sektore handitan bereizten du Araotz ibaiaren haran sakonak.
W-ko alderdian altuera handiko bi polsjedun oso karst luzea
ageri zaigu: Degurixa eta Alabita. Alderdi honetan, beste zenbaietan artean, desnibel frangoko kilometrotako bi leize aurki ditzakegu: Gazteleku urzuloa , -522 metrotara, eta Gazteluarroko leizea 3, -444 metrokoa; eta biek lurpeko ibaiak dituz-

te barrenean. Gazteluko urzuoan eta alabitan egindako koloreztapen-proben arabera, iragazitako urak Araotzetik hurbil
dagoen Saratxoko iturburutik datoz.
Degurixaren N-an lapiaz-landa eta barrunbe desberdineko
beste sektore bat dago, baina ez dira oso handiak.Eremuak
Kurutzeberri eta Aranguren mendiak biltzen ditu, N-ko Urbaltza iturburuak drainatutakoak seguruenik, Harbeko amildegiaren buruan.
Mazizoaren behe eta erdialdean, Araotz haranean, surgentzirik urtsuena dugu: Jaturabe, eskuinaldekoa, gaur egun
Jaturabe urtegiko uharkaren urek gaineztutakoa. Surgentzi
horrek Arantzazu ibaiko eta Aitzkorbe errekastoko haraneko
urak jasotzen ditu, zeinak Gesaltza eta Arrikrutz haitzuloen
ahoetara iristerakoan iragazten baitira.
Gesaltzaren aho handiak
(Gipuzkoako handienetako batek) Arantzazuko
haraneko ibilgua eten eta
galeria-maila desberdinetako barrunbea eratzen
du, 5 km-ko luzera eta 140 m-ko desnibela izanik.
Arrikrutz Haitzulo Handiak
Aitzkorbe errekastoko urak
antzera jasotzen ditu, guztita adarkatutako 7 km
galeria izanik. Bi haitzuloek, Artzen kobako barrunbe fosilak eta Jaturabeko
surgentziko galeriek sistema hidrologiko bakarra
osatzen dute. Multzoa
gaur egungo Gipuzkoako
leizezulorik garatuena da,
elkarri lotutako 14 km galeria izanik.

Mazizoaren ekialdean Aitzgorriko mendilerroa bera dago,
Gipuzkoako gailurra (1.551
metroko luzerakoa). Goiko
aldean oltza eta Urbiako arro
itxi handiak ditugu. Sektorea
Arabarantz drainatzen da lurpean, eta urak Iturrioz iturburuan azaleratzen dira (Urbiako hobi nagusian egindako kolorazioak adierazten digunez). Olatzako sakonunearen barruan,
honen S-an, Zubiondo leizea dago, -262 metroko desnibela
duena.
Aipatu sakonuneen N-an oso karstifikaturiko kararrizko gailurren sektorea ikus dezakegu, lapiaz-landez eta hainbat leizez zulatutakoak: Kataberako karsta dugu. Bertan, beste leize handi bat dago, trazaketa bakunekoa eta iharduerarik
gabea: Katabera 1, -250 metroko desnibelekoa.
Azken mazizo handia Aralar Mendilerroa da, Nafarroako lurraldean zehar hedatzen dena. Gipuzkoako alderdia, 80 bat km2ko azaleraduna, Jurasikoko kararrien unitate nagusiak osatzen du, eta inguruan kararri urgoniarrak biltzen zaizkio.
Sektore Ipar Urgoniarrean Mendilerroko N-a dugu, Txindokiren (1.346 metrora) eta Belerdiren gailurraren (1.208 metro)
artekoa. Gaur arte ez da zona honetan barrunbe handirik
ezagutu, egituraren ezarpena eta aldapa gogorrak direla eta,
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gi garrantzitsuak izateaz gain, leizezuloetako fauna dela eta, nabarmentzen dira, Euskal Herrian bakarrik aurkitu diren espezie endemikoen talde interesgarria biltzen baitute.

seguruenik. Lurpeko drainaia Zazpi iturrieta iturburuan azaleratzen da, Muitze amildegiko behealdean, hain zuzen ere,
Amezketatik hurbil.
W-ra kararri urgoniarrek Ataungo Domoa izeneko lurralde
iragazgaitzak inguratzen dituen gailur etena aurki dezakegu.
Kararrizko gailurrak, oso bertikalak, kanpoalderantzako eta
domoaren barrurako aldapak direla eta nabarmentzen dira
erliebeari dagokionez.
Ausa Gaztelu sektorean Errekontako urak jaso eta lurpetik
Osin beltz surgentziraino daramatzan aparailu karstikoa eratu da, osin beltz paraleloa den beste haran batean baitago,
mendiaren beste aldean. Errekontako leize-hobiak -240 mko desnibela du eta kilometro bateko lurpeko ibaia.
W-rago, haitzulo "fosil" edo iharduerarik gabeko handi samarrak ditugu, esaterako, Troskaeta, kilometro batekoa. Haitzulo hauetako askotan aztarna arkeologiko edo paleontologiko interesgarriak aurki daitezke.
Unitate Jurasiko Zentralak altuera dexenteko zabalera handia biltzen du. Alotza eta Katxiñeko sakonuneak hemen aurki daitezke, bai eta Kilixketa (1.201 m), Gañeta (1.323 m), Uarrain
(1.346 m), Ganbo (1.412 m), Pardarri
(1.397 m), Aldaon (1.410 m), eta Irumugarrieta (1.427 m) gailurrak ere, -azken
hau Nafarroako mugan dago eta mendilerroko altuena da-.
Gaur egun Arritzagako amildegiaren E-an
dagoen sektorea (Aldaon eta Irumugarrietako ingurua) ikertzen dihardute. Baina badakigu Arritzaga eta Igaratzaren Wko alderdia. Osin berde eta Urtxikiaingo
surgentzi urtsuetan drainatzen dela, zeinak Erreba beltzeko beheaaldean baitaude eta hauen urak Zaldibiako CAFen
biltegira kanal baten bidez eraman ohi
dituzte.
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Urtxikiaineko igerketen ondorioz,
berriz (20 metroko sakontasuna eta
100 metroko ibilbidea izanik) urpeko galeria baterako sarbidea aurkitu da, bi sala igaro ondoren, urpean -15 metrora hedatzen dena.
Osin berde kanalaren behealdeko
iturburu honetan Jurasikoaren unitatearen iparraldea drainatzen dela dirudi. Aralarreko karst
Jurasikoaren potentzialik handiena Gipuzkoako garrantzitsuena izango da seguruenik, hala bere emariaren ikuspegitik, nola neurrienetik: goialdean iragazitako urek -1.000
metro inguruko desnibela jaisten dute eta 8 km-ko ibilaldia
zeharkatzen surgentzietara iritsi aurretik.
Orain arte arakatutako barrunberik handienak Malkorri leizea, -286 m-takoa, eta Ondarrekoa dira, -260 metrokoa.
Azken barrunbe honek 3,2 km galeria ditu eta barrualdean
lurpeko ibai urtsua igarotzen da, mazizoko kolektore nagusia hain zuzen ere.
Hegoaldean beste lurpeko sistema garantzitsu bat dugu kararri urgoniarren lehen barran zehar. Unitateak, Hegoaldeko
Urgoniarra izenekoak, Nafarroan du burua (Desao eta Ormazarreta zonetan) eta zabalerarik handiena berriz Gipuzkoan
(surgentzia barne). Sistema hau 180 barrunbek osatzen dute,
-200 m-ko desnibela gainditzen duten 8 leize kontuan izanik.
Larretxikiko leizea eta Ormazarreta 2ko ahoak lurralde nafarrean daude, eta euren arteko lotura sakontasunean aurki
daiteke; batera, 6,7 km-ko barrunbe bakarra osatzen dute;

LURPEKO MUNDUAREN ERAKETA

sistemako kolektore nagusia barruan biltzen dute, eta hau,
Akaitz errekaren haranaren azpiko sifoi batez, -576 m-ra,
Gipuzkoako luraldearekin elkartuko da.
Ormazarretako lurpeko ibairako jaitsierak bere edozein ahotatik 500 metroko desnibela ageri du meandro estuez tartekaturiko putzu bertikalen jarraipen baten bitartez. Ibaiaren
galeriak, bestetik, 4 km ditu eta W-rantz jotzen du Akaitz errekako haranaren azpitik. Sistemaren surgentzia Aia iturietako
iturburua da, Ataungo Aian dagoena. Akaitz, Akaitz txiki, Sastarri, Agaoz eta Leizadi mendien kararrizko gailurretako
barrunbe guztiak lurpeko kolektorean drainatuko dira.
Ormazarreta 2tik hurbil, Nafarroako lurraldean, beste zenbait leize ere badago: Ormazarreta 1 (-402 metrokoa); Pagomari (-365 metrokoa eta 4 km-ko galeria-sare batekin; Bizkaitarraren leizea (Sima del Vizcaíno) (-195 metrokoa); eta
Desao 1 eta Desao 2 hobiak, sistemaren E-ko muga osatuz.
Gipuzkoako luraldean barrunberiknagusienek ondorengoak biltzen dituzte: AK 15 leizea (-203 metrokoa, topografikoki kolektorearen ibilbidean kokatua); Iruerreketa, Maizegi eta Baiarretako hobiak –iragangaitzak-; Ubeiko leizehobia, zeinaren hondoan, -202 metrora, kolektorearen beste
zati bat ikus baitaiteke; Elorreta (-217 m),
Agaoz (-210 m) eta Leizebeltz (-345 m eta
2,4 km galeriatakoa), ibaiadar txikiagoak
baitituzte; Patatasoro gueneko leizearen
barrunbe fosila, 1.100 metrokoa; eta, azkenik, Aia iturrietako surgentzia, zeinaren emaria Beasain, Ordizia, Lazkao eta Ataungo
Ur-Mankomunitatea hornitzeko bai ur-hartzeak bai eta kanalak ere erabili baitute.
Sistema honen mailakako ezagupena Ubei,
Iruerreketa, AK 15, Ormazarreta 1 eta 2,
Pagomari eta Desaon egindako kolorazioproben bitartez egin da eta guztietan, Aia
iturrietako emaitza positiboa izan da. Urek
Desaoko hobitik zeharkatutako desnibelak
-800 metro gainditzen ditu eta surgentzirainoko tartea 9,5 km-rainokoa da. Sistema hau da barrunbe handi gehien duena
eta, aldi berean, Gipuzkoako zabalena.
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Katxiñeko hobian eta Ondarreko leizean egindako kolorazioek emaitza positiboa eman dute. Osin berden. Surgentzi honen urpean igerian ibiltzearen ondorioz, 25 metroko
sakontasuna eta 80 metroko luzera duen sifoi bat igaro ahal izan da,
eta, ondorioz, Ondarreko leizearen
hondora zuzenean doan galeria bat
aurkitu dute

K

arsta eboluzioan diharduen
paisaia dela kontuan hartuta,
ez dago bertan ematen diren leizeak gertaera estatikotzat eta aldaezintzat hartzerik. Beraietariko askok
dituzten ezaugarriak biltzen dituen
prozesu bati eusten diote sortu
zirenetik. Haien sorrerari ekiteko
behar den lehendabiziko gauza
materialak pitzatuta egotea eta
disolbagarriak izatea da. Geruzak
eta planoen eta arrailduren edo hausturen arteko loturak
ematen dio itxura oinarrizko egiturari, eta hortik abiatuta
hasiko da karstifikazio prozesua haitz karbonatatuetan.
Urak, egoera honetan, luze gabe aurkituko du disolbatzelanari ekiteko bidea, eta milaka urtetan zehar neurri ezberdinetako ubideak eta galeriak osatuz joango da.
Urak zenbat eta hotzago, eta infiltrazio urak zenbat eta
karbono anhidrido gehiago eduki, orduan eta eraginkorragoa izango da disolbatze prozesua. Horrela azal daiteke
mendiko karst prozesuen bizkortasuna, Diman, Itxinan,
Pagasarrin, Karrantzan eta abarren are handiagoa den

bizkortasuna bestalde. Era berean,
ondo garaturiko lurrak izatera, materia organiko ugaridunak, karstifikazio
prozesua indartu egiten da, infiltrazio
urek daukaten CO2 kopurua handiagoa delako.
Urak, bai disolbatzearen eta bai erosioaren bidez, ubide karstikoak
zabaltzen ditu. Lehendabizi, protoubide txikiak eta geroago, espeleologoek mia ditzaketen benetako galeriak. Beti gertatzen den
legez, hala ere, alde batetik suntsitzen dena, eraiki egiten
da beste aldetik, hau da: kareharria suntsitu eta disolbatzen delako, galeriak gero eta handiagoak diren bitartean,
naturalak leizeei ematen dizkien apaingarri zenbatu ezin
horiek osatuz doaz kimikoki, prezipitazioaren bidez.
Hobietako ezaugarri diren bilketa eta horiek, orokorrean,
espeleotema izena hartzen dute.
Garapen bertikala duten berreraikipen-era arruntenak
estalaktita eta estalagmita deritzenak ditugu.
Lehendabizikoak sabaitik zintzilik daude eta bigarrenak,
berriz, behe gainetik jalgitzen dira
lehendabizikoei
heldu
nahian.
Estalagmita koladek, harrizko tapizak
balira bezala, leizeetako behegaina eta
hormak estaltzen dituzte.
Sarritan, beste espeleotema mota batzuk ere ageri dira, eszentrikoak esaterako, eta azken horiek norabide, tankera eta irudi bitxiak erakusten dituzte;
berreraikipen tankera bitxiak dira, baita
ere, gour izenekoak, dike erako koladaren gainean osatzen diren urmael txikiak zein handiak. Zenbatu ezinak dira
espeleotema erak eta azpierak, eta lurpeko munduan jazo diren prozesu konplexuen eta anitzen isla ematen digute.
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Gipuzkoako leizezuloetako faunak
lurreko eta uretako ornogabe-talde ugari biltzen du (milimetrotako tamaina
dutenak orohar), bai eta zenabit ornodun ere (saguzarrak esaterako). Gipuzkoako haitzuloetan kokatutako bztanle edo troglobio gehienak aitzinako faunatik eratorritakoak dira, eskualdean
tertziarioan zehar bizi izan ziren mota
tropikal eta azpitropikalekoak. Hauen
hurbileneko ahaideak lurrazaletik desagertu dira, eta, beraz, benetako “fosil
bizidunak” dira, gaurdaino haitzuloetan
bizirik iraun duten eta eboluzioa jasan
duten beste garaietako erlikiak. Beraz,
oso interesgarriak izan ohi dira. Forma
troblobia asko Euskal Herrian bakarrik
ageri diren endemismoak dira.

E

speleologiak hiru adar edo
lan-arlo nagusi biltzen ditu:
Espeleologia Fisikoa; Bioespeleologia; eta Antropologia.
Espeleologia Fisikoak, izenak
adierazteen duenez, ingurune fisikooa aztertzen du. Oinarrizko
lana mazizo bateko fenomeno
karstiko guztien zerrenda egitean datza, hauek azalerako formak edota lurpekoak izanda ere.
Leizezuloak deskribatzeko arakatu eta topografiatzea beharrezkoa da. Fenomeno guztiak
dagoen kartografiaren arabera
kokatu beharko dira batzuetan
eta besteen arteko harremana
ulertzearren.
Informazio geografiko-deskribapenezko honi karstaren
azterketa geologikoa erantsi behar zaio. Guztiaren multzoak Karstologia-arloa osatzen du eta bertan espezialitate ugari ageri da.
Espelelogoarentzat bereziki, karstaren Hidrogeologia oso
garrantzitsua izan ohi da, hau da, karstaren lurpeko urdunen
eta uraren zirkulazioarn ikerketa, hau baita berak arakatzen
dituen barrunbeen soreraren erantzulea. Karstaren funtzionamendu hidrikoa ulertzeak araketa-lanak bidera ditzake, eta
alderantziz, araketen aurrerapenek lurpeko urdunen ezagupena erraz dezake. Lan hauetako, lurpeko ibai eta surgentzien emaiaren neurketak egin beharko dira, trazatzaileekin
saiakerak egin (erabilera fluoreszeina sodikoa da), eta arroaren balantze hidrikoarekin zerikusirik duten guztiak (mugapena, jasen ikerketa, lurruntranspiraketa, drainatutako aza-

leran kalkulua, surgentzi-emarien baliokidetasuna, etab.).
Uren datu geokimikoak eta surgentzien jokaerak sistemaren
funtzionamendua ulertzeko bide ematen dute: jasekiko erantzuna, igorgarritasuna, erregulatzeko eta biltzeko gaitasuna,
eta probetxura bideratutako besteko ezaugarriak.
Beste alderdi bat mazizo karstikoak eta hemengo barrunbeek jasandako sorrera eta bilakaeraren azterketa da, eskualdearen historia geomorfologikoarekin loturik dagoena. Leizezuloek (eta hauetako izaera desberdineko sedimentuek)
oso datu baliotsuak eman ditzakete karstaren bilakaera eta
eskualdearen erliebea ulertzeko.
Bioespeleologiak leizezuloetako fauna aztertzen du. Haitzuloetako faunaren laginak edo bilketak, irteera espeologiko
arruntetan zuzenean bilduz, edota, aldizkako irteten bidez,
barrunbetan “ammuak” jarriz -baliagarriagoa delarik- egin daiteke. Hauek, leizezuloetako biztanleak erakarri eta zenbait
egun geroago aztertzen dituzte. Lurreko ornogabeak, guztiz ahulak direnak,
alkoholez bustitako pintzelez harrapatzen dia, edota erlojulari-pintza bigunez,
edota irensgailuz. Uretako ornogabeak
berriz tulezko oihalez edota planktonezko sarez, zenbaietan hondoko sedimentuak uretan mugituz edo iragaziz.Gehien erabiltzen den kontserbatzailea % 75eko alkohol etilikoa da.
Ondoren lehorrean muntatuko diren
koleopteroetarako eter azetikoa ere
maiz erabiltzen da. Kiropteroak, ostera,
estuz harrapatzen dira gehienetan,
hibernatzen duten bitartean, edota ahotan laino-oihalak jarriz. Leizezuloetako
fauna ahula eta zaurgarria dela nabarmendu behar da, eta, beraz, bilketa
mugatu egin beharko dela. Bilketa hau
ikerketa-proiektuetarako denean baka-

Orain arte Gipuzkoako haitzuloetan 348
animalia-espezie aztertu dira, 45 mota
eta 12 sail zoologiko deberdinekoak.
11 genero eta 95 espezie Euskal
Herrian bakarrik azaltzen diren forma
endemikoak diraa, eta hauetariko hainbat Gipuzkoako haitzulo batean edo
zenbaitetan bakarrik ageri da.
Espeleo-Antropologia Antropologiaren arlo bat da. Gizakiaren iraganaren azterketak hainbat alderdi biltzen du, baina
leizezuloak antzinatik erabili izan ditu gizakiak, eta, aldi berean, oso inguru kontserbatzaile eraginkorra osatzen dute,
ondorioz, iragan horretako aztarna ugari bildu eta gorde ahal
izan da.
Gipuzkoako haitzuloetan antropologiaren ikuspegitik oso interesgarriak diren hainbat aztarnategi dago. Gizakiaren aztarna materialak aurkitu izan bertan (hezurrak), kulturaren aztarnak (objektu arkelogikoak, haitzetako pinturak), eta elikagaitzak edo beste garaietan bizilagun izan zituen animalien
arrastoak (azterna paleontologikoak).
Gizakiak iragan urrunetik gaur egunera erabili izan ditu hai-
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ESPELEOLOGIAREN ADAR DESBERDINAK

rrik egin beharko da, helburu zehatzez
eta aldez aurretik, bildutako aleak non
jarriko diren eta zein espezialistek aztertzen dituen definitu ondoren.

tzuloak bizitoki gisa (Historiaurretik). Hori dela eta, haitzuloetan Arkeologia Historikorako edo Etnografirako aztarnak
gorde ohi dituzte. Euskal Herriko zenabit haitzulo eta leizek
euren berezko kondaria dute; beste zenbait kulto edo erlijioprakrikarako erabili zuten; eta iharduera praktikoetarako erabili izan direnak ere baditugu, hala nola, ardi-etxe, soto edo
barrengorriak ereiteko leku gisa. Azkenik, bete zenbaiteko
lurpeko urak baserri, lantegi eta herriak hornitzeko erabili izan
ohi dira.
Leizezuloetan eta bertako sedimentuetan iraganeko aztarna eta arrasto ugarik oso era bitxian iraun du. Hauek agerian, azaleran, edota sakonean lurperaturik aurki daitezke,
eta, beraz, aztertzeko, undusketak egin behar izaten dira.
Azalerako materialen baten aurkikuntzak aztarnategiren baten
arrastoa ematen digu, orohar, eta ondorengo undusketak
hala dela ziurtatzen du. Espeleologoek egin ohi dituzten araketek gaur egun Gipuzkoan ezagunak diren hainbat aztarnategi utzi dute agerian; baina aztarnategi hauetako undusketa eta ikerketa espezialisten lana da, antropologo eta arkeologoek egin beharrekoa.
Leizezuloetako faunaren kasuan bezalaxe, aztarnaren bat
aurkitzen duen espeleologoak ez du aztarnategia mugitu
beharko, hau aldatu eta ondorioz, ure iraganeko ondarearen
atal baliotsuren bat honda bailezake. Ez da ezer ikutu beharko, ikusitakoari buruzko oharrak hartu besterik ez (ahal bada
argazkiak ere aterako direlarik), lekuaren kokapenari buruzko txosten garbia idatzi eta herrian dauden espezializatutako zentrotakoren bati jakinarazi (Aranzadi Zientzi Elkarteari
esaterako). Ikertzaileek ekarpen hau eskertuko dute eta
herriak gure lehenaldiko historia misteriotsua berreraikitzeko beste gako bat lortuko du.
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ipuzkoako ikerketa espeleologikoari lehenengo mendearen amaieran eman zitzaion hasiera. 1871n Silvestre Urmerezek, Oñatiko Unibertsitateko
katedradunak
Aizkirriko
Haitzuloan undusketak egin zituen (Aitzgorriko mazizoan), eta leizezloetako
hartzaren aztarnak aurkitu zituen (Ursus
spelaeusenak). Lehenengo mendearen amaierakoak dira, halaber, Aitzbitarteko haitzuloetan Lesundi Kontelak,
P- Soralucek eta G. Reparazek bururutako ikerketa arkeologikoak.
Mende honen hasieran Telesforo de
Aranzadiik, Enrique Egunerek eta Jose
Miguel barandiaranek osatutako historiaurreko historialari-taldeak estalki eta
barrunbe desberinak arakatu zituen.
1905 eta 1929 artean ere Bioespeleologia-arloko aitzindariek, Emile Racovitzak eta René Jeannelek, Gipuzkoako
hainbat barrunbetan leizezuloetako fauna jaso zuten, eta H.
Breuil abadeak, paleontologo ospetsuak, eurekin ihardun
zuen. Hauen ondorioak “Biospeologica: Enumeration des
grottes visetées, Archives de Zoologie Expérimentale et
Générale” sailean argitaratu ziren. “Biospeologica”ren fundatzaileen iharduerari zenbait naturalista euskaldun eta estatukoak ere batu zitzaien, hala nola, C. Bolívar, J. Nonídez
eta F. Bonet, eta 1917 eta 1931 urteen artean leizezuloetako koleopotero, sasieskorpio eta kolenboloei buruzko zenbait lan argitaratu zuten.
Hasierako aldi oparo honen ondoren, etenaldi bortitza etorri zen 1936ko gerra zibilaren eta gerrondoaren ondorioz,
garai horrek zientzi arlo guztietan parentesi luzea ekarri baitzuen, bai eta espeleologian ere. Ikertzaile ugarik herritik
alde egin behar zuen: Bolivarrek eta Bonetek Mexikon laguntza izan zuten, Barandiaranek Saran (Lapurdin). Garatu berri
ziren lan-taldeak desegin egin behar izan zituzteen eta zen,

unibertsitateak eta ikertokiak desagertarazi baitzituen.
Egoera aurka izan arren, 1945ean aro berri bati hasiera
eman zitzaion. Urte hartako udan Aralarren kanpaina espeologiko bat burutu zen eta aste batez naturari eta bereziki
Euskal Herriko karstari buruzko azterketez interesaturiko
Catalunya eta Euskal Herriko ikertzaile ugari bildu zuen.
Kanpaina honetako kideen artean Francisco Español Coll,
Ramón Margalef, José Mª Thomas eta Joaquín Mateu aipa
ditzakegu Catalunyako ordezkari gisa, eta Jesús Elósegui,
Manuel Laborde, Joaquín Gómez de Llarena, Elkartearen
eraketa izan zen, Euskal Herriko espeleologia modernoaren abiaburua.
Urte hauetan, Troskaeta Haitzuloan (Aralarren) kanpaina
geologiko eta paleontologikoak burutu ziren, zeinatan besteren artean, N. Llopis Lladók eta J. Gómez de Llarenak parte hau zuten. Bioespeleologiari dagokionez, hainbat barrunbetako fauna ikertzen hasi ziren, eta lan hauetan ikertzaile
ospetsuek parte hartu zuten, hala nola, R. Margalefek, E.
Balcellsek, F. Españolek eta M.
Ramblak herriko beste zenbait
espeleologorekin batera. Garai
honetan barrunbeen katalogatze,
araketa eta azterketa sistematikoetarako oinarriak ezarri ziren
eta Gipuzkoako Katalogo Espeleologikoa sortu zen, Munibe
aldizkarian aldizka argitaratuko
dena, Aranzadi Zientzi Elkartearen organoan hain zuzen ere.
1950etatik aurrera leizeen araaketak bultzada handia izan zuen
eskala metalikoak eta eskalatzeko beste zenabit teknika azaldu
zirenean. Aranzadi Zientzi Elkar-

1955ean espeleologoek erronka berri bati aurre egingo diote: Aitzibeltzeko Leizerako jaitsiera (Izarraiz mazizoan), zeinak erorketa libreko 187 metroko lehen bertikal bat -osoaduen, F. Ruiz de Arcautek, J. San Martinek, A. Leibarreek, S.
Kochek eta J. Laredok osatutako taldeak, pedalez eragindako tono bat bereziki jaitsiera honetarako diseinatu baitzuten,
bertikal hori jaistea lortu zuen, bai eta beste zenabit ere, barrunbearen hondora iritsi arte, -279 metrotara, hain zuzen ere.
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teak Aralarreko Ormazarreta 1 leizerako jaitsiera antolatu zuen,
garai hartaako -402
metroko sakontasunera
jaistea oso lorpen handia izanik. Arantzazuko
haranean Gesaltza, Arrikrutz, Jaturabe eta Hartzen haitzuloak osatzen
duten konplexu handia
arakatu zuten lehen
aldiz. Bertan, beste zenbaiten artean, Félñix
Ruiz de Arcautek, Juan
San Martinek, Reyes
Corcósteguik eta miguel
Echevarríak parte hartu
zuten. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskariz,
Aranzadi taldea, F.
Arcauteren zuzendaritzapean, Ubei leizera
(Aralar) jaitsi zen eskalen bidez, uren zirkulazioa aztertzeko. Aranzadi Zientzi Elkarteak, gainera, hedapen-lan handiak egin izan ditu: Carlos
Menaya, Pedro Rodríguez eta Juan San Martinen hitzaldiak.
1953an Frantziako eta Belgikako espeleologoekin batera
San Martingo Harria leitzea arakatu zuten Larran (NafarroaZuneroa), eta nazioarteko egunkarien interesa biziki biztu
zuten, bereziki Marcel Loubensen heriotzaren ondoren, Lépineux Putzura jaisterakoan hil baitzen. Aranzadi Zientzi Elkartak Araban, Bizkaian eta Nafarroan sortzen ari 1953an burutako Nazioareko Lehen Espeleologia Biltzarrean izan ziren.

Larrako mazizoko lanek aurrera darraite Electricité de Francek Vernako salarainoko tunela zulatu ondoren, hau -700
metroko sakontasunean baitago. Aranzadiko taldeak,
F.Arcautek, J. San Martinek eta A. Arratibelek 95 metro eskalatu zituzten sala horretako horma batean, eta ondoren,
barrunbe bat aurkitu zuten. Honi esker, hondoraino iritsi ahal
izan zuten, -1.171 metrotara, eta ondorioz, munduko errekorra eskuratu zuten hamarkada luze baterako. Gaur egun,
aho handiagoak aurkitu direnez San Martingo Leizeak guztira -1.342 metro dituela egiaztatu da.
1956an Aranzadi Z.E.k Arantzazun I. Espeleologia Biltzarra
antolatu zuen.Ekitaldi hau Euskal Herriko Espeleologiari
buruzko Ihardunaldi tradizionaletako lehena izango da, bai
eta Euskal Espeleologoen Elkargoareb sorreraen abiaburua ere, iharduera espeleologikoak koordinatu eta Euskal
Herriko zazpi lurraldeetako talde guztien arteko elkarlana
sustatuko dituen erakundearena hain zuzen ere. Garai honi
buruz, halaber, Pierre Rat geologoaren ekarpenak ere aipa
ditzakegu, Gipuzkoako karstari eta euskal lurraldeko geologiari buruzko zenbait lan
argitaratu baitzuen. Ondoren
parte hartu duten espeleologo guztiak izendatzea lan
luzea litzateke eta, gainera,
hainbat izen ahazteko arriskua izango genuke, azken 40
urtetan iharduerak izugarri
ugaaldu baitira eta jadanik,
asko dira jarraian etorri diren
espeleologo-belaunaldiak.
Espeleologoen lana taldekako ahalegin-katea izan da,
eta bertako jarraipenezko
aurrerapen bakoitzak aurrekoen ekarpenak izan ditu
oinarri.
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