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Ura ibaibidean zehar egiten duen iraganaldia ziklo hidro-
logiko orokorraren fase oso garrantzitsua da: ura

atmosfera, hidrosfera eta litosferaren artean egoera desber-
dinetan igarotzea (gas, isurkin edo solido). Urak oso denbo-
ra gutxi egiten du ubidean zehar, lakuetan irauten duenare-
kin erkatuz gero batik bat, ezen horietan askozaz ere den-
bora gehiago ematen baitu.
Kontinenteetara euri edo elur gisa jausten den ura landare-
tza, edo lurraren gainera erortzen da zuzen. Ondorik, azale-
ko edo lurrazpiko uharretan zehar isurtzen da, harik eta ubi-

deren baten ur-emariarekin bat egin arte; edo lurrean barna
iragazi eta landareek xugatzen dute; edota, bestela, perko-
lazio bidez lurrazpiko zuloetara (lurrazpiko ibai eta lakueta-
ra) iristen da, haitzak ur-asetuz eta akuifero izeneko ur-
masak eratuz.
Euri-uren kopuru handi bat lurrindu egiten da, landaretzaren
bidez zein lurretik edo ubideetatik zuzenean. Ibaibideok, gai-
nera, iturburuetan azaleratzen diren lurrazpiko uren ekarpe-
nak ere jasotzen dituzte, eta aldi berean, horiek ere ura gal
dezakete zulo sakonetan zehar, iragazketa dela medio. Urak

grabitatez zirkulatzen du ibaietan
zehar, harik eta itsasoa jo arte; itsaso-
tik ere lurrindu egiten da ur kopuru
zehatz bat, zein lehorrean jausten
baita berriro zati batean, horrela zikloa
osatuz.
Uraren zikloak, lurralde zehatz bate-
an, saldo edo balantze negatiboa izan
dezake baldin eta sarrerek (“hartzeko-
ak”) irteerak (“zorra”) konpentsatzen
ez badituzte. Hori uraren kontsumoa
gehiegizkoa denean gertatzen da,
edo emaria arinegi itsasoratzen edo
beste lurralde mugakide batzuetara
ihes egiten duenean, trukean euri-
jasa askirik edo bestelako ur ekarpe-
nik ez badago behinik behin.
Oihangabeketak larriagotu egin du
egoera hori, ezen landarerik gabeko 

Antzina-antzinatik, gizakien
ezarguneak, landa-biztan-

gune tcikiak zein urteak garre-
neko hiri handiak, ur-sistema-
ren batetik hur kokatu izan dira
(laku, ibai edo ugaran batetik
hurbil), zeren eta horrek balia-
bide ugariagoak eskaintzen
baitzituen (ur hornikuntza,
arrantza, higindarra, paisaia
eta jostetarako guneak), eta
hondakinak hartzeko gaitasun
handia baitzeukan. Horre-
xegatik, bada, industriak ur-
sistema batetik gertu kokatu
izan dira arruntki, eta horretara
isuri ohi dute maiz ekoizten
dituzten hondakinen kopuru
handi bat, zeinen osakera hiri-
ko edo nekazaritzako hondaki-
nena baino anitzagoa den,
ezen sarri askotan toxikoak
ere izan ohi baitira. Ur siste-
mak bi helburu nagusitarako
erabiltzen dira: urhonikuntza-
rako eta hondakinak uretara
isurtxeko. Bigarren erabilera
gehiegizkoa denean, lehenen-
goa ezinezkoa da. Horregatik
gizartean gero eta zabalagoa da ibaiak ondo ezagutu eta behar
bezala artatzeko ardura.
Ibaiak dira azaleko ur kontinentalen barruan Bizkaian dauden ur-
sistema ia bakarrak. Ez dago berezko lakurik, salbu eta aspaldi-
ko meatzeen ezpondetan sortu direnak, Zugaztietan ikus dai-
tezkeenak kasurako, edo lur karstikoen amiltzeenk eragindako-
ak, Arbietoko dolinan (Urduñako leizean) gertatu legez.
Ostera,badira gune hezeak: beti edo ia beti ur-bilguneak dituz-
ten tokiak, uretako hainbat landare eta animaliaren bizileku.

Biskaiko ibai askok erregulaturik daukate
euren ur-etorria. Batzuetan uharkak eraiki
dira ibaiaren ibilguaren tarteren bat urtegi
bihurtzeko; sistema hori erabili da, beste-
ak beste, Ordunte (Burgosko lurraldean),
Castaños eta Arratia ibaietan, zeinek
euren ubideetan Ordunte, Mendierreka
eta Undurraga urtegiak hartzen baitituzte,
hurrenez hurren.
Beraz, urtegiak ibaien eta lakuen erdibide-
ko sistema artifizialak dira, eta horien fun-
tsezko xedea ibaietako ur-emaria erregu-

latzea da, ondoko helburu hauekin: hiri eta industrien ur horni-
kutza bermatzea garastadarako edo jostetarako erabiltzea, urio-
len aurkako aurrearreta, elektraenergia lortzea, besteak beste.
Ibaien gehiegizko erabilerak, horien ezaugarri fisiko-kimiko eta
biologikoak ezagutu beharra dakar, eta bai elkarrekiko eraginen
jakitun egotea era, probetxamendu horrek sor ditzakeen kalteak
ahalik eta txikienak izateen daitezen.
Limnologia (grekozko limnos (laku) hitzetik dator) ur kontinenta-
len ekologia aztertzen duen zientzia da, hots, ibaiak, lakuak,
aintzirak, urtegiak, gune hezeetako urak, ur edafikoak -azaleko

urak- eta lurpeko urak ikertzen dituene.
Ikerketa limnologikoetan jardun duten lehen
erakundeak XX. Gizaldiaren lehenego urtee-
tan sortu ziren eta Erteuropa edo Ipar
Amerikako zenbait lakuren inguruan zeuden
kokaturik. Lakuetako uraren erabilera des-
berdinak eta haren kalitatearen euspena
bateragarri bilakatzeko irtenbide zientifikoak
bilatzeko sortu ziren; hortaz, lakuetan egiten
zituzten azterlanak, hasieratik bertatik, ureta-
ko organismoen biologia zuten ikergai, ingu-
runearen baldintza fisiko-kimikoekiko erlazio-
aren arabera (tenperatura, oxigenoaren
kontzentrazioa, disolbaturik dauden gatzak,
etab.). Ibaien azterketa zientifikoa nahikoa
ikerketa beria da, eta lakuen azterketaren
ondorik abiatu zen.
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lur hutsak ur kopuru handiagoa galtzen duen, lurrin eta
uharreetan.

Ibaiak, lakuak eta urtegiak 

Azaleko ur kontinentalak ibai, laku eta urtegietan bil-
tzen dira batik bat. Ibaietan, urak grabitatez zirkulatzen
du ibaiburutik eta uhobiraino. Urak lasterrak dira eta
sistema horri sistema lotikoedo lasterkorra deritzo.
Lakuetan -berezko aintzira, potxingo eta urmaeletan-
ura atxekirik dago eta sistema lentiko ur geldikoa osa-
tzen dute, hau da, auraren eta gaien zirkulazioa berti-
kalki gertatzen den sistema. Sistema litikoen eta ben-
tikoen arteko funtsezko aldea, beraz, ur eta materialen
fluxuan dago: fluxua ibaietan luzetarakoa da, eta
lakuetan, nagusiki, bertikala.
Ibaietan, urak grabitatez zirkulatzen du ibaiburutik eta
uhobiraino. Urak lasterrak dira eta sistema horri siste-
ma lotiko edo lasterkorra deritzo. Lakuetan -berezko
aintzira, potxingo eta urmaeletan- ura atxekirik dago
eta sistema lentiko edo ur geldokoa osatzen dute, hau
da, uraren eta gaien zirkulazioa bertikalki gertatzen
den sistema.
Horrela, lakuetara argitasun, tenperatura eta gatz
mineral elikagarrien -elikagaien- kontzentrazioareki
alde bertikalek, besteak beste, ezaugarri desberdine-
ko ur-masa diferenteak banatzen dituzte, bertikalki; ur-
masok zenbait organismok atzematen ditu sakonera
edo hegiarekiko hurbil -urruntasunaren arabera.
Ibaietan, zuin desberdinetako ur-emariaren abiadura,
higatzeko ahalmen eta gaien garraio alorretako aldeek
kokalekuen egituraketa zehatza eratzen dute, eta
horrek organismoak ere ukitzen ditu, baina kasu hone-
tan ibaiburu-uhobiari dagokienean, azalera-sakonerari barik.
Urtegiak arestiko sistemen erdibidekoak dira, ezen, desberdin-
keta bertikal garrantzitsua badago ere- batez ere alderik sako-
nenean-, ibaia urtegiratzen den aldean desberdinketa horizon-
tala ere oso nabarmena den.
Ibaiak eta haren inguruan nolabait antolaturik dagoen hegieta-
ko lur-zerrendak ibaialdea osatzen dute: ibaibidea, ibaiertz eta
ibarrak, alubioi-terrazak eta alubioi-lautadak.
Endiko eta beheko ibilguetan ibaiak ez du zuzen zirkulatzen;

birak edo zeharguneak egiten ditu, higadura eta jalgipen proze-
suak era desberdinean gertatzen direlako ibaiertz batean eta
bestean. Kanpoko ibaiertzean higadura da nagusi, eta barne-
koan, ostera, jalgipena.
Ibaibide batean ur-oldarrak eta urilak tartekatzen dira, ibai-
hondo eo substratuaren goibehe eta malden arabera; kokaera-
ren arabera nagusiten dira batzuk edo besteak, goi edo behe-
ko ibilguak diren.
Ibaia ekosistema bizidun gisa artatzeak, paisaia eta natura arlo-

ko baloreei doakienean bereziki, eta astialdietarako
jostagune izateko doitzeak, ibarrak eta ibaibideak
berezko baldintzak begiratuz gordetzea eskatzen
du. Ibaiaren beste zenbait erabilerak ere baldintzon
onura hartzen dute, hala nola etxe eta industrieta-
rako probetxamenduek. Guzti horregatik, ur-siste-
men kudeaketa egokiak berezko lehengoratze-
mekanismoek ahalbideratzen dituzten jasamen-
mailak ezagutu eta zehaztea eskatzen du, ibaiak
lehengotara ahalbatik lasterren etortzeko bideak
ere aztertuz. Baina, horrez gainera, ibaien inguruko
lurretan egiten diren eskuhartzeek, esate baterako,
baso mozketek, edo ibai-arroan gorago errepidea
egiteko lur mugimendua egiteak, ibaira materialak
erortzea eragin dezakete, eta horrek ondorio larriak
izaten ditu. Beraz, kontutan hartu behar lurzoruaren
erabilerak eta, oro har, drenaia-arroan egiten
diren eskuhartzeak ere.

Bizkaiko ibaiak Kantauriar isurialdearen ekialdean daude.
Ondoko mugak ditu: hegoaldean, mediterraniar isurial-

dea (Ebro ibaiaren arroa, Arabako ibairik gehienak biltzen
dituena); ekialdean, Gipuzkoako ibaiak, Ceba ibaia zehaz-
kiago; eta mendebaldean, Kantabriako Ason ibaiaren arroa
(Karrantza Haraneko ibaiak eta Kalera ibaia biltzen dituena).
Bizkaiko ibaiek ibilgu laburra dute, ibaiburuetatik eta
Bizkaiko Itsasora nahikoa tarte txikia baitago. Ibaiotan ezin
da nabigatu, ugaran batzuetan ezik, eta horien ur-emaria
urria da. Hala ere, balore eszeniko handiko ibaiak dira,
haran ederrak eratzen baitituzte, josteta-arrantzarako bere-
bizikoak; horrez gain, garastadarako eta hirigune eta indus-
trien hornikuntzarako probetxatu izan dira beti. Halako erlie-
be menditsua duen lurraldean, ibaibideak komunikazio bide

garrantzitsuak izan dira beti.
Antzina batean, onura handikoak izan ziren uraren higinda-
rri esker, burdinoletan garatzen ari zen burdin industrian apli-
katuz. Burdinolon aztarnak ia Bizkaiko ibai guztietan arta-
tzen dira; horietatik garrantzizkoenak Pobaleko burdinola
-Mercadillo ibaian- eta Goi Ibaizabal aldean dauden instala-
zioak dira. Garrantzi berekoak izan ziren, eta askoz heda-
tuagoak, laborea (eta bai tabakoa ere, sasoi zehatz batzue-
tan) ehoteko boluak, zein ia-ia arro guztietan ediren baititza-
kegu gaur egun ere, eta batzuk nahikoa artapen-egoera
onean.

Erliebea

Bizkaiak -2.217 km.2-ko azalera duenak- erliebe oso marka-
tua dauka, eta iparmendebalde-hegoe-
kialde norabide nagusiko mendi-siste-
ma konplexuak ditu; horietako batzuk
1.000 metrotik gorakoak dira itsasotik
nahikoa gertu, hala nola, Gorbeia
(1.484 m), Zalama (1.335 m) eta
Grande (1.128 m), Oiz (1.025 m) eta
Urkiolako mendi-multzoa (Anboto,
1.296 m), itsasotik 40 Km-tara baino
gutxiagora kokaturik daudenak, eta
Pagasarri (675 m), Ganekogorta (999
m) eta Sollube (673 m), besteak beste,
kostaldetik 20 Km-tara baino gutxiago-
ra daudenak.
Euskal Herriko kantauriar isurialdea,
hortaz, itsasoaren aurrez aurre dagoen
hormatzar garaia da, sarri askotan
haran tektonikoak -hau da, lehendik
daudenak eta ugaran edo itsasgolkoe-
tan (itsasadar izena oker ematen
bazaie ere) itsasoratzen direnak, erlie-
be orografikoak sortuak eta ez ibaiak
berak- probetxatuz zabaltzen diren ibai-

BIZKAIKO IBAIEN GEOGRAFIA
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tan elur erregimena da nagusi, eta Gorbeia mendi-multzoa
du ardatz nagusi, mendebalderantz jotzen duen arku ahu-
rretik jarraituz, harik eta Oiz mendira heldu arte; azken gure
hori ere euritasun handikoa da, nahiz eta aipatu ardatzetik
aurrera tasa geroz eta baxuagoa izan.
Bizkaiko eskualderik gehienetan 1.500 eta 1.000 mm bitar-
teko urteko batez besteko euriak jauten dira, ipar edo ipar-
mendebaldeko isurialdeetako mendirik garaienen guneren
batean hortik gorako tasak jasotzen badira ere.
Aipatzekko modukoak dira “alde lehorrak” ere, hots, urteko

1.000 mm-ra iristen ez diren aldeak. Horietariko zabalenak
Kadagua ibaiaren arroaren hegoekialdeko zatia hartzen du
(Burgos, Araba eta Bizkaiaren arteko mugan), eta bai Angulo
haitz-multzoa eta Nerbioi harana, Amurrio eta Laudio pare-
an. Hortaz, bada, Kadagua eta Nerbioi ibaien arroak dira
udako euri tasa urriek gehien ukitzen dituzten aldeak.
Batez besteko euritasuna altueraren eta haren orientazioa-
ren araberakoa izaten da. Bizkaian euriak eragiten  dituzten
haizeak ipar eta iparmendebaldekoak izan ohi dira
-Galiziako haizeak-. Haizearen norabidearekiko zeharretara

kokaturik dauden mendikate guztiek atmos-
feran den ura kondentsatzea eragiten dute,
eta horren ondorioz, euria botatzen du.
Mendion atzekaldean dauden aldeal babes-
turik geratzen dira, hau da, ·gerizaturik, eta
horietako euritasuna txikiagoa izan ohi da.
Horixe berori da Ordunte mendiek eragiten
duten ondorea, zeren gehitu egiten dute Ka-
rrantzako euritasuna, eta trukean, Menako
harana babesten.

Substratu geologikoa

Bizkaiko substratu geologikoan kararriak dira
nagusi, zein haitzarria baitute jatorri lau alde
karstikotan (Karrantza, Gorbeia mendi-mul-
tzo barneko Itxina aldea, Anboto mendi-mul-
tzoa eta Urdaibai ugaranaren aldea).
Herrenka paraleloak eratzen dituzte, ipar-
mendebalde-hegoekialde norabidearen ara-
bera, harearri eta buztina nagusi direen

haranen etenguneak gora-
behera. Eriko edo beheko ibil-
guetan, 
Bizkaiko ibaiek alubioi-lauta-
dak eta ordokiak zeharkatzen
dituzte (ibaiek euren jalgitako
gaiek betetzen dituzten zulo
tektonikoez edo inoizko la-
kuen hondoez eraturiko lauta-
dak, alegia). Ordoki nagusiak
ondoko hauek dira: Bilbao,
Asua eta Mungiakoak, Ur-
duñakoa, Durangalde eta
Markinaldekoak, eta azkenik,
Zalla-Gueneskoa. Kasuren
batean ibilgu garaietan ere
gertatzen da fenomeno hori,
adibidez Goi Nerbioiak Ur-
duñan eratzen duen ordokia.
Tamainuz, zazpi ibai-arro
nagusi daude Bizkaian, bost
eri mailako eta hainbat arro
txiki. Mendebaldetik ekialdera, ondoko hauek
dira handienak: Karraantza, Kadaguan,
Barbadun edo Mayor, Nerbioi.Ibaizabal (oro bat,
Bizkaiko azalera osoaren ia erdia drenatzen
dutenak), Butroe eta Oka. Erdi mailakoak:
Galindo, Aguera, Asua, Lea eta Artibai, Arro txi-
kietarik aipagarrienak: Gobela, Andraka,
Sollube, Laga, Artike, Estepona eta Ea.
Bilboko Alde Zaharrean dagoen Bizkaiko Museo
Historiko eta Etnografikoan badago 1:5000
eskalaren araberako Jaurerriaren maketa bat,
eta horretan oso ongi ikus daiteke lurraldearen
erliebe osoa. Horretarako Aldundiak argitaratu
dituen erliebe-mapak ere erabil daitezke.

Euritasuna  

Alde batean biltzen den ur kopurua da hura zeharkatzen
duten ibaien emaria zehazteko faktore nagusia. Badira
horrez gain ere beste faktore garrantzitsu batzuk Bizkaiko

zenbait eskualdetan -Karrantza eta Urdaibain, kasurako-,
substratuaren (lurzorua, haitzak) iragazkortasuna adibidez,
lurrazpiko sistemara iragaten den eta azaleko sisteman gor-
detzen edo horretara itzultzen den ur kopurua zehazten

duena. Beraz, euritasuna eta substratu geo-
logikoa dira, erliebearekin batera, lurralde
jakin bateko ibaien izaera eta inguruabarrak
ulertzeko bidea ematen diguten faktoreak. 
Bizkaiko batez besteko euritasuna  testu honi
eransten zaion mapan isladatzen da; mapa
honetan 30 bat urteko, aldiko batez besteko
isoietak azaltzen dira, urtean zehar erortzen
diren mm-tan adierazirik. Gehienezko eurita-
suna duten bi alde daude, hots, urteko/2.000
mm-tik gora hartzen dutenak: lurraldearen
mendebaldeko aldea, Burgosekin (Espinosa
de lso Monteros aldea) eta Santanderrekin
(Pas Harana) mugakide dena; alde horreek
Karrantza eta Enkarterrirantz doazen urak
biltzen ditu. Bigarren aldeari doakionez,
batez bestekoak handiagoak dira, urte-
ko/2.500 mm-tik gorakoak, alegia; alde horre-
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Butroekoetaan bezala, une
zehatz batzuetan baino ez koka-
tzeagatik (Markinan eta Mungian,
kasurako), zeren horrela ur-ema-
ria lehengotara etor baitaiteke
ibaiaren beheragoko tarteetan.
Beste arro batzuetan izugarria da
industri jarduera, eta horrek era-
gin kaltegarria dauka ubide nagu-
sien ibilguen zati handi batean.
Hori da, adibidez, Galindo, Ka-
dagua, Nerbioi, Ibaizabal, Asua,
Gobela eta Udondo ibaien arroen
kasua. Industrializazio maila han-
diago hori biztangune garrantzi-
tsuagoak izatearen isladapena
nesterik ez da.
Bizkaiko basogabeketa nekaza-
ritzarako lurzorua lortu eta burdi-
nolen kontsumorako egurra
ustiatzeko luberriketa-jarduerei
loturik egon da beti historian zehar. Horiekin batera, lurraak ar-
tzaintza trinkorako ere erabili izan dira, eta jarduera horrek,
hainbat tokitan, landare-lurzorua agorrarazi zuen.
Oihangabeketa XVIII eta XIX. Gizaldietan gertatu zen latzen-
latzen.
Euskal Herriko bertoko basoei dagokienez, pagadien hondar
batzuk baino ez dira geratzen Karrantza, Altube eta Arratiko
azpiarroen goialdeetan, Arabako Goi Nerbioiaren alde horre-
tan eta Burgos aldeko Kadaguan. Arro guztietan, erdi altueran,
harizti eta baso mistoen aztarna batzuk ikus ditzakegu oraindik
ere, baina pinu eta eukalituaren birlandaketen arteetan baino
ez. Bertoko baso azalerarik handiena hartzen duen oihan mota
artadi kantauriarra da, historia zehar egurrs batzeko ustiatu
dena; horren artapenaren zioa, beharbada, kokaturik dauden
lurraren agortasuna izan da. Artadi horiek formazio karstikoen
gainean egoten dira sarrienik. Azalerarik handiena hartzen
dutenak Gernikako itsasadarraren hegietan dauden artadiak
dira, eta bai Lea eta Artibai arroetakoak, peña Ranero eta El
Mazokoak, Galdamesko San Pedrokoak, Mercadillo ibaiaren
arroan.

Ibaien izaera fisiografikoa

Iberiar Penintsulako ibai nagusiak edo Europa kontinente osoa
zeharkatzen duteen ibaiak eta Bizkaiko gure ibaiak erkatzen
baditugu, gureak oso ibilbide motza dutela konturatuko gara,
batez beste ez baitira berrogeita hamar kilometrora heltzen.
Dena den, ibaiburutik uhobira arteko distantzia laburra izan
arren, ibaien ibilguek goibehe izugarria gainditzen dute eta,
orokorrean, urak itsasoratzen direnean malda handietatik jaitsi
ondoren egiten dute, arestian aipatu ditugun lautadetan abia-
dura hori leundu arren; zeresanik ez lautada horiek direla biz-
tanlegoaren ezarguneak hartzen dituztenak. Hauexek dira,
bada, lurrik emankorrenak, ibarrak, lehen nekazaritzan zihar-
dutenak eta orain, gero eta gehiago, hiri eta industrien erasoa
pairatzen ari direnak.
Eskualdearen malda gogorak, eurien erregimena eta egural-
diaren beste ezaugarri batzuk -neguko tenperatura altuak dire-
la medio izotza bat-batean urtzea -tartean direla, Bizkaiko
ibaien ezaugarririk behinenetarikoa ur asko eramatea da; ur-
emariak gora-behera izugarriak izan ditzake, hainbeste uholde

urtean zehar eta lehorte gogorrak ere bai:
kontutan hartu ibilgu osoak desagertu ere
egiten direla, alde karstikoetan gertatzen
den moduan.
Bizkaiko ibaien ardatza aztertzen badu-
gu, ibaiburua edo erdiko ibilgua bereiztu-
ko dira, bai, baina ez Europako edo
penintsulako mesetako ibaietan beti
azaltzen den behe ibilgurik (antzekoren
bat emen adieraztekotan, Butroe ibaia
aipatuko genuke). Beraz, higadura eta
garraioa nagusi dira, ostera, ia ez dago
jalgipenik eta itsasora isurtzen diren lur-
jalgipenak izugarriak dira. Ezaugarri hori
garrantzitsua da oso ugaran eta kostal-
deetan, ibaietatik galtzen den nekazari-
tzako eta basoko makina bat lur aberats
eta gozo jasotzen dutelako; delako gale-
ra hori nabarmena da Bizkaiaren.
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herrenkez bereizirik. Le-
henengo aipatu ditugunak dira
azalerarik iragazkorrena duten
aldeak, eta horrela, sarri aurki-
tzen dira alde karstikoetan
azaleko uren erregimena alda-
razten eta lurrazpiko ur-masa
handiak osatzen dituzten leize
eta jauziguneak. Kararria na-
gusi den alde horietako lurzo-
ruak alkalinoak izan ohi dira.
Harearri eta buztina nagusi
diren aldeetako iragazkortasun
freatikoa askozaz txikiagoa da;
oro har, alde horietako lurzo-
ruak, sarrienik, azidoak izateen
dira.
Gune zehatz batzuetan eske-
ma orokorretik ateko diapiroak
azaleratzen dira. Diapiroa
sakoneko geruzetako gaien
(ebaporitak) azaleratzea da,
gai horiek eta baitira beroriek
estaltzen dituzten materialak
bezain trinkoak. Bizkaiko ibaie-
tan duten eraginarengatik,
garrantzizkoak dira Mena hara-
neko eta Delikako diapiroak,
Urduñako ordokian. Horiekin
batera, aipatzeko modukoak
dira Gernikako diapiroa, Mun-
gialdea (Larrauri, Butroe ibaia-
ren arroa) eta Bermeo uzkitzen
dutenak, eta bai Laga eta
Elantxonekoak ere.

Arroetako lurzoruaren erabilerak

Arroaren lurzoruaren erabilerak eragin handia dute ibaibidee-
tan, zeren zerikusi handia baitute uraren kalitatearekin, jalgiki-
naren izaerarekin eta bertako landaretza eta faunaren osake-
ra eta ugaritasunarekin. Hegaletako lurzoruaren eta ibaialdea-

ren garbiketa -lisibiazioa-
dela bide hainbat eta hain-
bat gai eta substantzia
natural jaurtitzen dira
ibaietara; baina, era bere-
an, hainbat izurrigabekari
eta emangarri ere jasotzen
ditu, izurriteak kontrolatze-
ko eta landareen ekoizkor-
tasuna areagotzeko erabili
ohi diren horietakoak, ale-
gia. Arrastatze-fenomeno
hori larriagotu egiten dute
oihangabeketak eta iba-

rren babestik ezak. Ibaietara, bestalde, hiriko eta industrietako
hondakinen isurkinak ere iristen dira, eta horietariko asko arazi
gabe.
Substantzia uxagarri horiek beste bide batzuetatik ere irits dai-
tezke ibaietara, akuiferoetara arrastatzen dituen euri-uren ira-
gazketaz kutsatzen  diren iturri eta iturburuetako ekarpenen

bidez, alegia. Funtsean, horixe da geure itur-
buruen arazorik hedatuenetarikoa, hori dela
eta ezin baita kasu askotan iturburuotako urik
edan. Lurzoruaren erabilera egokiak ekidin
edo, besterik ezean, gutxitu egin ditzake ego-
era lazgarri guzti horiek.
Lurzoruaren erabilera desberdinen garrantzi
erlatiboaren arabera, Bizkaian bi arro mota
bereiz daiteke. Horietariko batzuek, funtsean,
abelur-edo oihangintza-jardueratarako era-
biltzen dira, hala nola Karrantza, Aguera,
Mercadillo, Lea, Oka eta Artibai ibaien arroak;
horietan bada industri gunerik ere, baina ibai-
bideekiko eragin handirik gabeko guneak iza-
ten dira. Horren zioa bikoitza izan daiteke;
uhobiarekiko hurbil-hurbil kokaturik egoteaga-
tik (Mercadillo eta Oka ibaien arroetan gerta-
tzen denez) edo, bestela, Artibai eta
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an bigarren mailako ubide bat sortuko da. Bigarren mailako
ubide bi batu eta hirugarren mailako bat izango dugu, eta horre-
la jarraituko du ibaiaren behe ibilguraino -zuhaitzaren enborra-,
ibai sarearen adarren araberakoa izango den ordena zenbakia
izango duena, alegia. Zenbat eta zuhaitzak adar gehiago izan,
orduan eta altuagoa izango da ibai-arroaren ordena. Bizkaian,
ordenarik altuena 7 da, Nerbioi ibaiarena, hai zuzen; Kadagua
eta Ibaaizabal 5 ordenakoak dira; Butroe, Asua, Lea eta Artibai,
Oka eta beste 3 ordenakoak dira.
Drenaiaren dentsitatea ubideen guztirako luzera eta zeharka-
tzen duten arroaren azaleraren arteko zatiduraren bidez neurtu-
ko da, Km eta Km2.-tan, hurrenez hurren. Orokorrean, Bizkaia
osoak dentsitate baxuko ibai sarea dauka, 500 m ubide azale-
rako km.2 bakoitzeko; hori horrela da lurzoruaren iragazkorta-
sunagatik (batez ere alde karstikoetan), eta uharreak asko dire-
lako; halaber, eragina du landa-eskualdeetako basoaren babe-
sak, baso hori oraindik ere nahikoa aberatsa delako, lurra
babestu egiten duelako eta egonkorrak diren ubide apur ba-
tzuetara bideratzen duelako euri ura.Drenaiaren dentsitaterik
altuenak Asua, Gobela, Butroe eta Oka ibaienak dira, Km.2
bakoitzeko 900 m-ko kopurua heltzen dira eta.
Ibai-arroa deskribatzen duen beste adierazkari bat urak biltzen
dituen azaleraren eta ibai nagusiaren luzeraren arteko erlazioa
da (koefiziente morfikoa). Adierazkari hori tarteka neurtu daite-
ke, nola-eta ibaiburuan jaio diren ibai nagusiaren tarteak hartu-
ta eta beheko muga gero eta urrunago jarrita.Ibilgu jakin horre-
tatik urustutzen den ibai-arroaren azalerari doakion atala gehi-
tzen denean, ibilgu horren luzera ez da proportzio berean haz-
ten. Prozesua nola gertatzen den kontutan hartuta, egoera oso
desberin bi gerta daitezke. Gehhienetan azalera luzera baino
gehiago hazten da, praktikan arro zirkularra sortuko duena
.Gobelaren kasua, edo erdizirkularra -Karrantza eta Galilndo-,
ibaia erradioaren muturretik irteten da eta ibai-arro txikiak kos-
taldean, zirkuluaren erditik irteten dutenak-. Baina gerta daiteke
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aldatu egingo dira ibilguan

zehar; aldaketa hori apurka-
apurka gertatuko da eta ingurune
fisikoan eta biotikoan adierazga-
rrienak diren faktoreen artean
ondokoak aipa genitzake: Ibai-
arroen morfologia; uren azpian
dagoen substratu edo ibai hondo
mota edo motak; uraren ezauga-
rri fisikoak eta osaketa kimikoa,
eta bertan bizi diren organismo-
ak: landareak eta animaliak.
Tokiko eguraldiak ere badu eragi-
nik ibaiaren ezaugarrietan, esa-
terako, ur-emaria, uraren tenpe-
ratura eta argia.

Ibai-arroen morfologia

Ibai-arro baten morfologia deskribatze-
ko garrantzitsuak dira luzetarako eba-
kidura, ubideen ordenaren kopurua,
ibai nagusiaren luzera eta ibai-arroaren
azaleraren arteko erlazioa eta drenaia-
ren dentsitatea.
Ibaiburutik uhobiraino, ibaiaren luzeta-
rako ebakidurak, gehienetan, malda
gogorrak azalduko ditu iturburutik hur-
bil, ibilguan aurrera egin ahala eta uho-
bira hurbil ahala, apurka-apurka, lendu
egiten dena, alegia. Denboran zehar
ibaiak gero eta gehiago higatuko du
bere ibilbidea eta delako higadura hori
ur-emariarekin eta maldarekin zuzene-
an lotuta dago. Malda berdina izanik,

hhigadura handiagoa izaten da beheko
tarteetan, direlako horietan ur-emaria
handiagoa izaten baita; beraz, behe ibil-
gu horietan higadurak berak maldak
leundu egiten ditu eta prozesu hori goi
ibilguetan baino arinago gertatzen da;
ondorea atzetik aurrerakoa da, beraz.
Emaitza ebakidura ahurra da; ibaiaren
antzinatasunaren arabera ahurtasun hori
nabarmenagoa izango da -antzinatasu-
na edo heldutasuna ibaiak higadura
garatzeko izan duen denbora da-, eta,
besteak beste, funtsezkoa izango da ibil-
bidean aurkitu dituen haitzen gogorra. 
Bilbo inguratzen duten lautadetako
Bizkaiko ibairik gehienak (Asua,
Ibaizabal, Nerbioi, Gobela, Galindo,
Butroe ardatza eta behe Kadagua) higa-
duraren fase aurretatuan daude, malda
leunak dituzte eta higaduraren eragina
horizontala da. Ostera, Kalera, Karran-
tza, Herrerías, Mercadillo. Goi Kadagua,
Goi Nerbioi, Oka eta lea Ibaiek ebakidura
gazteagoa dute; bertikaltasuna nagusi-
tzen da eta ibaiburuetan higadura indar-
tsua da (higadura bertikala). Artibairena
tarteko egoera da.
Ibai-arroek zuhaitz itxura hartzen dute,
jatorrian erreka txikiak direlako -enborre-
tik urrun dauden adarrak-, erreka horiek
lehen mailako ubideetatik abiatzen dira.
Lehorte luzeetan, ibaiburutik hurbil dau-
den erreka horiek urik gabe egon daitez-
ke, beraz, ezaugarri mugatzailea oso
kumunitate biologikoak garatzeko. Lehen
mailako ubide horietako bi natzen direne-

BIZKAIKO IBAIEN EKOSISTEMAK
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Ur kontinenta-
len ezauga-

rria, salbuespenak
salbuespen, ur
eztiak izaten dira,
edo itsasoko ura-
rekin erkatuta gatz
gutxi izaten dute-
nak; beste ezau-
garri batzuk ere
badituzte, karbo-
natoak eta sulfato-
ak izatea, kloruro-
en ordez, osagai
mineral nagusiak.
Gatz horien osake-
tak eta kontzentra-
zioak oso aaldakorrak dira. Badira
aurrekoei loturiko beste alderdi batzuk
kontuan hartu beharrekoak, baina
horien geroago jorratuko ditugu.
Uren jatorri fisiko-kimika kontutan har-
tuta, maila edo motak bereiz daitezke.
Adibidez, disolbatuta dauden gaien
kontzentrazioaren arabera, ur gogo-
rrak eta ur bigunak bereiztu behar dira,
azidoak edo basikoak, eta oligotrofiko-

ak, mesotrofikoak edo eutrofikoak.
Ezaugarri horiek gehi bestelako alda-
garri batzuk, tenperatura, hidrodina-
mismoa, suspentsioan dauden solido-
en kopurua, etab, ibaietako uren kalita-
te fisiko-kimikoa zehazten dute; baina
ez hori bakarrik, organismoen banake-
tan ere zeresan izugarria izango baitu,
beraz, interesgarria da balore horien
tarteak ezagutzea. Jarraian, bada, ibai

batean aurki daitezke-
en bizidun motak bal-
dintzatzen dituzten
faktoreak aztertuko
dira.

Tenperatura

Ibaiaren uraren tenpe-
ratura  igo egiten da
uhobira hurbildu
ahala; aipatu tenpera-
tura hori eta airearena
harremanetan daude
eta azken hau erraz
atzema daiteke sako-
nan ez diren ibaietan,
eta jakin badakigu

multzo horen barruan Bizkaiko ibai
guztiak sar genitzakeela. Tenperatura,
beraz, aldatu egiten da, hala egunean
zehar nola urtesasoiaren arabera.
Tenperatura orekatsuen mantentzen
den aldea ibaiburua da, ibilgu horietan
eguratsaren eragina ez delako hain-
beste nabarmentzen eta ez hori baka-
rrik, alde horietan ibarreko landaretza
hobeto artatu delako eta aireari era-

ratzen dituelako: harrien
goialdea edo behealdea,
ertzetatik hurbilen dagoen
alde geldoagoa, eragozpen
baten atzean beti sortzen
den urila, urazpian eta gai-
nean dagoen landaretzaren
arteko tatea, etan.
Organismo horiek ulasterre-
tatik ihe egiteko gai izaten
dira. Adibide modura gor-
putz zapala dutenak ditugu
(luzerata efemeroptero eta
plekopteroen kasuan eta
etzanda anfipodoetan); edo
elmidoak dituzten erpe oso
garatudun hanka luzeak
(hirudinekoak); zetaz harria-
ri itsatsita dauden babesle-
kuak eraikitzea (trikoptero-
ak); oinaren bidez itsatea
(moluskuak) eta lingirda
itsaskorren bidez irristatzen
diren planariak edota moluskuak
Oro har, Bizkaiko ibaien substratua edo hondoa gogorra izaten
da, harri amak, lauzak, errekarria eta legar lodiak direla nagusi,
eta horrela behar du izan malda gogorrak eta ur-emari izugarria

kontutan hartuta. Substratu biguna aurkitzeko leku jakinetara jo
beharko dugu: urilak eta uharkak, edo urlasterrean eragozpenak
daudenean eta horien babesean sortzen diren zokoak. Dena
den, badago batez bestekoa baino substratu bigun gehiago
duen ibairik, Butroe ibaia, alegia.
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ibai-arroaren zabalera ibaiaren
luzera baino motelago haztea,
esaterako, orografiaren ondorioz
sortu den estutasuna kasu baka-
rrean ikus daiteke (Artibai).
Tarteko egoerak dira angeluzuze-
neko arroetan gertatu direnak;
luzeenak Mercadillo, Kadagua,
Nerbioi, Ibaizabal, Butroe eta Lea
dira; karratuena, Aguera da.

Ibai-hondoa edo substratua

Ibai baten hondoan dauden gaiak,
jazargoaren eta iraunkortasuna-
ren arabera,”gogorrak” eta “bigu-
nak” izango dira. Substratu gogo-
rra harri ama, lauzatzarrak, erre-
karriak eta legar lodiak dira; subs-
tratu biguna istil eta lokatzak, neu-
rri desberdinetako bikorrak dituz-
ten hareak eta legar meheagoak.
Ikus daitekeenez, gogorra eta
bigunaren arteko urratsa aporka-
apurkakoa da. Ibaiaren tarte bate-
an substratuetariko bat gailentzea
malda, ur-emari eta ubideak
azpian duen harri motarekin lotuta dago. Horrela, goi ibilguetan
substratu gogorra izango  da nagusi eta behekoetan batez ere
istilak eta hareak. Dena den, ibaiaren substratua heterogenoa
da oso eta azalera txikian erraz aurki daitezke lauzak eta erre-
kariak (korronte gehien dagoen aldeetan) eta istilak eta hareak
(korrontea moteldu egiten den tokietan, uriletan edo harrien
atzealdeetan).
Espazioaren araberako heterogenotasun hori nabarmena da
erdiko ibilguetan eta goiko ibilguetako beheko aldeetan, eta, fak-
tore zehaztailea dira ibaiaren aniztasun biologikoaren. Ibaietan
bizi diren organismoen eta substratuaren arteko lotura erabate-
koa da; substratu horretan aurkitzen dute elikatzeko behar dute-
na, harrapakariengandik ihes egiteko edo korronteari aurre egi-
teko babesa. Beraz, ibaiaren landaretza eta faunaren osaketa,
neurri handi batean, substratuaren egituraren pentsutan egongo
da. Ibaian dagoen edozein objektu solido, hostoak, harriak eta

landareak, organismo horien substratu izan daiteke.
Substratua osatzen duten partikulen tamainum gora-behera
ugari izan daitezke, milimetro gutxi batzuk -lokatz-jalgikietan-,
edo zentimetro batzuk -errekarri handietan eta haitzarretan-.
Horrek jalgikiaren oxigenatze maila baldintzatuko du (zenbat eta
partikulak handiagoak izan orduan eta oxigeno gehiago), edo
landareek sustraiak egin ditzatela (aukera hori handiagoa da jal-
gikina mehea eta egonkorra denean), edo harrizko substratua
hobeto finkatuko duten makroarrabak edo briofitoak egotea,
horiek hobeto itsasten zaizkielako haitzei, edo bertan bizi ziren
animalia motak. Animalia batzuk, oligoketo eta intsektu batzuk,
nahhiago izaten dituzte jalgikin meheak, horietan galeriak egin
eta elikagaiak aurkitzen dituztelako; beste batzuk, ordea, bikor
lodidun jalgikina behar dute, ondo oxigenatua, esaterako amua-
rrainak errunaldiari ekiteko behar duena. Batzuk haitzetan irris-
tatzen dira, moluskuak eta planariak; beste batzuk, trikopteroak

tartean, harrizko substratua behar dute babeslekuak
finkatzeko. Mikroarrabak -gehienetan diatomeoak eta
zianobakterioak- edozein substraturen gainean ezar
daitezke, baita beste landare batzuen gainean ere.
Beste lotura bat aipatzeak ere merezi du, substratu
mota eta korrontearen abiaduraren artekoa, hain
zuzen, urak suspentsioan garraiatzen dituen eta ibil-
guaren tarte bakoitzean jalgitzen dituen partikulen
tamainua baldintzaren duelako.Abaidura arina dene-
an urak handiak izan daitezkeen partikulak garraia di-
tzake eta urak abiadura hori galdu ahala lagatzen ditu.
Horrela, ibaak aurrera egiten duen heinean, lehenda-
bizi gai lodiak utziko ditu eta azkeneko tarteetan eta
uriletan gairik meheenak.
Korrontearen abiadura eta substratuaren arteko elka-
rreragiketak izugarrizko heterogenotasuna ematen
dio ibaiari, organismoentzako mikrobizigu ugari bide-

URA: BALDINTZA FISIKO-KIMIKOAK
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rreragiketa-maila altua da
oso; ibaiak makina bat gai
organiko jasotzen du leho-
rretik (hostoak, adarrak, ani-
malien hondakinak), baita
organikoak ez direnak, esa-
terako euria egin eta lurra-
ren ikuzketa prozesutik jalgi
direnak, edo ibarreko landa-
reetatik erori diren hostoen
arrastaketaren ondorioz sor-
tzen direnak (nitratoak, fos-
fatoak). Kanpoaldeko gai
organikoen ustelketa proze-
suan bakterioak kontsumi-
tzen duten oxigenoa (gai
organiko aloktonoa), gehi
ibaiak berak sortu duen gai
organikoa usteltzeko behar
den oxigenoa (bertako gai
organikoa), eta organismo
bizidunak jarduerari eusteko
behar dutena, fotosintesia-
ren bidez eta eguratsetik
hartzen denarekin orekatu
behar da. Tarterik motelenetan, argi eta
mugimendu gutxiago izaten dira; oxigenoa-
ren kontsumoa egon dagoen oxigenoa baino
altuagoa izan daiteke eta hipoxia egoera
sortu, baita kasu larriagoetan, anoxia bera
ere, biak ere organismo aerobioen kalterako.
Oxigenoaren gutxitze hori areagoru egiten
da gauez, sasoi horretan fotosintesirik ez
dagoelako; udan ere antzeko zerbait gerta-
tzen da, kasu honetan tenperaturak gora egi-
ten duelako. Horrek guztiak eguneroko eta
urtesasoiko gorabeherak eragiten ditu disol-
batuta dagoen oxigenoaren mailan, eta dire-
lako gora-behera horiek nabarmenak izan
daitezke ibaiak landa-gune edo hirietako bestelako gai orga-
niko batzuk jasotzen dituenean.

Ibaiaren zama organikoa kalkulatzeko, oxigeno esari bioki-
mikoa  erabiliko da, Indize hori bost egunetan edo gehiago-
tan uretako bakterioak kontsumitzen duten oxigenoa neurtu-

ta kalkulatuko da; prozesu guz-
tia ilunetan eta 20ºC-ko tenpe-
raturan egingo da. Indize
honen balorea urak mineraliza-
tu gabe duen gai organiko
kopuruaren proportziozkoa
izango da. Ur naturaletan balo-
re hori 0,7 mg O2/l izaten da.
Kutsatuta dauden tokietan
delako balore hori askoz ere
altuagoa izan daiteke.
Oxigenoaren eskuragarritasu-
nak gai kimikoen disolbagarri-
tasuna ere ikutzen du, besteak
beste fosfatoa eta burdina,
baina hori guztia aurrerago
aztertuko dugu.
Bizkaiko ibaiak diren moduko-
ak dira, eta esan dugun beza-
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gozpen gehiago jarri eta
eguzkiari itzal gehiago
egiten dizkiolako. Alde
hau da egokiena animali
estenotermoentzat, hau
da, tenperaturaren alda-
ketak jasateko arazoak
dituztenentzat.
Tenperatura eragina dau-
ka oxigenoak uretan duen
disolbagarr i tasunean,
disolbagarritasuna han-
diagoa baita tenperaturak
behera egiten duenean.
Beraz, horrek guztiak
zeharkako eragina dauka
organismoengan, zenbat
eta ura hotzago egon
orduan eta oxigeno gehia-
go izango dutelako. Ho-
rixe da,bada, amuarrain
eta salmonidoek behar
duten biziguna eta horre-
xegatik leku hotzetan eta,
oro har, ondo oxigenatue-
tan aurkituko ditugu.
2015.ean egin zen kanpai-
nan Bizkaiko ibaien uren
tenperatura udazkenean
3,5 eta udan 25,2ºC arte-
koa izan zen. Arestian
aipatu ditugun eguneroko
gora-beherak kontutan
hartuta baliteke udan ten-
peratura altuagoak eta
neguan baxuagoak izatea,
beti ere orduaren arabera.

Oxigeno

Uretan disolbatuta dago-
en oxigenoa eguratsetik
dator, edo, bestela, ure-
tan dauden organismoen
fotosintesiaren bidez es-
kuratzen da. Jatorrizko
lekuetatik abiatu eta gas
horrek uraren barruan
duen hedapena (batez
ere urak eta eguratsak
elkar ikutzen duten aza-
lera) oso motela da urile-
tan eta geldoetan. Ho-
rregatik, uraren oxigena-
tzea arinagoa da goiko
eta erdiko ibilguetan,

horietan ura arinago mugitzen
baita, eta ostera, malda gutxiko
uretan edo, orokorrean hondoa
handiagoa izateagatik ur motelago-
ak dituen tarteetan, berezko era-
gozpen gehiago daude eguratseko
oxigenoa irensteko. Arestian argi
esan dugun moduan, ondore hau
tenperaturari lotuta ere badago.
Oxigenoa behar-beharrezko gasa
da organismo aerobioen bizitzara-
ko, batez ere eten gabe batetik bes-
tera dihardutenentzat, esaterako,
amuarraineta, izokinenbat eta baita
intsektu askorentzat ere, eta hori
dela eta ur-emari handia, ur biziak
eta ondo oxigenatuta dauden ibil-
guetan baino ezin dira bizi.
Ibaiaren eta lehorraren arteko elka-
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hain zuzen ere (Nerbioi, Kadagua, Altube...) Tenperatura igo
ahala, uraren eroamena ere gehitu egiten da. Dena dela,
halako bat-bateko igoera bat kutsaduraren seinale izaten
da.
Uraren gogortasuna (kaltzio karbonatoaren eta bikarbonato-
aren kontzentrazioaren arabera neurtzen da bera) eta eroa-
mena oso lotuta dauden guztiak dira. Bikarbonatoa disolba-
garria da uretan, baina ez ostera karbonatoa, eta hsortzen
denean -uretatik anhidrido karbonikoa kentzen duen edo-
zein prozesu dela bide, fotosintesia esaterako, bikarbonatoa
karbonato bilakatzen denean- haitz eta organismoen gaine-
an jalgiten da. Horretara kararrizko tobak eratzen dira.
Bizkaiko ibairik gehienen eroamena nahikoa altua da, eta

urtearen sasoiren batean 200 uS/cm baino balore altuagoak
izaten dituzte. Mineral gutxien duten urak Karrantza, Aguera
eta Lea ibaietakoak dira eta mineral gehien dutenen artean
Kadagua eta Nerbioi ibaietakoak ditugu, zeharkatzen dituz-
ten diaoiroen eta jasotzen dituzten isurkinen ondorioz, eta
Galindo, Asua, Gobelas eta Ibaizabal ibaietakoak, jasan
behar duten kutsadura izugarriatik.

Elikagaiak

Hondakin mineralean zatirik handiena osatzen duten eta
uraren eroamenaren eragile handienak diren ioiak aparte,
askoz ere baxuagoak diren kontzentrazioetan disolbatuta
egoten diren beste gai batzuk ere badaude, baina hala ere

garrantzitsuak oso landareen elikadu-
rarako; horrexegatik, bada, elikagai
izena hartzen dute. Nitrogenoaren
konposatu inorganikoak (nitratoa,
nitritoa eta amonioa), fosfatoa eta sili-
katoa.
Gai horiek nahikoa baxuak izaten
diren kontzentrazioetan aurki daitez-
ke, landareak behar izaten dituztenak
baino baxuagoak, konposatu horieta-
riko baten ezagatik fotosintesi tasa
mugatuta izan dezaketeenak. 
Ur natturaletako hidrogenoa konposa-
tu kimiko organikoetan (aminoazido-
ak, aminak, proteinak, azido humiko-
ak, etab) eta inorganikoetan (nitratoa,
nitritoa eta amonio ionizatua edo ioni-
zatu gabekoa) aurkituko dugu.
Nitratoa jarduera biologiko gutxiko eta
oxigeno askoko lekuetanaurkiko
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la, ur-ekarria bapatean jaso-
tzen dute eta sakonera gutxi-
koak dira, eta, oro har, gure
ibaietan uraren oxigenatze
prozesua erraz osatzen da.
Horrela ez da harritzekoa
kasurik gehienetan uretan
disolbatuta dagoen oxineho-
aren baloreak altual izatea,
nahiz eta ibai horiek tarte
askotan kutsadura organiko-
aren eta industri kutsadura-
ren ondorio latzak pairatu.
pH-aren balorea, hots, ur
naturalen azidotasun-basiko-
tasun gradua 6 eta 8 artekoa
izaten da gehienetan, beti
ere substratua zein den eta
drenaia-arroaren lurzoru mo-
ten arabera. Bestalde, uretan
gertatzen diren erreakzio
kimikoek eta fotosintesia
bezalako prozesu biologiko-
ek ere badute eraginik. pH-
aren muturreko baloreak
(batez ere oso baxuak dire-
nak) kutsaduraren ondorio
izaten dira eta, jakina, kalte
izugarriak sortzen dituzte
organiamoetan.
Nonbait kokatu beharra iza-
nez gero, Bizkaiko ibaietako
urak alkalinoak direla esango
genuke, 7 eta 9 artekoak.
Bestetik, 3tik hurbil dauden
baloreak Ibaizabal ibaiaren
ibilgu kutsatuetan aurkitu
ditugu.

Eroamena eta 
gogortasuna

Uraren eroamena disoluzio-
an dauden ioi kopuruak
neurtzeko eta bat da. Gehien
aurkituko ditugunak eta,
ondorioz, ur kontinentalen
eroamen baloreetan eragin
gehien dutenak, kaltzio,
magnesio, sodio eta potasio
katioiak eta karbonato, bikar-
bonato, kloruro eta sulfato
anioiak dira.

Aipatu horien jatorria haitzen disoluzio-
an, lurzoruaren ikuzketan eta egura-
tsetik datozen eurietan dago.
Organismoentzat beharrezkoak izaten
dira, baina  gehieneta nuretan izaten
duten kontzentrazioetan ematen dena
baino askoz ere kontzentrazio baxua-
goetan eta, ondorioz, ez dute inolako
prozesu biologikorik mugatzen ez era-
gozten, salbu eta kasu jakin batzuetan
(esaterako kaltzioaren kontzentrazioa
moluskuentzat).
Eroamena berez hazten da ibaiaren
ibaiburutik urrundu ahala, gero eta
azalera gehiagoko lurzoruaren jalgidu-
rak direla eta ura ioiz betetzen baita,
eta, aldi berean, tenperaturak ere gora
egiten duelako. Badira lege honen sal-
buespen nabarmenak Bizkaian, ibai-
buruan diapiroak dituzten ibaietan,
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hori uretara heltzen da
eta pH-aren beherape-
na sortzen du, eta,
ondorioz, oso larriak
diren eragin ekologiko-
ak.
Sulfatoen kontzentra-
zio baloreak altuak dira
Nerbioi ibaiaren goiko
ibilguan, kasu horretan
Urduñako diapiroaren
eraginagatik, eta Ka-
dagua, Galindo, Asua,
Gobela, Ibaizabal eta
Butroen.

Burdina

Uretan dagoen burdina
ioi ferroso eran aurkitu-
ko dugu, disolbagarria, edo bestela, ioi ferriko eran, askoz
disolbagaitzagoa. Disolbagarritasun horren ezaugarriak
direla medio, oxigenoa falta denean baino ez dugu disolba-
tuta aurkiko (forma erreduzitua), horixe da, esaterako,
lurrazpiko uretan eta hondo anoxikoetako uretan gertatzen
dena. Burdina asko duten lurrazpiko urek azalera egiten
dutenean eguratsean dagoen oxigenoa aurkitzen dute eta
burdina hondorako bidea hartzen duten ioi ferriko erara oxi-
datuko da. Horixe da, beraz, iturburu asko eta askok kolore
gorri hori izatearen arrazoia, (jakina, euskarazko Iturrigorri

guzytiak), gehiene-
tan hidróxido ferri-
koaren edo karbo-
nato ferrikoaren
eraginagatik.

Gai organikoak

Ibaietan, materia
organikoa uretan
disolbaturik dago,
edo bestela partiku-
laturik, organismo
biziengan nahiz
materia organiko hi-
lean. Materia orga-
niko disolbatuak eta
materia organiko
hilaren zatiki horiek
detritu edo hondaki-

na eratzen dute, bakterio, onddo eta animalientzako elika-
gaia; bide hori heterotrofikoa edo detritikoa deritzo.
Oso garrantzitsuak dira ibaiertzetako landaretzatik edota
inguruetako lehorretik etorri eta ibaian sartzen diren gai alok-
tonoak. Hondakin autoktonoa, bertakoa, animalia eta makro-
fitoen hondakinetatik sortzen da gehienbat; izan ere, gehie-
netan, eta lehorrean gertatzen ez den bezala, animaliek ez
dituzte zuzenean jango, hil eta bakterioen eta onddoren era-
soak gertatu ondoren baino.

Ibaia luzetara egituratzen da; ibaia-
ren ubidean zehar ezaugarri des-

berinak dituzten hiru alde bereiztuko
ditugu. Lehenengo eta behin, krenon
izenekoa, ibaiburuaren alderdia da,
ibaiaren ibilguaren tarterik gorene-
koa. Tarte horretan ur-emaria alda-
korra izaten da oso, beti ere urtesa-
soiaren arabera; maldak ere gogo-
rrak izaten dira eta beraz, ura arin
mugituko da eta partikula handiak
garraiatzeko gai da. Higadura ere ez
da makala izaten eta ibaiaren hon-
doan harri eta errekarri handi eta
ezegonkorrak aurkituko ditugu, edo
baita harri ama ikuzia eta lauzetan
egituratua. Argi dago ez dela erraza
ibilgu horretan fanerogamoak sus-
traiak egitea, hala eta guztiz ere
goroldioren batzuek eta arrabaren batzuek lortzen dute
harriari itsastea. Dena den, alde batetik ibaiertzetako landa-
retzaren gerizpea dela eta argia eskasa izaten delako, eta
bestetik urlasterraren abiadura gehiegi izateagatik bertako
landaretzari hazteko aukerarik ematen ez zaiolako, krenon
horretan bizi diren ibaiko animali apurren elikagai ia bakarra

ertzetako landaretzatik erortzen diren hostoak baino ez dira.
Animalia horiek batez ere hondakinjaleak izaten dira eta
duten ezaugarririk bereziena substratuar itsasteko baliabi-
deak dira eta horrela urlasterrari aurre egiteko. Ibaia txikie-
tan ibilgu hori lehortu egin daiteke udaroan. Bizkaiko ibaien
ibaiburu guztiak krenon hori dute.
Tarteko ibilguari ritron deritzo. Ibilgu horretan urak abaidura
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dugu. Amonioa, ostera, gai organi-
koen mineralizazioaren ondorioz
sortzen diren giro erreduktoreetan
izaten da nagusi. Landareek nitro-
geno inorganikoaren hiru formak
bereganatzeko gai dira, eta orga-
niko bilakatu. Uretan dauden nitro-
geno mota desberdinen aldaketa
mikroorganismo batzuk egiten
dute; zenbait bakterio gai dira
amonioa nitrito eta nitrato bilaka-
tzeko eta delako prozesu horri
nitrifikazioa deritzo. Beste batzuk
desnitrifikazioari ekiten diote,
horrela nitratoa nitrogeno moleku-
lar bilakatzen da eta nitrogeno hori
eguratsean hedatu. Halaber, bak-
terio eta arraba ziaanofizeoak
daude, eguratsean dagoen nitro-
geno molekularra finkatzeko gai
direnak eta horrela, nitrogenoaren uretako zikloa sartzen
dutenak. Prozesu hau haltzen sustraietako mikroorganismo
sinbionteek ere burutzen dute.
Amonioa, batez ere ionizatu gabe dagoena (amoniakoa,
NH3), eta baita nitritoak ere, toxikoak dira organismo asko
eta askorentzat, batez ere arrain salmonidoentzat.
Uretan izaten den fosforoa forma inorganiko disolbagarrian
dago, forma organiko disolbagarrian edo partikuletan (hala
organikoa organismoetan eta organismo hondakinetan, nola
inorganikoa mineralen partikuletan). Berezko baldintzen fos-
foroa baino nitrogeno gehiago egongo da, fosforoa elemen-
tu hori duten harrietatik baino ez delako sortzen eta egura-
tsean ia ez dagoelako. Dena den, hiri hondakinetan makina
bat fosfato izaten da –garbikariak- eta nnekazaritzako hon-
dakinetan -ngarriak-, eta horiek uraren eutrofizazioa ekar-
tzen dute. Eutrofizazioa zer den?, bada, jatorriz antropikoa
den elikagai edo gai organiko gehiegi botztzea uretara; zer
gertatzen da horrekin?, arrabak eta beste landare batzuk

izugarri hazten direla eta horiek usteltzen direnean oxigeno
lar lontsumitzen dela. Baldintza horietan uharrea sortzen da
eta oxigenoa eta egotea edo dagoena eznahikoa izatea ber-
tako organismoen kalterako da. Hori guztia nabarmena iza-
ten da laku eta urtegietan, baina behin baino gehiagotan
ibaien ur geldo edo uriletan ere aurkituko dugu.
Silikatoa funtsezko elikagaia da diatomeoen eta beste arra-
ba batzuen oskola eratzerako prozesuan. Abar horiek izu-
garri hazi eta gero silikato horren eskasia nabarmena izaten
da.
Elikagaien kontzentrazioa hazi egiten da ibaiburutik zenbat
eta gehiago urrundo eta hori nabarmen-nabarmena izaten
da oso industrializatua dauden ibai-arroetan eta nekazaritza
jardueratako eta hiriko kutsadura gehien jasotzen dutenetan
(Kadagua, Galindo, Nerbioi, Ibaizabal, Gobela, Asua eta
Butroe). Ibai-arro hauek dira tarte batzuetan salmonido eta
ziprinidoen  garapenerako behar den oxigenoaren baloree-
tara heltzen ez direnak edo balore horren muga-mugan dau-
denak.

Sufrea

Sulfatoa da oxigeno nahikoa duen
uraren konposaketan gailentzen
den sufrearen forma inorganikoa.
Sulfatoa harriaren meteorizazioa
eta lurzoruaren ikuzketaren ondo-
rio izaten da. Oxigenoaren eskasia
dagoenean bakterioek sulfatoa
sulfhidriko erara erreduzitzen dute
eta, sulfhidriko hori toxikoa da eta
oso berezia den usaina dauka.
Elementu hori jalgikinean pilatzen
da. Gaue egun ibai sistemetan
sufre gehien sortzen duen feno-
menoa euri azidoa dugu. Sufrea
duten konposatuen errekuntzatik
datorren eta eguratsean egon
dagoen sufre dioxidoa lurrinarekin
batzen da eta azido sulfurikoa
sortu; euria egiten duenean azido

IBIETAKO ALDEEN EGITURAKETA
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salmonidoek ezin dute potamona
kolonizatu, ostera, ibilgu horretan
zipridinoak aurkituko ditugu, batez
ere zarboa eta loina.
Bizkaiko ibaietan, aipatu potamon
hori ez da ia azaldu ere egiten.
Argian, itsasoan bukatzen den
behe ibilguren batek izan ditzake
potamonaren aurreezaugarriren
batzuk, baina ez potamon zeha-
tzik; behar bada, salbuespen
bakarra Butroe ibaia litzateke,
baina Mungia igaro ondoren.
Egin ditugun oharretatik atera dai-
tezkeen ondorioak hauek dira.
Lehenengoa, ibaiburuetan arnas-
keta gailentzen zaiola ekoizpena-
ri; ibaiburuetan korrontearen abia-
dura eta ertzetako landaretzaren
itzalak organismo autoktonoen
ekoizpena nahikoa maila  baxue-
tan mantentzen dute, baina, ordea, ubidetik kanpo sintetiza-
tu diren organikoen sarrera garrantzitsua da oso. Bigarren
ondorioa, ibaiaren erdiko ibilguan, ritronean, korrontearen
abiadura moteldu egin da eta ubideak zabalagoak dira; ber-
tako lehen mailako ekoizleen garrantzia nahiko handia da
eta ekoizpena arnasketa baino handiagoa da. Hirugarren
ondorioa, ibaien beheko ibilguetan, batez ere hondo aldetik
sakonak direnean eta uharrea nabarmena bada, bertako
ekoizpena mugatu egiten da eta, berriz ere, arnasketa
ekoizpena baino altuagoa izango da.

Uretako organismoak

Beste edozein sistema biologikotan gertatzen den bezalaxe,
ibaietan izaki bizidunak daude, taxonomiaren aldetik talde
askotakoak direnak, alegia. Funtzioaren arabesa hiru maila

berezi genitzake: ekoizleak, kontsumitzaileak eta ustelkari
edo degradatzaileak. Guk kontutan hartu ditugun bakarrak
begirada hutsarekin ikus daitezkeenak baino ez dira izan,
hau da, landare makrrofitoak, animalia makroornogabeak,
eta arrainak.
Organismo batzuak oso baldintza zehatzak behar dituzte
eta ibaiaren baldintza fisiko-kimikoen faktore bat edo gehia-
goren aldarazpen oso txikiak jasan ditzakete; horiexek dira
uraren ezaugarrien adierazkaririk onenak. Beste batzuk,
ostera, gai dira egoera desberdin eta aldakorragoetan bizi-
tzeko eta sakabanatuago eta hedatuago aurkituko ditugu.
Lehenbiziko horiek estenojasaleak dira (“esteno”= estua,
magatua), eta azkenengoak, berriz, faktore bat edo gehia-
gorako eurijasaleak (“euri”= zabala). Estenojasaleak dira
ibaien egoerari buruzko informazio gehien ematen dutenak.

Landare asko eta asko
ibai ekosistemari lotuta

bizi da, uretan bertan bizi
daitezke (uretako landare-
ak, ibaiko landaretza, ale-
gia) edo ibaiertzetan (ibai-
ertzetako landaretza; egia
esan, delako landaretza
hori lehorrekoa da baina
lurra oso hezea behar
duena).

Landaretza

Honako multzo honetan
arrabak, pteridofitoak (irak
eta ekisetoak), briofitoak
(goroldioak eta hepatikoak)

eta fanerogamoak sar daitez-
ke.
Tamainuren arabera egin
dugun sailkapenean mikrofi-
toak (begirada hutsarekin
ikusten ez direnak -esatera-
ko, diatomeoak eta zianofize-
oak-) eta makrofitoak (erraz
ikus daitezkeenak) -arraba
batzuk eta ira, briofito eta
fanerogamoak guztiak-) be-
reiztu ditugu, Makrolandare-
tza horren barruan behin
baino gehiagotan sartuko dira
bakterioak eta onddoak,
nahiz eta horietatik gehienak
heterotrofoak izan, gai organi-
koen deskonposatzaileak.
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galdu du, baina oraindik ere
jalgipenak baino garrantzia
gehiago dauka garraiatzeak.
Substratuan harriak azalduko
zaizkigu, tamainu askotako-
ak, baina tarteka legarra eta
hare finezko sailak ere bai.
Ubidea zabalagoa da, argia
ere errazago sartzen da eta
bertako ekoizpena goiko ibil-
guan baino altuagoa da.
Krenonean ikusi dugu sar-
tzen zen energia ia bakarra
ibaiertzetako landaretzaren
pentsutan zegoela, oraingi
honetan dependentzia hori
ez da horrenbesterako, eta
ez hori bakarritik, faneroga-
moak gai dira sustraiak egite-
ko haitzen arteko uriletan,
leku horietan substratuak
tamainu handia izaten baitu,
Ihonetan, batez ere beheko
aldean, salmonidoak izaten
dira nagusi (izokina eta
amuarraina) edota zarboa
bezalako ziprinidoak. Alde
hauek ere ondo oxigenatuta
egoten dira, nahiz eta eguz-
kiaren eragina gehiago izate-
agatik eta ibaiburutik gero eta
urrunago egoteagatik, uraren
tenperatura krenonekoa bai-
no altuagoa izan.

Ibaien beheko ibilguari
potamon deritzo. Malda
gutxien duen aldea da,
ibaiak motel egiten du
aurrera zehargunetan.
Jada partikularik finenak
jalgi egiten dira eta subs-
tratua hare edota istilezko
jalgikina izaten da.
Uharreek gero eta indar
gutxiago dute eta, ondo-
rioz, goiko ibilguan baino
oxigeno gutxiago dago,
batez ere hondoan, hor
gai organikoak usteltzeko
behar den oxigenoaren
kontsumoa askoz ere
handiagoa baita. Hondoa
sakona bada, uraren har-
tasunak berak arrabak,
goroldioak eta faneroga-
moak haztea eragozten
du, eta beraz, ibaia berriz
bilakatuko da heterotrofo
eta kontsumitzaileek
(bakterioak, animaliak,
onddoak) gai organikoak
kanpoaldeko arbolengan-
dik jasoko dituzte (ibaiert-
zeko landaretza, ibaiak
dakarrena eta inguruko
lehorraren ikuzketa). Oxi-
geno gutxiago egoteak,
tenperatura altuagoa iza-
teak, substratu egokirik
ez egoteak eta elika-
tzeko erabiltzen dituzten
makroornogabeen den-
tsitate baxuak direla eta,

LANDARETZA

Osmunda regalis.
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gaitasun izugarriagatik eta uretan disolba-
tuta dauden karbonatoetatik ezin dutelako
karbonoa asimilatu, eguratsean dagoen
anhidrido karbonikotik baino. Ezaugarri
horrek argi adierazten du ez daudela ure-
tan bizitzeko era egokian moldatuta, lan-
daretza espezie bat benetako uretako
espeziea izateko gai izan behar du karbo-
natoetatik karbonoa eskuratzeko.
Benetako uretako goroldioaren adibide
ona Fontinalis antipyretica izenekoa da.
Beste goroldio batzuk urlehortarren an-
tzeko portaera dute; harrien eta horma
hezeen gainean azalduko dira, uraren
zipriztinak heltzen diren edozein tokitan,
alegia, eta ibaiaren edozein zatitan,
korrontea eta uholdeetan sortzen diren
potxingok jasanez. Adibidez, Cinclidotus
eta Hygrohypnum generoak ditugu.
Badaude potxingoak egiten diren aldeetan asko azaltzen
direnak ere (Drepanocladus).
Ibaietako fanerogamoak ia guztiak angiospermoak dira eta,
argia ezezik, elikagai nahikoak era ibaian sustraiak garatze-
ko substratu egokia ere behar dituzte. Horrexegatik, bada,

fanerogamorik gehienak erruz ezarriko dira goiko ibilguetan,
korrontea arinegi mugitzen delako eta substrattua harriak
izaten direlako. Gerta daiteke legarren artean sustraiak egi-
tea, baina kasu horretan beti izaten dute korrontearen inda-
rrari aurre egiteko moldaketaren bat, esaterako apurgaitzak
izaten diren txortenak eta uraren igarotzeari aurre egiteko

orrialde filiformeak. Zenbat eta ur-lasterra motelagoa eta
substratuaren tamaino txikiagoa izan, orduan eta txorten
apurkorragoak dituzten espezieak egingo dituzte sus-
traiak.
Uretako fanerogamoak ibaian izaten duten kokaeraren
eta uholdearen mailaren arabesa, ondoko talde hauek
bereiz daitezke:
* Sustrarik ez duten eta orriak uraren azalaren gaine-
an izaten dituzten landareak
Arruntenak uretako dilistak dira, Lemna generokoak ale-
gia (Lemna minor eta Lemna gibba). Ibaietan dauden
leku bareetan hedatzen dira eta batzuetan orriek ibaiaren
azaleraren %100 hartzera heltzen dira. Hori gertatzen
denean argia beherago heltzea ekiditen dute eta, ondo-
rioz, andare askoren garapena eragozti. Uretan egon
direnak bapatean eta mordoka hiltzen direnean usteldu
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Ibaietako arrabarik gehienak hondoaren edo
bestelako substratu batzuen gainean daude,
soltean zein zerbaiti lotuta; substratu horiek fisi-
koak (haitzak, hareak, istilak) zein biologikoak
(makrofitoen hostoak, adarrak eta enborrak)
izan daitezke. Batzuk geruza oso finetan eratu-
ko dira, substratua estaliz; beste batzuk taloaren
bidez substratuari itsatsita egongo dira eta
mordo zuntzetsuak sor ditzakete, esaterako
Enteromorpha generoko arrabak. Uraren abia-
dura motela denean eta argi nahikoa dagoene-
an, arrabak izugarri haziko dira eta gai dira ura-
ren azalean bertan ere hedatzeko, airez puztuta
dauden Cladophora multzoak, adibidez. Oro
har, arrabak multzoetan aurkituko ditugu, beti
ere bakterioak, hondakinen partikulak eta baita
mikroornogabeak izaten diren tokietan. 
Substratuari itsatsita dauden arraben multzoari eta gainera-
ko organismo eta hondakinenari perifiton deritzo; termino
hori ez da zehatzegia eta batek baino gehiagok tamainu txi-
kiko komunitateentzat baino ez du erabiltzen. Ibaien tarte
moteletan sarritan aurki genitzake abar karofiloak, handiak
direnak eta fanerogamoen itxura dutenak, alegia. Bizkaien
ugariena den generoa Chara da, konposatu metilatuak eta
sufredunak ekoizten dituztenak eta inguruan den urari usain

eta zapore txarra ematen diotenak, berakatzarenaren an-
tzekoa, alegia.
Irak eta ekisetoak ugariak dira ibaiaren inguruko alde haze-
etan eta ilunetan, kasu asko eta askotan goroldio, hepatiko
eta fanerogamoren batekin ere aurkituko ditugu. Giro horie-
tan ez da arraroa izango ondoko hauek aurkitzea: Adiantum
capillus-veneris (puntzuetako odol-belarra), Asplenium sco-
lopendrium, Athyrium filix-fenina (ira emea), Equisetum

arvense, E. palustre eta E. telmateia (ekisetoak edo luki-
buztanak), Osmunda regalis (erret ira), Phyllitis scolo-
pendrium (orein mihia), baita irak diren Polystichum seti-
ferum, Dryopteris dilatta, Oreopteris limbosperma eta
Woodeardia redicans.
Hepatikoak ezpondetan eta harri hezeetan aurki daitez-
ke, ira, goroldio eta fanerogamoekin batera, esateako
Cardamine raphanifolia, Chrysosplenium oppositifolium
eta Saxifraga hirsuta -saxifrga urrekaratua eta harroa,
hurrenez hurren-. Ugarienak Marchantia eta Pellia gene-
roak dira.
Uretako goroldioak dira goiko ibilguetako makrofitorik
arruntenak, hau da, ibaiburuetatik hurbilen daudenak;
hori horrela da tenperatura baxuetan garatzeko duten

Asplenium scolopendrium.

Saxifraga hirsuta.

Chrysosplenium oppositifolium.

Equisetum arvense. Lemna giba.

Potamogeton natans. Ranunculus penicillatus.

Cardamine raphanifolia.
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* Tarteetako komunitateak
Zarmikadiak eta ihidiak dira.
Zarmikadiak uraren eta lehorra-
ren arteko tarteko sistema har-
tzen dute eta sustraiak uretan
behar dituzte eduki; dena den,
badira gai nahiko gogorrak izan
daitezkeen lehorraldiak ere
jasateko. Landarearen atalk
handiena airean dago. Zarmikak
(Phragmites australis) multzo
monoespezifikoak sortzen ditu,
garaiera handikoak, arbolarik
izaten ez den tokietan.
Ureztatze maila jakin bat behar
duten ibaiertzetako beste landa-
re batzuk lezkak dira (Typha lati-
folia) eta ezpata-belarrak (T.
angustifolia), lili horia (Iris pseudacorus), menda (Mentha
aquatica) eta platanaria (Sparganium erectum).
Nahiz eta arruntak izan ibaiertzetan, ihiak edonon aurki dai-
tezke, beti ere leku hezea denean; esaterako malda edota
hutsuneetan. Sarrien aurkitu ditugun espezieak ondoko
hauek dira: Juncus conglomeratus, J. effusus, J. inflexus,
Scirpus holoschoenus eta S lacustris, Cyperus eragrostis,

C. longus eta karize
espezie asko (Carex
spp.).

Ibaiertzetako landaretza

Ia Europa osoan gerta-
tzen den bezalaxe,
Bizkaiko ibaietako oihan
edo baso-galerietan, be-
rezko ezaugarriak gorde-
tzen dituztenetan, behi-
nik-behin, haltzaren gai-
lentasuna azpimarratu
beharko litzateke (Alnus
glutinosa). Zuhaitz hori
ibaien goiko ibilguetan
baino ez da desagertzen,

leku horietan lurra ez delako sakona izaten eta hezetasun
edafikoa ez delako nahikoa izaten. Normala izaten da hal-
tza, beste zuhaitz eta zuhaiska espezie batzuekin batera
aurkitzea, esaterako lizarra (Fraxinus excelsior), astigar
txika. (Acer campestre), gaztainondoa (Castanea sativa),
zumarra (Ulmus minor eta Ulmus glabra), haritz kiderduna
(Quercus robur) eta hurritza (Corylus avellana); halaber,
hezetasuna behar duten belar mota asko ere aurki genitza-
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egiten dira eta prozesu
horretan oxigeno asko eta
asko konsumitzen dute,
anoxia katastrofiko egoe-
ra sortzen da (distrofia
egoera): horiekin batera
makroornogabe guztiak
hiltzen dira eta bizirik irau-
tea lortzen duten arrainek
ibaiaren bete alderdi ba-
tzuetara ihes egiteagatik
lortzen dute.
* Sustraiak eta orriak
uraren azalaren gainean
dituzten landareak
Horiek ere alderdi bareak
behar izaten dituzte. Uretako buruskak aipatu dira
(Potamogeton natans, Potamogeton polygonifollium eta
Potamogeton nodosus), halaber uretako izarra (Callitriche
stagnalis), Ranunculus tripartinus eta Ranunculus penicilla-
tus.
* Urazpiko landareak
Landarearen egitura guztia edo gehiena uraren azpian iza-
ten denean, esaterako goenlandiaren kasua (groelandia
densa), buruskadun miriofiloa (Myriophyllum spicatum), ure-
tako buruskak (Potamogeton berchtoldii, Potamogeton pec-

tinatus eta Potamogeton
pusillus), erbi-belarra (P.
perfoliatus), uretako kirimi-
ladurak (P. crispus) eta
zanikelia (Zannichellia pa-
lustris).
* Uraren gainetik hazten
diren landareak
Sustraiak beti iretan izan
behar dituzten landareak
dira, baina orririk gehienak
airean dituztenak; ubidea
sakona denean eta argizta-
pen, substratu eta elika-
gaien alorrean egoera ego-
kia denean, ubude ia osoa

kolonizatzeko gai izaten dira. Direlako landare horiek eta
hurrengo multzoan aztertuko digutunak (zarmikak, ezpata-
belarrak eta ihiak), argi asko behar dutela eta, helofito izena
hartzen dute.
Uraren gainetik hazten diren landareak dira, besteak beste:
uretako zain-belarrak (Alisma plantago-aquatica eta Alisma
lanceolatum), sasi-apioa (Apium nodiflorum), glizeria
(Glyceria fluitans), berroa (Nasturtium officinale), Paspalum
paspalodes gramineoa, platanaria (Sparganium erectus) eta
bekabunga (Veronica beccabunga).

Apium nodiflorum.

Callitriche stagnalis. Alisma lanceolatum.

Veronica beccabunga. Mentha aquatica.

Glyceria fluitans.

Nasturtium officinale.

Iris pseudocorus.

Cyperus eragrostis.Scirpus lacustris.
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Goroldioak, hepatikoak, irak eta
fanerogamo batzuk ibai hegaleta-

ko substratu hezeetan hazten dira.
Uretako makrofitoak, ibaietako bizigu
desberdinetara moldatuak: Ur-dilistak
(Lemna minor) hostoak urgainean
ditu; hala, eguratsetik hartzen ditu oxi-
genoa eta anhidrido karbonikoa, pota-
mogeton natans eta Callitriche stag-
nalis landareek bezalaxe. Beste lan-
dare batzuek hosto hidrodinamikoak
dituzte ur-lasterraren indarrari euste-
ko, gehien batean urazpian bizi baitir.
Ibai inguruetako helofitoak: Landare
loredunak dira, argi asko eta lur hezea
behar dituztenak. Batzuk ezagun-eza-
gunak dira; apioa (Apium nodifolium),
berroa (Nasturtium officinale), xipa-
belarra (Mentha aquatica) eta beroni-

ka (Veronica beccabunga).
Ubideen inguruetan, nahikoa hezeak
eta argitsuak diren lekuetan, faneroga-
moetako espezie handi batzuk hazten
dira: lezka arrunta (Phragmites austra-
lis), lezka hostoestua eta lezka hosto-
zabala (Typha latifolia eta Typha
angustifolia), ifulara (Sparganium
angustifolium) eta lirioa (Iris pseudaco-
rus), besteak beste.
Haltz beltza (Alnus glutinosa) izaten da
ibaiertzetako  zuhaitz nagusia, lurzorua
nahikoa sakona denean. Horrekin
batera agertu ohi dira hurritza (Corylus
avellana), astigarra (Acer campestre),
sahatsa (Salix atrocinerea), lizarra
(Fraxinus excelsior), gaztainondoa
(Castanea sativa) eta ibaitik hurreko
bertoko basoko beste espezie batzuk.
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ke (Angelica sylvestris, Arum
italicum, Carex pendula, Hy-
pericum androsaemum eta
Scrophularia auriculata), bes-
teak beste.
Oihan mota hori ekotonoa da,
uraren eta lehorraren arteko
tartekoa, alegia, eta horrexe-
gatik izugarrizko aberastasun
biologikoa dauka, bi esparru
horietako espezieak biltzen
baititu. Horrela,landare ugari-
rekin batera, fanerogamoak
eta ira goroldio espezie ugari
ezezik, oso oparoa izaten den
fauna ere aurkituko dugu,
batez ere uretako, intsektuen
fase heldu lehortarrak, moluskuak eta zizareak, araknido
desberdinak, bestelako artropodo batzuk, eta ingurune
hauetan bizi diren urlehortar, hegazti eta ugaztunak.
Bai historia osoan eta bai gaur egun Bizkaiko ibaiertzek
gizakiaren makina bat eraso pairatu behar izan dute eta
jarraikako eraso horren ondorioz izugarri aldatu dira; hori

horrela izan da ia arro guz-
tietan. Dena den, ia guztie-
tan haltzadiak edo haltza-
dien aztarnak egon daude
(nahiz eta behin baino geh-
hiagotan egur-ustiapenera-
ko mozketak direla eta
zuhaiska bilakatu berez
arbolak direnak); haltzadiak
ibaiertzari itsatsita irauten
duten lurrerreenka estuak
baino ez dira izaten eta,
gehienetan, inguruko neka-
zaritza ustiapenetarako sar-
bideak errazteko mozketa
ugarirekin. Hutsune horietan
sahatsak azalduko zaizkigu

(Salix atrocinerea, Salix eleagnos eta Salix alba), baina
gehienetan saratsea sarria eratu gabe. Halaber, sasiak ere
izango ditugu (Robus spp.) intsusak (Sambucus ebulus eta
Sambucus nigra), basa-larrosak (Rubia peregrina eta
Smilax aspera) eta Lamium maculatum eta Urtica spp.
Bezalako belar nitrofiloak.

IBAIERTZ ETA IBAIBIDEETAKO ZUHAITZ 
ZUHAISKA ETA MAKROFITOAK

Juncus conglomeratus.

Angelica sylvestris.

Fraxinus excelsior. Sparganium angustifolium.

Typha latifolia.Pragmites australis.

Salix atrocinerea.

Arum italucum.

Carex pendula. Hypericum androsaemum.
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dura mota, aldagarri fisiko-kimi-
koekiko jasamena, bizigua,
etab.).

Elikadura motak

Animaliek eskuko dituzten eli-
kagaiak ez dira eurak ibaiaren
ibilgu guztietan. Goi ibilguetan
orbelak dira nagusi, organismo
zehatzaileek jan dizaketenak,
Gammaridae familiako oskol-
dun txikiek esaterako. Erdiko
ibilguetan elikagai aniztasun
handiagoa dago, bizigu kopu-
rua ere handiagoa baita. Alde
horietan arrabak ugariak izaten
dira eta kimakariak elikatzen
dira beraietaz, substratuaren
azala karraskatzen dutela;  gas-
teropodoak ditugu hauetako-
ak.Beste animalia batzuk urak
suspentsioan dituen zatikinak
iragaziz bildurik elikatzen diraa,
eta horretarako sareak egiten
dituzte. Horrela dihardute Hy-
dropsychidae familiako trikopte-
ro edo friganeoek. Diptero simu-
liidoek, berriz, horretarako be-
ren beregi egokitutako aho-
apendizeak darabiltzate.
Behe ibilguetan, substratu na-
gusiki biguna den aldeetan,
janaria jalgikinetako detrituak
bilduz lortzen da batez ere (gai
organiko hilak, bakterioak, arra-
bak eta beste organismo txiki batzuk), baina baita jalgikina

bera ezer aukeratu gabe irentsiz ere. Alde honetan bil-
tzaile eta jalgikinjale nagusiak oiligoketoak eta diptero
kironomidoak izaten dira.
Haragijale harrapakariak, azkenik, euren harrapakinez
elikatzen dira ibaiaren edozein tartetan. Ia makroornoga-
be talde guztietan daude haragijaleak. Adibide adieraz-
garri gisa, izain especie ugari aipa daiteke, baita zenbait
oligoketo eta perla (plekoptero) eta txitxiburduntzien
(odonatoak) larbak ere, besteak beste direla.
Nabarmentzekoa da uretako landareez baliatzen diren
belarjaleak oso gutxi direla. Goroldioak eta landare bas-
kularrak ia inoiz ere ez dira zuzenean jaten.Landare

horiek, oro har, hil ostean baizik ez dira probetxatzen, bak-
terioek ustelarazi ondoren, jalgikinen gainera
deritu gisa erortzen direnean. Aitzitik, arraba
zelulabakarrekoak eta zunztunak, diatomeoak
batik bat, kontsumitzen dituzte, baita zianobak-
terioak eta klorofizeoak ere. Horrelakoak
gehien jaten dituztenak animalia kimakariak
dira (moluskurik gehienak).

Komunitateak

Izaki bizidun guztiak bezala, makroornogabeak
taldeka bizi dira ibaietan eta, halatan, zenbait
espezie ez da ageri beste jakin bat edo batzuk
ere ageri ez badira. Elkartze horiek arrazoi oso
desberdinengatik suertatzen dira; adibide argi-
garri gisa, aipa dezagun otsorik ez dela izaten
bildotsik edo antzeko harrapakinik ez dagoen
tokian, eta larre ederrak beti erakartzen dituela
inguruko belarjaleak.
Espezie jakinak egotea edo falta izatea eta

berorien ugaritasun erlatiboak baliagarriak izan
daitezke baldintza zehatzekin bat datozen
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A Ibaien uretan animalia asko
eta asko daude, makroorno-

gabe eta ornodun espezie des-
berdinetakoak, alegia. Lehen-
bizikoak, makroornogabeak,
hondoan edo landareen artean
bizi dira, uretan ez dira hondo
moldatzen, batez ere korronte-
ak eraman egiten dituztelako.
Urari lotuta dauden arrainak,
irlehortarrak, narrastiak eta
ugaztunak, hala uretan, igeri
egiten, nola hondoan eta ureta-
ko landareen artean, geldirik
edo lekualdatuz, bizi daitezke.
Halaber, mokroornogabeak ere
badaude (nematodoak, erroti-
feroak eta oligoketoren batzuk,
besteak makroornogabeen
multzoan sartzen baitira), baina
azken horiei buruz ez gara aldizkari honetan arituko; dena
den, argi gera bedi ibaiaren ekosistema oso betebehar
garrantzitsua dutela.

Makroornogabeak

Ibaietan oso desberdinak diren biziguak egon daitezke: jal-
gikinaren azalekoa eta barrukoa; haitzen alde desberdineta-
koak, landarearen babeseari esker sortzen diren uriletako-
ak, etab. Bizigu horietan fauna ugaria bizi da, ur kontinenta-
letan egon dauden taxon ia guztietako espezieak, alegia.

Dena den, talde nagusiak turbelarioak, hirudinekoak, oligo-
ketoak, moluskuak, oskoldunak eta intsektuak dira; azken
horien dira ugarienak, bai kopuruagatik eta bai espezieen
aniztasunagatik. Jarraian aipatu ditugun multzo horien bio-
logiaren ezaugarririk behinenak azalduko ditugu.

Ziklo biologikoak

Zenbait ornogabeak helduen fisonomia bera dute arrautza-
tik irteten diren unetik bertatik. Beste batzuek, aldiz, ninfa
deritzon etapa igaro behar dute; etapa horretan, helduen
antza eduki arren, ez dute ez hegorik ez ugaltzeko ahalbi-

derik (garapen hemime-
taboloa edo metamorfo-
si soilekoa). Garapen
konplexuagoa dutenak
arrautzatik irtetzen dire-
netik larba etapara iga-
rotzen dira eta aldi
horretan helduen aldean
oso bestelako itxura
dute. Larba pupa bila-
katzen da eta geroago
hau imago bihurtzen da,
hau da, heldu (garapen
holometaboloa edo me-
tamorfosi konplexukoa).
Intsektu hauetariko asko
lehortarrak dira helduta-
koan; beraz, ninfa edo
pupa etapa amaituz
gero, uretatik airera jal-
gitzen dira. Arrautzatik
heldutasunera arteko
etapa hauetan zehar
beharkizun ekologikoak

aldatu egiten dira (elika-

FAUNA

Eltxoaren larbak (kulizidoak), ur-azaletik zintzilik; airearen eta uraren arteko muga
horretan eguratseko airea arnasten dute uzkialdeko sifoia erabiliz, eta era berean,
gorputzean zehar dauzkan ile sortez elikagai-partikulak biltzen dituzte. Ur bareeta-

koak izaten dira. Eme helduel baino ez dute azala mihiztaten odola xugartzeko.

Ditiscoa (Dytiscus marginalis); kakarralde urpekaria (heganere egiten badu ere), ur lentikoetan aurkitzen
dena. Argazkia heldu bati dagokio, baina uretan larbak ere badaude. Biak dira haragijale oso aktiboak, heldu

harraparia eta larba harrapakina xukatu arte xurgatu eta hustuz.

Larba modura ibaian ematen duten aldian, intsektuek hazteko eraldaketak jasaten dituzte.
Txitxi-burduntzi heldua, ibaian ninfa izan ostean jasan duten
metamorfosia edo eraldaketa behin burutu ondoren; ibaian 

uretako landare artean orotariko gaiak harrapatuz elikatzen zen.
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elkartze motak aurkitzeko
(kumunitateak, hitzari adiera
biologikoa emanik). Aurreko
lerroaldean adibide legez aipa-
tu ditugun elkartzeak elikadura
dela bide sortuak dira. Ibai-
etan, ostera, berebiziko eragi-
lea inguruaren egoera fisiko-
kimikoa da; izan ere, bertan
bizi diren komunitateak elkar-
tzen dituztenak korrontea, oxi-
genoa, tenperattura, minerali-
zazioa, berezko gai organiko-
en ugaritasuna eta kutsadura
dira, batez ere. Lehen ikusi
dugu eragile horiek aldatu egi-
ten direla ibaiaren ibilguan
zehar, ibaiburutik uhobira,
luzetarako gradienteen arabe-
ra. Antzeko aldaketa antzeman
daiteke makroornogabeen eta
arrainen komunitateetan.
Alde bateko egoera nahisi ez
denean edo berezko baldintzek
bere hartan badiraute muturre-
ko bi komunitate egoten dira:
bata ibaiburu edo krenon-
ritron aldeari dagokio eta bes-
tea behe ibilguari, potamonari
alegia. Batetik besterako jau-
zia graduala izan daiteke (poli-
ki-poliki egiten dena, jarraika-
koa) edo itsumustukoa beste-
la, eten bat (uharka bat edo
kutsadura-isurtzaile larria) da-
goenean jazotzen den be-
zala. Ritron aldean izaki reofi-
loak bizi dira, eta gehienak ura
iragaziz elikatzen dira, sarritan
orojaleak dira eta, harrapariak
izanez gero, ur lasterrak ez eramateko moldaketak dituzte.

Potamon aldean ez dago horrelako ara-
zorik; hondoa isiltsua da eta animaliek
bertan ezkutatzeko era dute. Oro har,
askoz oxigeno gutxiago dago eta ten-
peratura eta uraren zama organikoa
askozaz altuagoak dira.
Zenbait espezie oso jasanbera dira
inguruaren aldaketekiko; beste batzuei
ez zaie axola eta badaude eagileren bat
aldatzeak mese de egin diezaiekeen
espezieak ere, lehiakiderik ez edukitze-
an beraien kopurua ikaragarri gehi bai-
tezakete. Toki batean dauden espezie

taldeen arabera uraren kalitateari buruzko diagnosia egin dai-
teke. Hala bada, kutsadura gehitzen denean, geroago eta

espezie gutxiago egoten da eta erabat
desagertzea ere gerta daiteke, edo baita
kopurua handitzea ere, jasaanberatasuna-
ren arabera. Giroa narriaturik dagoenean,
jasamen handiko espezieak edo “kutsadu-
ra organikoa” ustia dezaketen espezieak
soilik bizi daitezke.
Bizkaiko ibaietan ondorengo espezie talde-
ak antzeman dira, bakoitza ibaiaren bal-
dintza jakinei loturik; horrela zenbait egoe-
ra bereiz daitezke argiro:
1. Alde oligotrofikoa. Ur oligotrofikoene-
tan, alegia, mineralizazioak gutxien jota
dauden Bizkaiko ibaien ibaiburuetan eta
goi ibilguetan (Karrantza, Aguera, Ordunta
eta Estepona, Sollube eta, urteko sasoia-
ren arabera, Lea, Kadagua, Mercadillo eta

Okaren goiburuetan) 40 in-
tsektu espezie daude, ple-
kopteroak, efemeropteroak,
trikopteroak, koleopteroak,
elmidoak eta zenbait kirono-
mido, eta badaude lau oskol-
dun espezie ere. Alde hone-
tan ioi inorganikoen kontzen-
trazioa eta gai organiko oxi-
dagarriaren kopurua oso txi-
kia da: 200uS/cm baino gu-
txiagokoa da. Alde honetan
bizi da amuarrain arrunta.
2. Alde mesotrofikoa. Ibai
mineralizatuenen ibaiburue-
tan eta egoera naturalagoan
dauden goi, erdi eta behe ibil-
guetan: Butroe, Ibaizabal,
Laga, Nerbioi eta Artibai
ibaien ibaiburuetan, eta
Mercadillo, Lea, Oka, Golako
eta Arratia ibaien erdi eta
behe ibilguetan. Uraren eroa-
mena 200-500uS/cm artekoa
da, eta fosfato, nitrito eta amo-
nio baloreak ez dira toxikoak
arrain eta makroornogabeen-
tzat. Zarboen aldea da, eta
hantxe dago ibaiaren fauna-
aberastasunik handiena. Ma-
kroornogabe bentikoen beren
beregiko 50 taxonetik gora
daude.
3. Alde eutrofikoa. Alde
horretan  moluskuak dira
nagusi (Potamoprygus jenkin-
si, Ancylus fluviatilis eta Physa
acuta) eta uraren eroamena
500-800 uS/cm artekoa da. Alde horren barnean sartzen dira
Kadagua, Galindo eta Asua ibaien erdiko ibilguak, Butroe,
Arratia eta Herrerias ibaien erdi eta behe ibilguak eta Artibai
eta Oka ibaien behe ibilguak. Eskuhartze handirik izaten ez

denean, alde horietan landare
ugari egoten da, bai ibarrean
eta bai ur barnean ere.
4. Zeharo aldarazi diren alde-
ak, non kutsadura jasangarri-
ko fauna-taldeak aurki baititza-
kegu; egoera horretan dira
Nerbioi eta Ibaizabal ibaien
ibilguak Bilbo Handiaren
industri inguruan, Galindo
ibaiaren behe ibilguan eta
Gobela eta Asua ibaien erdi
eta behe ibilguetan. Horietan
ez daude kironomidoak eta oli-
goketoak baino, substratu
istiltsuetan.
Bestelako egoerarik ere ediren
dezakegu; kutsadura hain
latza izatea ezen arrain eta
animali makroornogabeek

ezin baitute ibaian inola ere bizi.
1 eta 2. aldeak berezko egoerarekiko nahikoa baldintza alda-
razi gabeak artatzen dituzten ibaien goi eta erdiko ibilguetan

baino ez daude ia; ibilgu horien substratua lauza, erre-
karri, legar edo bikor handiko areek osatzen dute. Alde
horietan, inguruko ekosistemako gaien ekarpena (orbe-
la animaliak eta euri urek ekartzen dituzten gai organi-
koak) ibaian bertan eragiten diren gai organikoak baino
askozaz handiagoa izaten da, eta hortaz, ibaian bizitza
heterotrofikoa nagusitzen dela esaten da.
Aitztik, 3. eta 4. aldeak erdi eta behe ibilgu zertxobait
kutsatu edo erabat kutsatuei dagozkie, geroz eta subs-
tratu istiltsuago eta ur bareagoak dituzten ibaitarteei
alegia, edo bestela uren bilgune edo uharkei loturik
dauden ibilguei. 3. aldean, landare asko egoteak ibaiko
biomasaren ekoizpena kanpoko ekarpenen baliokidea
edo agian handiagoa izatea eragiten du (autotrofia ego-
era). 4. aldeetako baldintzen arabera, kutsadura da
faktore nagusia, eta horren ondorioz kontrolik gabeko
egoerak sortarazten dira.

Ibaietako planktona, korronte gutxiagoko edo puntzuetako uretan ugari eta oparo hazten dena, lupaz
aztertzeko sare bereziez bil daiteke. Argazkian Cyclops generoko oskoldun kopepodoa ikus daaiteke,

arrautza-zakutoak garraiatzen. Izen generikoak erdiko begi bakarra aizpatzen du, bi antenen erdian
ardi ikusten den begi gorrikara.

Ancylus fluviatilis.

Perla marginata.
Lymnaea peregra.

Nepa cinerea.

Austrapotamobius palipes.
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Oskoldun anfi-
podoak sarri

ikusten dira ibaie-
tan, landare eta
harri artean mul-
tzo trinkoak osa-
tzen dituztela. Os-
koldun isopodoek,
oro har, errazago
jasan ohi dute ku-
tsadura anfipodo-
ek baino. Oskol-
dun dekapodoak
(karramarroak) ja-
teko oso prezia-
tuak dira. Afano-
mikosi izeneko
g a i x o t a s u n a
zabaldu da, or-
dea, seguruaski
ubideetaako ku-
tsadurari loturik,
eta ia erabat de-
sagertarazi du
Bizkaiko ibaietatik
Austropotamobius
pallipes karrama-
rro arrunta. Kan-
potik ekarritako
beste espezie bat
berez ari da he-
datzen, karramarro gorri amerikarra (Procambarus clarkii),
baina birpopulaketa egiteko bertokoarekin antz handiagoa

duen beste karramarro espezie bat aukeratu da, señal deri-
tzona (Pacifastacus leniusculus).
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MAKROORNOGABEEN TALDE NAGUSIAK
BIZKAIKO IBAIETAN

Dugesia sp.
(3 cm-ra arte)

Tubufex tubufex 
(1- 5 cm)

Zizare zapalak, hirudinekoak eta oligoketoak dira ibaietako hiru talde ugarienak eta sarrien aurkitzen direnak. Denek ere zizare-formako 
gorputza dute, baina beharrizan ekologikoetan bereizi ohi dira elkarrengandik.

Euskal Herriko ibaietako molusku gastropodoak eta bibalbioak espezie batzuk harri gainetan zein azpietan,
edo sedimentuaren barruan.

Eiseniella tetraedra 
(8 cm-ra artekoa)

Tubifex kolonia

TUBELARIOAK ETA OLIGOKETOAK

HIRUDINEOAK

MOLUSKUAK
BIBALBIOAK

IBAIETAKO 
OSKOLDUNAK ETA
HIDRAKARIDOAK

BELAKIAK ETA
KNIDARIOAK

Polycelis sp. 
(1,5 cm-ra artekoa)

Haemopis sanguisuga
(10 cm-ra artekoa)

Physella acuta
(2-3 cm-ra artekoa) Potamopyrgus jenkinsi

(0,5 cm-koa)
Bithynia tentaculata
(1-5 cm-ra artekoa)

Lymnaea peregra
(2-3 cm-ra artekoa)

Theodoxus fluviatilis
(1 cm-ra artekoa)

Ancylus fluviatilis
(0,8 cm-ra artekoa)

Pisidium sp.
(0,2-0,5 cm-ra 

artekoa)Unio tummidus
(8 cm-ra artekoa)

Ephydatia 
fluviatilis

(Formaz oso alda-
korra; gainazalak

estaltzen ditu arte) Spongilla lacustris (2 cm-ra artekoa)

Chlorohydra viridisima
(2 cm-ra artekoa)

Belakiak eta ur 
gezatako hidrak 

substratuei atxikita 
bizi dira. 

Erpobdella octoculata 
(5 cm-ra artekoa)

Glossiphonia complanata 
(3 cm-ra artekoa)

Helobdella
stagnalis 
(1,2 cm-ra 
artekoa)
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Burduntzi eta
sorgin-orratzen

ninfak eta ale hel-
duak. Helduek ko-
lore ikusgarriak
izan ohi dituzte.
Uraren eta ibaier-
tzetako landareen
gainetik hegala ibil-
tzen dira.  

ODONATUAK

PLEKOPTEROAK
Proasellus sp.

(1,2 cm-ra artekoa)

Hydracarina
(1 mm baino 
gutxiagokoa)

Nemoura cinerea (ninfa) (1-2 cm-ra artekoa) Nemoura cinerea (heldua)

Leuctra fusca (heldua)

Perla bipunctata (heldua)

Leuctra franzi (ninfa) (1 cm-ra artekoa)

Perla marginata (ninfa) (3 cm-ra artekoa)

Calopteryx virgo
(5 cm-ra artekoa)

Anax imperator
(10 cm-ra artekoa)

Cordulegaster boltonii
(5 cm-ra artekoa)

Echinogammarus sp.
(1 cm-ra artekoa)

OSKOLDUNAK ETA
ARAKNIDOAK

Plekoptero, perla edo haitz-eulien ninfak eta ale helduak. Espezieok
ur garbi-garbietan baino ezin dira bizi. Beraz, uraren kalitatea 

neurtzeko adierazkari ezin hobeak dira.
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Zenbait intsektu dipteroren larbak, pupak eta helduak.
Ibaietako makroornogabeen artean kironomidoak dira

ugarien eta hedatuenetarikoak. Espezie batzuk ur garbietako-

ak dira; beste batzuk aldiz, zenbait oligoketo eta beste dipte-
ro batzuekin batera, ibai-tarte kutsatuenetako biztanle baka-
rrak dira.
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Intsektu trikopteroen larbak eta hel-
duak, friganeo izenaz ere ezagunak.

Larba batzuek azal edo estalki babesten
dute euren burua. Denetariko materialak
erabiltzen dituzte oskol moduko hori egi-
teko: hosto, zotz eta hartxintxarrak, eta
bai marraskilo txikien oskolak ere.

EFEMEROPTEROAK

TRIKOPTEROAK

DIPTEROAK

Intsektu efemeropteroen
ninfak eta helduak.

Galkorrak eta maiatzeko
euliak. Galkorrak eta

maiatzeko euliak deitzen
zaie. Ibaien goiko eta
erdiko ibilguetan haitz

gainetatik hara eta hona
ikusi ohi dira. Espezie
batzuek ondo jasaten

dute kutsadura 
organikoa.

Ecdyonurus dispar (Heldua)
(1,5 cm-ra artekoa)

Baetis rhodani (Heldua)
(1 cm-ra artekoa)

Ephemerella ignita (Heldua)
(2 cm-ra artekoa)

Caenis sp. (Heldua)
(0,8 cm-ra artekoa)

Tipula maxima (larba)
(5 cm-ra artekoa)

Chimarra marginata

Hydropsyche 
pellucidula

Polycentropus
flavomaculatus

Rhyacophila relicta

Athripsodes sp.

Halesus sp.

Potamophylax (larba)
(2 cm-ra artekoa)

Anabolia sp.
(2 cm-ra artekoa)

Brachycentridae
(1,5 cm-ra artekoa)

Silo nigricolis

Odontocerus sp. 
(1 cm-ra artekoa)

Culex pipiens
(heldua)

Culex pipiens
(larba)

(1 cm-ra artekoa)

Chironomus 
plumosus (heldua)

Caenus sp. (Ninfa)

Ephemerella ignita  (Ninfa)

Baetis rhodani  (Ninfa)

Ecdyonurus dispar (Ninfa)

Hydropsyche pellucidula
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ABestelako ornodunei
dagokienean,urlehorta-

rrak dira euren bilakaeraren
etapa batzuetan uretan
egoten direnak: nahiazte-
koa dute ibaia ugalketa
prozesuari eusteko, Biz-
kaiko ibaietan ondorengoak
aurkitu dira: uhandre es-
kuar-antzekoa (Triturus hel-
veticus), ur-igel arrunta

(Rana perezi), baso igel gorria (Rana tem-
poraria), apo arrunta (Bufo bufo) eta apo-
tzarra (Alytes obstetricans); arrubioren bat
ere aurkitu da inoiz (Salamandra salaman-
dra). 
Narrastiak ere badaude: suge biperakarra
(Natrix maura), suge gorbataduna (Natrix
natrix) eta Eskulapio sugea, ibarretan bizi
ohi dena.
Hegaztiek eta ugaztunek ere ibai-sistema-
ren baliabideak erabiltzen dituzte. 

NOLA EZAGUTU? gorpuzkera sen-
doa eta isats nahiko laburra dute. Hona
arrabioak, morfologikoki, gainerako
urodeloetatik bereizten duten ezauga-
rriak: begiak ongi garatuta ditu, betala-
zekin; mihi txikia du, hertzetan baizik
aske ez dena, eta aho-sabaian bi hortz
ilara dauzka. 
Belarriek ere kanpotik larruz estalita
daude, eta ez dute tinpano-barrunberik.
Kolore hori eta beltzeko urodelo honen
ezaugarririk harrigarrienetako bat da
diseinu mota asko erakusten dituela,
espeziak bizi den lekuak direla-eta lortu
dituen egokitzapen ebolutiboen ondo-
rioz. Hori dela eta, zail gertatzen da bi
arrabio berdin aurkitzea, orbain beltz
eta hori bereizgarriak berdin kokatuta dituztenak. 
Bi kolore horiek osatzen dituzten diseinu ezberdinez bereizten
ahal diren barietate ugari badaude ere, hona bi forma arruntenak:
atzealde beltza eta orbain horiak eta atzealde horia eta marra
beltz zeiharrak. Haren beheko atalak guztiz ilunak edo orbain-
duak izaten ohi dira.
Urodelo honek guztira 30 zentimetroko luzera izan badezake ere,
bertakoak ez dira izaten 17 zentimetro baino luzeagoak.
Demostratu ahal izan da tamaina bizi diren altueraren araberakoa
dela: zenbat eta altuago bizi orduan eta txikiagoak dira. Izan ere,
Iberiar Penintsulan bizi diren zazpi
subespezieetatik txikiena 2.000 metro-
tik gora bizi da, Gaztelako Gredos
Mendizerran
Hain zuzen ere, gaztelaniazko sala-
mandra hitza grekotik dator, eta etimo-
logikoki "su-muskerra" esan nahi du.
Arrabioak suarekin lotu ziren antzinako
Grezian, sutara botatzen ziren enborre-
tatik arrastaka ihes egiten zutelako, eta
uste izaten zelako sua bera ere zehar-
ka zezaketela.
BIOLOGIA: arrabioa luzaro bizi den
animalia da: berrogei urte bitarte bizi
daitekeela demostratu ahal izan da.
Halaber, fideltasun handia dio bizi den

lurraldeari: ez du hartatik ihes egingo jateko behar duen adina
aurkitzen duen bitartean. Uhandreekin gertatzen denaz bestera,
lurrean bizi da eta uretara ugaltzeko baino ez da joaten.
Arrabioak larruan oso garatuta dauzkan guruin pikortsu eta muki-
glandula batzuk erabiltzen ditu etsaietatik babesteko. Glandula
horiek likido lirdingatsua jariatzen dute, arrautzaren albuminaren
antzekoa, substantzia oso toxikoak disolbaturik dauzkana; subs-
tantzia horiek alkaloide ezberdin ugari dauzkate: haien artean,
arnas-organo ezberdinei eragiten duen salamandrina izenekoa
azpimarratu behar da. Hura harrapatzen saiatzen diren animalien
begietan eta sudur-epitelioan erremina ere eragiten du.

Glandula parotidak dira guztietan
irtenenak. Begien atzean dauz-
kate. Poro ugari dituzte larruaza-
lean pozoia kanporatzeko. 
Larruaren kolore hori eta beltz
deigarriak balizko harrapariei
bera jatearen arriskuaz abisa-
tzen ditu; hori dela eta, gutxitan
probatzen dute harrapariek.
Horri esker, heldu-garaian
heriotz-tasa oso txikiak dauzka-
ten Europako anfibio-espezie
bakanetako bat da. Alabaina,
larba garaian, oso ahulak dira,
artean pozoi-glandulak garatu
gabe dauzkatelako.
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IBAIARI LOTUTAKO BESTELAKO ORNODUNAK

ARRUBIOA

DIPTEROAK

KOLEOPTEROAK

HEMIPTEROAK ETA MEGALOPTEROAK

Atherix sp. (larba)
(2 cm-ra artekoa)

Hydrophilus sp. 
(0,4-0,5 cm-ra artekoa)

Notonecta sp.
(2 cm-ra artekoa)

Gerris sp. 
(1,7 cm-ra artekoa; urgainekoa)

Nepa cinerea
(2 cm-ra artekoa)

Sialis lutaria  (larba)
(2,5 cm-ra artekoa)

Orectochilus villosus
(5-6 cm-ra artekoa)

Hemiptero, koleoptero
eta megaloptero

urtarrak. Batzuk oso
igerilari trebeak dira.

Esolus parallelepipedus
(1,5 cm-ra artekoa)

Dysticus sp.
(4 cm-ra artekoa)

Simulium sp.
(Pupa)

Tabanus bovinus
(Heldua)

Tabanus bovinus (larba)
(5 cm-ra artekoa)

Simulium sp. (larba)
(5 cm-ra artekoa)
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Hori dela eta, beren ondoko babesgabeei aurrera
ateratzeko aukera gehiago ematearren, urodelo
honek, bere eboluzioan, beste sistema bat garatu du:
kumeak eme obobibiparoen barruko hodietan inku-
batzea eta kume biziak erditzea.

Ugalketa

Udaberrian, harri azpietan edo sasi usteldutako
enborren azpietan pasatu duten lozorrotik esnatzen
direnean, arrak eta emeak oso aktibo daude, eta pu-
tzuetara jotzen dute ugaltzeko.
Bien arteko kopularik ez badago ere, barruko ernal-
tzea gertatzen da. Ernaltzeko, arra emearen bizkar
gainean jartzen da, eta haren azpitik irrist egiten du.
Sexu-jokoaren ondoren, esperma botatzen dute
zaku lirdingatsu batean (espermatoforoa), eta emeak
berehala jasotzen du kloakako ezpainekin. Bikotea,
gero, bereizi egiten da, eta bakoitza bere aldetik bizi da lehorrean,
enbrioiak emearen barruan garatzen doazen bitartean.
Barruko inkubazioak ez dio inolako energia gastu gehigarririk
eskatzen amari, enbrioiak eta hasi berri diren larbak arrautzaren
masa bitelinotik elikatzen baitira; prozesua, ordea, nahiko luzea
da. Tenperatura aldakorreko animaliak direnez (metabolismoaren
erritmo guztiak ingurumen baldintzei loturik dauzkate), ez dute epe
finkorik. Oro har, udan ernaldutako enbrioiak ez dira jaioko hurren-
go udaberrira arte, neguan geldirik egon ondoren, ama hotza dela-
eta lozorroan dagoen bitartean.
Erditzea ez da sekula izaten bederatzi gradu baino gutxiago bada-
go. Unea iristen denean, emea, guztiz lehorreko ohiturak dituena,
putzu batera joan eta bere gorputzaren atzeko erdia uretan sar-
tzen du. Kloakatik 25 eta 30 milimetro bitarteko enbrioiak kanpo-
ratzen ditu. Guztiz osaturik daude eta arrautzaren mintz fin eta lir-
dingatsu batean bildurik daude; mintz hori berehala desegingo da.
Eme bakoitzak 70 larba bitarte erditu ahal ditu aldi bakoitzean,
baina horietatik erdia larba fasean hilko dira.
Europako lurralde hotzetan eta mendi garaiak dauden lekuetan,
kumeak metamorfosia guztiz eginda daukatela jaiotzen dira,
zakatzik gabe eta lehorreko bizitzari guztiz egokituta.
Behin uretan daudela, gure basoetako arrabio-larbek helduen
antza handia dute. Kolore arreska dute, eta orbain zuria izaten
dute hanka bakoitzaren oinarrian. Lau gorputz-adar funtzional
dituzte, eta isats aldeko hegatsak mutur kamutsa du. Pixkanaka
barnera bilduko den gandor txikia ere badu: gandor horren xedea
da arrabioak igeri egin ahal izatea uretan biziko den epe laburre-
an.

Batzuetan, larba hauek pigmentu ilunak fabrikatzeari uzten diote,
baina beti jarraituko dute pigmentu horiak egiten.
Haien garapenak gutxi gora-behera irauten duen 5 hilabetetan
zehar, hasierako kolore arreska hori aldatzen doa, espezie honen
bereizgarria den kolore hori eta beltz konbinatua lortu arte. Baina
aldi horretako ezaugarri nagusia da, seguruena, buruaren atzean
kanpoko zakatzen mototsak dauzkatela: zeta itxurako eta uretan
oxigenazio mailaren arabera tamaina aldakorra duten adarkadura
batzuk dira. Erreka azkar eta finetan motots horiek oso txikiak dira,
errendimendu gehiago behar dutelako; putzuetan eta ur geldoe-
tan, ordea, uretan disolbatuta dauden gasak gutxiago baitira,
tamaina handikoak izan daitezke.
Gazteak hilabete batzuetan egoten dira uretan, biriken garapenak
kanpoan arnas egitea bideratzen dien arte.
kumeek uretako era guztietako ornogabeak eta apaburu txikiak
jaten dituzte. Gauez harrapatzen dituzte. Kume horiek, ordea,
urpeko harrapari askoren dietan sartzen dira: ur-sugeak, arrainak
edo ditisko beldurgarriak.
Hala eta guztiz ere, litekeena da animalia txiki hauen etsairik han-
diena beraiek izatea; izan ere, espezie honetako kanibalismoa
ohiko gauza da, eta bizi iraupenerako faktore garrantzitsua ere
suerta daiteke. Izan ere, 2.000 metroko altueran bizi diren popula-
zioetan, fenomeno hori goiz agertzen da: umetoki barruko gara-
penean. Kasu horretan, enbrioi multzo bat jada osaturik dagoene-
an, gainerako arrautzen pentzura bizitzen hasten da. Fenomeno
horri adelfofagia esaten zaio.
Baina kanibalismoa larbak putzu gainpopulatuetan uzteko orduan
ere gerta daiteke. Lehenbiziko kasuan, jaiotzen diren arrabioak

espero zitekeen baino gutxiago izaten dira, logi-
koa den bezala, eta oso garatuta egoten dira.
Bigarren kasuan, larba kanibalak oso azkar haz-
ten dira, emendiozko proteina asko eurengana-
tzen dutelako. Batzuek zein besteek, uretatik irten
eta heldu gisa bizitzen hasten direnean, gainera-
koek baino pisuaren eta bolumenaren arteko erla-
zio hobea dute giroz aldatzearekin gertatzen den
lehortzeko arriskuari aurre egiteko.
Beraz, jandako larbak, bestela ere hiltzera konde-
naturik zeudenak, espeziearen jaki-gordailu dira.
Behin putzuak utzi eta lurreko bizitzan hasten
direnean, gazteek intsektu txikiak jango dituzte,
urriaren bukaeran hibernatzera erretiratzen diren
arte.
ELIKADURA: aterpetatik gauez baizik ez dira
ateratzen, edo bestela, eurite baten ondoren,
jateko bila abiatzeko. Hauek dira bere elikagai
oinarrizkoak: intsektuak, barraskiloak, araknidoak
eta zizareak. 

NOLA EZAGUTU? baso-igel arrunta tamaina
erdiko anuroa da, hamar zentimetroko luzera ere
erdiets dezakeena; arruntenak, ordea, ez dira
zortzi zentimetro baino luzeagoak.
Gorputz sendoa dute, eta larru zakar eta izurtsua
dute, berdea edo arreska. Askotan, berde argi
oso biziko lerro fina dute bizkarraldean. 
Ale askok era irregularrean banatutako mota
beltzak dituzte. Sabelalde zuria eta batzuetan
grisa edukitzen dute. Gorputz-adar proportziona-
tuak dituzte. Oinetan hatzen arteko mintza izaten
dute. Buruan mutur zorrotza dute, eta begiak oso
irtenak. Tinpanoa oso markatua dute: begia
baino txikiagoa izaten da eta ez du orbain ilunik.
BIOLOGIA: nagusiki egunez dago aktibo eta
urari oso lotua. Baso-igel arrunta, igel arre isil eta lurkoiak ez beza-
la, oso zaratatsua da. Putzuetan flotatzen egon ohi da, burua ureta-
tik kanpo duela. Askotan, uretako landareen hosto zabaletan ere
egokitu ohi da, bai eta ur gainetik ateratzen diren harrietan edo ain-
tziraren inguruko harrietan ere. Hantxe egon ohi da, eguzkia hartze,
intsekturen bat noiz pasatuko. 
Zerbaitek ikaratzen duenean, jauzi egin eta uretara sartzen da,
azkar-azkar igeri eginez urloaren hondora iritsi arte; zenbait minutuz
egongo da hor geldirik. Gero, berriz ere ur azalera agertzen da, eta
burua ateratzen du arriskua pasatu ote den ikusteko. Pasatu bada,
berriz itzuliko da lehen utzitako tokira.
Animalia hau ongi hornituta dago; haren mugimenduek berek ere
erakusten dute indarra eta abilezia dituela. Haren jokaeran, ordea,
nolabaiteko adimena baduela antzeman dezakegu. Igel gehienak
bezala, jauzika mugitzen da lurretik, eta oso azkar aritzen da igerian,
oin palmeatuen laguntzarekin.
Aurreko hankak energiaz eta azkartasunez lasaitzen ditu; gero, ure-
tatik kanpora ere jauzi egiten du, oso altu, edozein intsektu harra-
patzeko moduan, atseden egiteko leku garairen batera iristeko
bezala.
Anfibio honek ahalmen sentsorial oso ongi garatuak ditu, batez ere
ikusmena, begiaren egituran antzeman daitekeen bezala.
Baso-igel arruntak ongi bereizten ditu etsaiak, eta, horrenbestez,
ahaleginak egiten ditu uretako hegazti harrapariengana eta gizona-
rengana ez hurbiltzeko.

Bestalde, askotan, miresteko moduko bizkortasunez harrapatzen
ditu bere biktimak. Momentuan harrapaturiko ehizaki biziak baizik ez
du jaten. Sekula ez dio eraso egingo geldirik dagoen animalia bati,
bizidunak beren mugimenduengatik ezagutzen baititu. Negua iriste-
rakoan, putzuetako lohian sartzen da eta lozorroan gelditzen da
udaberrira arte.

Ugalketa

Ugalketa garaia udaberriaren hasieran izaten dute, eta anfibio ia
guztiekin gertatzen den bezala, ugaltzeko sen oso zorrotza dauka.
Arrek korrok egin eta multzo handitan biltzen dira bizi diren putzue-
tako bazterretan. Orduan, parekatzeak eta errunaldiak izaten dira.
Eme bakoitzak 5.000 eta 10.000 arrautza beltz bitarte jarriko ditu,
denak milimetro bete edo milimetro eta erdikoak eta substantzia lir-
dingatsu batean bilduta. Arrautza horiek hondora erortzen dira eta
bertan harriei itsatsita geratuko dira. Laugarren egunean, enbrioia
jada mugitzen hasten da; seigarren egunerako bilduki lirdingatsua
zabaldu eta apaburua -orduan kolore hori grisaska duela eta mili-
metro inguru luze dela- dardarka hasten da buztana mugitzen eta
gero igeri egiten.
Larbek substantzia begetalak edo animaliak jaten dituzte, baita
usteltzen ari direnak ere. Halaber, algak eta uretan edekitako elika-
gai-partikulak jaten dituzte.
Beste igel batzuen apaburuekin gertatzen den bezala, batzuetan
elkar jaten dute, batez ere jateko gutxi dutenean, jatun ikaragarriak
direlako.

Metamorfosiak hiru bat hilabete irauten du, baina hiru
hilabete eta erdikoa izatea ere gerta daiteke.
Apaburu txikiei, lehenbizi atzeko hankak eta gero aurre-
koak ernetzen zaizkie, zakatzak atrofiatu eta biriken
garapena hasten den aldi berean. Azkenik, buztanak,
igeri egiteko baliatzen zituztenak, gero eta laburrago egi-
ten dira, desagertzeraino. Uretatik joateko unean, igel txi-
kiek bi zentimetro baino gutxixeago dituzte, eta orduan
haietako asko eta asko gurasoek berek jaten dituzte.
Espezie honen ugalketa aldi luzea dela eta, maiz tamai-
na handiko larba hibernatzaileak ikusten dira, beranduko
errunaldien ondorioak, urtebeteko zikloan beren meta-
morfosia bukatu ez dutenak.
Bost urteren buruan, sei zentimetroko tamainara iristen
dira, baina mantso-mantso hazten jarraitzen dute bizi
diren bederatzi edo hamar urteetan.
ELIKADURA: jatun ikaragarria da. Batez ere intsektuak
-euliak, eltxoak, burduntziak- jaten ditu, baina ez die
eztenak dituzten himenopteroei muzin egiten (esate
baterako, liztorrei). Ur bazterretako barraskiloak, lur-ziza-
reak eta armiarmak ere harrapatu ohi ditu.

UR-IGELA
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ANOLAEZAGUTU? apo txiki honek (helduak, oro har, ez dira
5 zentimetro baino luzeagoak izaten) poro eta izur asko ditu
larru ongi bikortsuan, bereziki sabelaldean. Buru zabala eta
mutur biribila du. Buruan, azpimarratzekoak dira dauzkan
begi handi eta irtenak, begi-nini bertikalekoak eta erronbo
itxurakoak. Tinpano txikia dute. Beheko gorputz-adarrak mo-
tzak dira, beste apo batzuekin alderatuz gero.
Esku-ahurretan hiru tuberkulu metatarsiar dauzkate; hori da
txantxiku iberiarretik (Alytes cisternasii) bereizteko beste fak-
tore bat, hark bi dauzkalako.
Kolore oso aldakorra du. Jeneralean grisa, arrea edo oliba
kolorekoa da; marka txiki ilunagoak ditu, askotan berdekarak.
Batzuek kolore laranjako puntuen ilara bat dute bizkarraren bi
aldetan, gorputz osoan zehar, hain zuzen ere buruaren atze-
ko aldetik hasita. Sabelaldea grisaska da, eta gorputz-adarre-
tako azpiko aldea haragi kolorekoa da. Harrigarria da helduek
izaten duten baratxuri usaina. Apo hau erraz bereiz daiteke apo
ezproidunetatik atzeko oinetan ez dutelako ezproinik; apo pikartek,
ordea, hanka motzagoak eta gorpuzkera potoloagoa izaten dute.
BIOLOGIA: txantxikuak benetako apoen antzeko bizimodua dauka.
Egunez harrien azpian, zuhaitz eta harkaitzeko goroldioan edo bide
bazterretako ezponetako zulo edo pitzaduretan ezkutatzen dira. Maiz
aurkitzen da halako lekuetan gauez edo iluntzean, taldeka harrapa-
kinen bila abiatzen diren garaian. Argi eta garbi nahiago ditu zoru
hareatsuak; halakoetan aterpe gisa baliatuko ditu galeria txikiak egi-
ten ditu.  Sartzeko 3 bat zentimetroko diametroa duten zenbait zulo
dauzkaten ezpondek salatu ohi dute haren presentzia.
Udaberrian eta udan maiz askotan entzuten da arratsaldean edo
iluntzean, askotan uretatik urrun, haren doinu ozen eta atsegina, erri-
tmo ederraz egindakoa. Tonu altuan eginiko "uu-uu" oklusibo eta
musikala da, askotan segundo bat eta hiru segundo bitarteko maiz-
tasunaz entzuten dena. Hontz baten doinuaren antzekoa da.
Txantxikuek erraz aldatzen ahal dute soinu horien tonua, eta maiz
askotan bata besteari erantzuten ari zaiola dirudi. Bakarrik dauden
apoen kantua hontzenarekin nahastu daiteke. 

Ugalketa   

5 zentimetrora iristen ez den apo honen ezaugarri nagusia da arrek
ugalketa aldiak irauten duen guztian, hau da apirila eta abuztua bitar-
tean, edukitzen duten ohiz kanpoko jokaera da. Aldi horretan, ar
batek baino gehiagok kortejatzen dute eme bakoitza; azkenean arren
arteko indartsuenak lortzen du emeari sabelaldetik eustea. Orduan,
arrak atzeko hankekin igurzten du emearen kloaka, 30 edo 40 minu-
tuz -batzuetan 60 minutu ere-; hartara emea estimulatzen dute
arrautzak errun ditzan. 

Prozesu hori guztia lehorrean izaten da; ez uretan, gainerako apoe-
tatik gehien-gehienetan gertatzen den bezala. Emeak, bat-batean, 30
eta 60 bitarte arrautza hori eta handi -3 eta 4,5 milimetroko diametroa
dute- askatzen dituenean -elkarri lotuta daude, arrosarioa osatuko
balute bezala- arrak haren gainean jarri eta arrautzak ernaltzen ditu.
15 bat minuturen buruan, haiek jasotzen hasi eta bere atzeko han-
ketan bueltan-bueltan biltzen ditu, oso era berezian. Atzeko hanketan
bildu dituen arrautzen sokak idortu eta kiribiltzen dira, eta gorputzari
gogor itsatsirik geratzen dira. Une horretan emeen ugalketa lana
bukatzen da; arrautzen zainketa, apaburuak jaio artekoa, hilabete
ingurukoa -22 eta 35 egun bitarte- arraren esku gelditzen da.
Aita eredugarria balitz bezala, leku guztietara eramaten ditu arrautzak
bizkarrean, eta uneoro saiatzen da behar den hezetasuna izan deza-
ten, ez daitezen idortu. Bero handiko egunetan, zulo batean babes-
ten ditu, eta gauez putzuetara joaten da haiek bustitzera.
Biharamunean, gaua beroa izan bada, gauza bera egiten du berriz,
eta berriz bustitzen ditu arrautzak bere burua uretan sartuz. Uretara
maiz egiten dituen bidaia horietako batean, bere ondokoen jaiotza
pertsonalki eramatea erabaki zuen egunetik hilabete edo iragan
denean, larbetako batzuk arrautzen barruan maiz mugitzen direla
sentitzen du, eta beraz badaki oso garatuta daudela. Orduan, putzu
batean leku lasai bilatu eta errunaldia askatzen du; bestela apabu-
ruek berek arrautzak hautsi eta igerian hasten dira. Arra ez da ureta-
tik irteten harik eta larba guztiak, jada apaburu direnak, beren bildu-
kiaz aske geratu direla segurtatzen duen arte.
Metamorfosiak lau hilabete eta urtebete bitarte irauten du. Uretatik
iragazten dituzten algak eta uretako landareak jaten dituzte, batez
ere; algak eta landareak beren adarkizko mokoaz karraskatzen dute.
Halaber, askotan, beste animalia txiki batzuen hondar organikoak
edo gorpuak jaten dituzte. 
Beren garapenaren iraupen luzea dela eta, apaburuek larba egoeran
hibernatzen dute. 9 zentimetro bitarteko tamaina irits dezakete; ohi-
koena, ordea, 4 zentimetro ingurukoak izatea da. 
Txantxikuen apaburuek duten bereizgarrietako bat da espirakulua
gorputzaren aurreko aldetik hurbilago dutela atzeko aldetik baino;
haien buztana, gainera, bi eta hiru aldiz luzeagoa izaten da zabala
baino. Gorputz osoa eta buztana ere lauak dira. Metamorfosia buka-
tzen dutenean, 2,5 eta 3 zentimetro bitarteko luzera dute. Ordutik
aurrera, ez dira biziko 4 edo 5 urte baino gehiago. Emeek hiru edo
lau errunaldi eginen dituzte urtean, udaberrian eta udan zehar; arrak,
ordea, urtean bi edo hiru aldiz parekatzen dira. Egiaztatu ahal izan da
ez direla oso zorrotzak izaten ugaltzeko aintzirak bilatzeko garaian;
izan ere, larben garaian, ez dirudi ur eremuetako landareak funtsez-
ko faktore direnik lekua hautatzeko.
ELIKADURA: erresistentzia handia du lehorrari aurre egiteko. Haren
mugimendu geldo-geldoak dira. Intsektuak, araknidoak, zizareak eta
hezetasunean hazi ohi diren kukurutxak jaten ditu, batez ere.
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NOLA EZAGUTU? baso-igel gorria hamar zenti-
metro luze ere izan daiteke, nahiz eta jeneralean
txikiagoa izaten den, batez ere arrak. Arrak eta
emeak bereizteko, aski da ugalketa aldian aho-
zakuaren urdinari erreparatzea, bai eta erpuruetan
izaten dituzten eztei-kuxin ilunak ikustea ere, izan
ere garai horretan puztuta ageri baitira.  
Gorpuzkera sendoa izaten dute, eta hankak nahi-
ko motzak. Orpoa gutxitan egoten da muturraren
punta baino harantzago. Igel zaharrek muturra biri-
bilduta eduki dezakete; gazteenen buruaren itxura,
ordea, asko aldatzen da batetik bestera.
Tinpanoa ongi agerian dute, eta begia baino txikia-
goa da; harengandik nahiko bereizirik egon ohi da.
Oinetako hatzak hatzen arteko mintz batez elkarre-
kin estekaturik egoten dira. Larru laua dute, baina
batzuetan izur arin ez oso markatuak izaten dituzte. Bizkarraldean
eta alboetan izur bikortsua ere izaten dute. 
Baso-igel gorriaren kolorea asko aldatzen da. Bizkarraldea arre-
gorriska, grisa edo oliba kolorekoa izaten da; gainerakoan, orbain
beltzak eta marroi ilunak izaten dituzte. Haien bereizgarria den
"maskara iluna" aurreko hanketaraino iristen zaie.
Ale askok orbain ilunak izaten dituzte, baina batzuetan laranja kolo-
rekoak edo gorriak ere izaten dira, nahiko era irregularrean banatu-
ta. Sabelalde zuria edo horiska dute, eta sare irudi beltza edo orbain
handiak dituena edukitzen dute.
Zintzurrean, batzuetan, erdiko lerro argia izaten dute. Araldian dau-
den arrek aurreko hanka indartsuak dituzte, eta oso bigun eta pisu
egoten dira,  batez ere zintzurrean tintura urdina dutela. Haien eztei-
babak une horretan urdinak izaten dira.
Arrek bezalaxe, emeek ere barruko soinu-organoak dituzte; kanpo-
tik ia antzemanezinak dira. Emeen kantua ezberdina da.
BIOLOGIA: baso-igel gorria nabarmen lurrekoa den anfibioa da;
uretan, ugaltzeko aldian eta hibernazioak irauten duen bitartean bai-
zik ez da aurkitzen (une horretan putzuetako lohietan lurperatzen
da). Haren jarduera nagusiki gauez eta iluntzean izaten bada ere,
egunean zehar ere aktibo egoten da. Egunez kantatu ohi du, bitxia
bada ere ez baitu gauez kantatzeko ohiturarik. Anfibio hauek uretan
-sekula ez lehorrean- egin ohi dute korrok.

Ugalketa

Igelaren ugalketa garaia asko aldatzen eta eguraldiaren baldintze-
tara egokitzen bada ere, esan daiteke goiz eta bat-batean gertatu
ohi dela. Bizkaiko kostaldean, esate baterako, non neguak epelak
izaten baitira, urtarrileko errunaldiak ere aurki daitezke. Arabako
mediterraneoko isurialdean,
ordea, otsailean aurkitzen
dira arrautzak, nahiz eta ohi-
koena otsailean eta martxoan
aurkitzea den. 
Batzuetan, negu betean,
arrak eta emeak erruteko
lekuetara jotze dute, putzue-
tara nahiz basa-bideetako
aintziretara, eta parekatzeak
gertatzen dira.
Neguko lehen errunaldiek
arazorik gabe gainditzen dute
putzuen izozteak, baldin eta
izotzaldiak gehiegi irauten ez
badu. Izotz garai gogorra

dagoenean, izotzak kalte egiten dio arrautzaren kanpoko geruzari.
Estaltzea uretan izaten da, eta eme bakoitzak 1.000 eta 2.000
arrautza arre-belzkara erruten ditu; batzuetan, 3.000 ere izaten dira
handiak direnean. Arrautzek 2 edo 3 milimetro izaten dute diametro,
eta 10 eta 12 milimetro bitarteko kapsula lirdingatsu esferiko batean
bilduta ageri ohi dira. Uretan oso sakon egoten ez den masa handi
erdiesferiko eta trinkoa osatzen duten.
Batzuetan, errunaldiak aldian aldiko putzuetan ere ur gainean ikus-
ten diren mulko handitan ikus daitezke.
Apaburuak beltzak izaten dira, eta lau edo bost asteren buruan jaio-
tzen dira. 4 milimetro inguru izaten dituzte, eta ur-landareetako hos-
toei itsasten ohi zaizkie; uretan hiru hilabete inguru egoten dira, leho-
rreko bizitzari eta birikekin arnas egiteari ohitzen diren bitartean.
Gainerako apaburuetatik bereizten dira goiko ezpainean lau hortz
sail izaten dituztelako, erdian etena dutela. Aho zabala dute, eta
begien arteko distantzia baino txikixeagoa da; ezpain-hortzak behe-
aldeko lau sailetan kokatuta daude.
Bizkarralde arre edo belzkara dute, metal koloreko puntuekin; sabe-
laldea, berriz, belzkara da, eta hor ere metal koloreko orbainak iza-
ten dituzte. Buztanaldeko gandorra gris kolorekoa da, garbia eta
mota arreekin. Buztaneko gihar-zatiak ez du sare itxura beltzik iza-
ten. Gehienez ere 4,5 zentimetro luze izaten dira.
Baso-igel jauzkariaren apaburuek bezala, buztan puntaduna dute
mutur distalean, eta buztan hori ia gorputzaren bi halako luzea da.
Beheko ezpaineko erdiko zatiaren ertzetan papilen ilara bat edo bi
izaten dituzte.
Uretatik irteten direnean, baso-igel gorri txikiek zentimetro bat ingu-
ru luze izaten dira, eta hazi diren putzuaren inguruko landare zuz-
tardunen artean egoten dira. Ugalketan goiztiarrak direnez gero, igel
hauek izaten dira udaberrian lehen ikusten direnak. 

Ale helduek ez bezala, putzuen
hondoko lohietan sarturik hiber-
natzen baitute, igel txiki gazte-
ak, oraindik ere sexualki heldu
gabeak direnean, lurrean pasa-
tu ohi dute negua, leku heze eta
babestuetan, harri azpietan na-
hiz eroritako enborren azpian.
ELIKADURA: baso-igel go-
rriak era guztietako intsektuak,
lur-zizareak eta oraindik ere
oskol leuna duten barraskilo
ñimiñoak jan ohi dituzte. Leku
hezeetan egon ohi diren kuku-
rutxak ere gustukoak dituzte.

BASO-IGEL GORRIA TXANTXIKU ARRUNTA
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NOLA EZAGUTU? apo arruntek gorpuzkera trinkoa
dute, sendoa, eta gorputz-adar indartsuak dituzte. Larru
bikortsua eta garatxoz betea dute -salbu sabelaldean-.
Horietako askok punta zorrotza dute bukaeran.
Lurreko aldian, kolorea asko aldatzen da batetik bestera:
arrea, oliba koloreko berdea edo grisaska. Hala eta guztiz
ere, uretan daudenean marroi horiskak dira. Sabelaldea
txuri zikin bate edo halako gris batez jantzia dute.
Morfologikoki, espezie honen ezaugarririk ageriena oine-
tako hatzetan dauzkaten tuberkulu artikularrak dira, bai
eta bizkarraldean orbain berderik ez edukitzea ere. Apo
hauen burua proportzionatua da. Mutur motz eta biribildua
dute; begi irtenak eta begi-nini horizontala dute. Haien
glandula parotidak, begien atzean daudenak, oso garatuta daude:
luzeak, puztuak eta nahiko zeiharrak izaten dira.
Eskuetako hatzak askeak dira, baina oin-ahurretakoak mintz fin
batez lotuta daude; mintz hori bereziki ugalketa aldian garatuko da
arrengan. Araldiak irauten duen bitartean, arren besaurreak, berez
emeenak baino lodiagoak, bereziki garatzen dituzte adarkizko eskre-
zentzia beltz batzuk, eskuaren lehenbiziko hiru hatzetako barruko
aldean zehar eta barruko tuberkulu karpalaren gainean kokatuak.
20 zentimetro bitarteko tamaina izaki, apo arrunta  Europan bizi diren
apo guztien artean handiena da; arrak emeak baino askoz ere txi-
kiagoak badira ere -10 zentimetrotara ere ez dira iristen-. Hala ere,
bizi diren lurraldearen arabera asko aldatzen da haien tamaina.
Iberiar Penintsulako leku batzuetan -Gredosko mendietan kasu-
dauden apo arruntak, Bufo bufo gredosicola subespeziekoak dire-
nak, ez bezala, Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidego osoan Bufo
bufo spinosus subespeziea aurki daiteke habitat ezberdinetan, bai
landa zabaletan, bai landa eta alorretan eta bai basoetan ere,
Itsasmailatik hasi eta 1.400 metroko altueran dauden lekuetaraino.
BIOLOGIA: gure basoetan eta Europa osokoetan, apo arruntak
udazkenaren bukaera aldean ezkutatzen dira negua pasatzeko, eta
martxoaren hasierara arte ez dira berriz esnatzen. Orduan, harrapa-
kinen bila doaz, ugalketarako beharko dituzten erreserbak biltzeko;
izan ere, izaki hauek udaberriaren hasieran benetako migrazioa egin
beharrean suertatzen dira beren ugalketa eremuetara joaten direne-
rako; leku horiek beti uretan daude. Urte ia osoan lur lehorretan bizi-
tzen ohitu ondoren, jaio ziren leku berberetara jotzen dute, eta bidaia
hori kilometro gutxi batzuetakoa bada ere, zenbait egun iraun deza-
ke, apo hauek ez baitute kilometro bat baino gehiago ibiltzen egun
batez. Ugalketa lekuetarako migrazioak denbora gutxian apo asko
mugiarazten ditu. Apoek lur zabaletan dauden bide asko zeharkatu-
ko dituzte.
Orduan, horietako asko beren harrapari naturalek eta gizonak aka-
batuko dituzte; izan ere, tamalez izaki nazkagarri batzuk baizik ikus-
ten ez duten pertsona batzuen aurrejuzku funts gabeen biktima iza-
ten dira. Baina anfibio hauentzako gauzarik okerrena errepideak

zeharkatzea da. Orduan dezenaka apo hiltzen dira ibilgailuek harra-
patuta. Europako zenbait herrialdetan apoek maizen erabiltzen dituz-
ten pasabideetan seinaleak jarri dira, eta gidariei eskatzen zaie man-
tsoago gida dezaten.
Hazkuntza lekura heldu eta lehenbiziko egunetan, jeneralean ur baz-
terretako ur azaleko eta ongi eguzkitsuetan, ur azpiko landare asko-
rekin, arrak izaten dira emeak erakartzeko kantatzen dutenak.
Horretarako, apirileko gauetan soinu apal batzuk, hurbiletik baizik
entzuten ez direnak, ateratzen dituzte; izan ere apo hauek ez dute
kanpoko soinu-gailurik ahotsa ozenago eginen dutenik. Hala eta
guztiz ere soinuak emeei arra non aurkitu adierazteko behar bezain
ozenak dira.
Urteko gainerako hilabetetan, isilik jarraitzen dute. Haien soinuak
korrok lakarrak dira, nahikoa ozenak, segundoko bi edo hiru aldiz
errepikatzen direnak.
Bi sexuen arteko ezberdintasunak ageriagoak dira estalketa aldian,
ar txikiak, jeneralean ur barrenean, heldu berritako emeen bizkarre-
ra igo eta besoekin indar handiz besarkatzen dituztenean; jarrera
horrexetan luzaro egoten dira, baita egunetan ere, emeek arrautzak
erruten hasten diren arte. Une horretan arrek arrautzak ernalduko
dituzte hazia haien gainean isuriz.
Ugalketa eremura heldu diren azken arrek emeren bat aurkitzen dute
bidean, eta denborarik galdu gabe hura hartu ugalketa-besarkadare-
kin, eta haien bizkarrean igota, haiek estaltzen dituztela, jarraitzen
dute putzuetara heldu arte.
Ugalketa aldian apo arruntak astebete edo bi aste irauten dute ezer
ere jan gabe, migrazio bidaia hasi aurretik metaturiko erreserbetatik
biziz. Emeek arrautzak errun dituztenean, lehen bizi ziren jan-lurral-
deetara itzultzen dira; arrak, ordea, beste eme batzuen zain gelditzen
dira.
Harrigarria da izaki hauek zein ikusmen eskasa duten, batzuetan
harriak, artelazkia eta baita beste ar batzuk besarkatzen baitituzte.
Gutxienez ere azken kasu horri konponbidea emateko, apoek oihu
berezia egiten dute; oihu horri esker nahastutako arrak besarkatu
duen beste ar hori uzten du.
Arrautzak beltz eta txikiak dira (1,5 eta 2 milimetro bitartekoak); metro
batzuk -5 metro bitarte- luze diren kordoi batzuekin lotuta daude elka-
rrekin. Tamaina ertaineko eme batek martxoan eta apirilean erruten
ditu arrautzak, putzu lasai, azaleko eta -ahal dela- garbietako ur-lan-
dareetan: 4.000 eta 5.000 arrautza bitarte errungo dituzte; eme han-
dienak 7.000 arrautza erruteko gai izan daitezke.
Apaburuak errunaldia izan eta 12 eta 18 egun bitarte dituztela ate-
ratzen dira arrautzatik; hilabete beranduago metamorfosia egingo
dute. Txikiak eta beltz antzekoak dira, eta multzoak osatzen dituzte.
Algak dira haien jan nagusia. 30 milimetro inguru dituzte garai horre-
tan, 20 milimetroko buztana barne. Mutura biribildua dute, eta ez da
bizkarraldetik irteten. 
Ekaina bukaerarako lau hankak garatu dituzte.
Garai horretan, apo gazteek zentimetro bete luze dira; bizkarralde
gris iluna eta sabelalde beltz antzekoa dute. Hortik gutxira irtengo dira

uretatik metamorfosia eginik. Une
horretan zentimetro bat baino gehixea-
gokoak dira, eta haien hazkuntza bat-
batean areagotzen da: jaio diren urtea-
ren bukaeran bost zentimetro luze
izango dira. 
Bizitzaren laugarren urtean heldutasun
sexualera iristen dira. Berauek dira
anfibioetan bizitza luzeena dutenak: 36
urtetara ere iritsi ahal izango dira, eta
gauza dira urtebete baino gehiago (15
hilabete) ezer ere jan gabe egoteko.
Apo gehienak bezala, apo arruntak
larruan glandula batzuk dauzkate
harrapari asko ikaratzeko toxina aktibo batzuk jariatzeko; alabaina,
toxina horiek ez dute ezertarako balio suge gorbatadunari, etsairik
gogorrenari, aurre egiteko. Apo batek suge horietako batekin topo
egiten duenean, puztu eta atzeko hanken gainean zutik jartzen da,

burua behera begira duela, dena
baino askoz ere handiagoa den itxu-
rak eginez. Batzuetan, defentsa
modu horrek arrakasta izaten du, eta
sugeak alde egiten du. 
Muki glandula bikortsuek jariatutako
bufalinak eta bufoteniak bihotzean eta
nerbio sistema osoan eragiten dute,
eta eragin paralizatzailea izaten dute.
Odol-emarian txertaturiko dosi jakin
bat aski izan daiteke edozein ornodu-
ni heriotza eragiteko. Zakur bati, esate
baterako, larru azpian 45 mg/kg pozoi
lehorreko txerto bat jarri eta hil egingo

da. Gizaki bat hiltzeko hamabi aporen pozoia txertatu beharko li-
tzaioke. Apo arruntek, ordea, ez dute inokulatzeko organorik (suge-
gorrien hortz zorrotzak edo apendize arantzatsuak), eta haiek ezku-
tatuta ere ez dira gauza gizakiari minik eragiteko.

NOLA EZAGUTU? uhandre
palmatua gure uhandreetako
txikiena da: arrak, emeak
baino handiagoak izaten dire-
nak beti, ez dira 9 zentimetro
luze baino gehiago, burutik
hasi eta isats puntaraino.
Emeek, bestalde, 6,5 eta 7
zentimetro bitarte dituzte, eta
horien erdiak buztanarenak
dira. Egiaztatu ahal izan da
tamainan ere ezberdintasun
handiak daudela anfibio haue-
tan leku batetik bestera.
Urodelo txiki honek buru motz
eta biribilduaren azpian dauz-
kan ildo zeihar ilun batzuk ditu ezaugarri; horietako bat begia zehar-
katzen dio. Zintzurra, berriz, kolore argikoa da, orbainik gabe, eta biz-
karraldean uztai txiki eta finak dauzka.
Uretako aldian, gaztain edo oliba kolore argia dauka, sabelaldea
kolore hori motel eta orbainik gabekoa batez estalita dute. Alboetan,
bizkarraldean eta buruan marroi iluneko orbain txiki-txiki batzuk ditu,
gutxi-asko lerrotan orleatuak, batez ere buruan. Muturretik hasi eta
enbor alderantza zabaltzen diren marrazkiak eginez dauden erlie-
beekin lotu behar dira horiek; begi bakoitza horizontalki zeharkatzen
duen lerro bat ere izaten dute.
Aurreko gorputz-adar arinek
lau hatz dituzte; atzekoek,
berriz, bost hatz dituzte.
Isatsa alde batera konprimi-
turik ageri da. Muturra, azke-
nik, puntadun samarra da. 
BIOLOGIA: udazkenaren
hasieran, uretatik joan eta
lehorreko bizitza egiten du
gehiago, leku oso hezeetako
harri eta enborren azpian
ezkutaturik, jeneralean gorol-
dioz beterikoetan, hezeari
eusten baitio. Orduan, haren
larru laua zakar, belusatu eta
punteaturik geratzen da, gor-
putz osoan pikor fin batzuk
dituela. Aterpeak jateko bila
abiatzeko baizik ez dituzte

uzten, hezetasun handia edo
euria dagoenean. Azaroaren
bukaera aldean, egun hotzak
hasten direnean, lozorro fase
batean sartzen da, eta ez du
jarduten hasten martxoaren
hasierara arte, hilabete horre-
tan ur-masetara joaten baitira
ugaltzera eta udako aldia ira-
gatera.

Ugalketa

Araldia asko aldatzen da indi-
biduo batetik bestera; horrek
bidea ematen du hobeki ego-
kitu daitezen eguraldi baldin-
tza ezberdinetara. Horrek ongi
azaltzen du animalia batzuk

martxotik (negua bukatu baino lehen) uztailera arte egotea ugalketa
fasean. Era askotako ur geldoetan ugaltzen da; askotan sakonera
gutxiko urak izaten dira. Horien barnean, putzu eta urmahelak eta
baita itsas ondoko ur gatzduneko aintzirak ere sartzen dira.
Uhandre jaspeztatuarekin batera bizi den putzuetan, normalean,
zertxobait beranduago hasten dira ugaltzen, baina arrautzen gara-
pena azkarragoa da.
Garai horretan, arrei gandor oso baxua hazten zaie bizkarraldean,
hertz laukoa, eta beste bat, ongi garatua, isatsa zeharkatzen duena

eta milimetro batzuetako fila-
mentu ilun batez bukatzen
dena: "alanbre muturra" esa-
ten zaio. Atzeko oinak ere
nabarmen palmatuak dira,
hatzen artean mintza dutela-
ko (hortik datorkie izena),
baina araldia eta gero mintz
hori barnera biltzen da eta
azkenean desagertu egiten
da. Udazkena eta negua
lehorrean pasatu berri duten
bi kongenereen larruak laz-
tasuna galdu eta lauago egi-
ten da.   Populazio batzue-
tan, araldian dauden arren
atzeko oina ez dago guztiz
palmatua. Arrak araldian
sartzen direnean, gorputze-

UHANDRE P ALMATUA

APO ARRUNTA
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DESKRIBAPENA: tamaina handiko sugea, bataz
besteko 1,5 metrokoa izanik, gorputz luzea eta lirai-
na, buru luzea eta mustur biribila ditu. Bizkarreko
kolorazioa urdinska,arrea, marroi-berdeska edo ber-
detsa da, ezdata leunak zuri edo horiz pikardadunak
daitezkeelarik. Ez dira bizkarretik erregulartasunez
heda-tzen, beraz, pikardadura diskontinuoko itxura
dauka. Sabela argi-horiska edo zuria da.
TAMAINA : 200 cm.
BIOLOGIA: gau -ohiturak duen espezie honek letar-
gian ematen du negu osoa. Martxoa aldean itzartu
eta zertxobait geroago ustaldurak hasiko dira.
Emeak 5-10bat arraultz jartzen du, 2 x 4 cm-koak
izanik. Eklosoniatu eta berehal jaio berriak haien
kabuz bizi dira, ia 30 cm-koak izanik.

Eskulapioren sugea lehortarra da zuhaitzetara igotzeko
ohitura du, oso gorakari arina baita. Batzutan egunak ema-
ten ditu zuhaitzetako adarretariko batean. Mikrougaztunez,
narraztiz, txoriz,eta hauen txitez elikatzen da, hauek kabira
igonda harrapatzen ditu. Gizakiarekiko ez da arriskutsua,
hertsinguratuta baldin badago fizatzera hel badaiteke ere,
honek ez du inolako kalterik sortuko. Gehienean ere hor-
tzetako hatz tipiak utzi ahal ditu.
Oso luzea denez gero gizakiarengandik jazarpen gogorra
jasan du eta oraindik ere jasaten ari da. Duen beste arrisku
bat kotxe kolpaketarena da, bideak eta errepideak guru-
tzatzeko edota erdian eguzkitan egoteko ohitura dauka.
ELIKADURA: maiz, Eskulapioren sugeak egunak eta egu-
nak ematen ditu zuhaixken adarretan barna. Adar artean
zoruan bezain ongi moldatzen da sabelaldeko ezkaten
taxuerari eta ezkatok dituzten ertzei esker, gorputzak uki-
pen-eremu zabala du eta. Zuhaixketan dabilenean, hegaz-
tiak eta haien habietako arrautzak eta umeak harrapatzen
ditu, bai eta muxarrak, muskerrak eta sugandilak ere.

ko kolorea eraldatu egiten da. Bereziki
bizkarraldean barreiu zituen orbainak ilu-
nago, eta batzuetan beltz ere, egiten dira.
Alboetan, banda zuriska irisatuak dauz-
kate, eta kloaka hanpatu eta belztu egi-
ten zaie; gauza bera gertatzen zaie atze-
ko hankekin. Garai honetan, arren gor-
putzak ez du sekzio zirkularri, emeenak
bezala, baizik eta pentagono itxurakoa.
Uhandre honen eztei-parada guztiz ikus-
garria da: erritu benetan bit-
xia da, non arrak eta emeak
elkarrekin borrokatzen du-
ten. Arrak isatsa aurre alde-
rantz okertzen du, gorputza-
ren paraleloan jarri arte, eta
bukaerako muturra erritmo
handiz eta azkar astintzen
du. Beste uhandre batzuk
bezala, barruko ernaltzea
dute, arrak kanporatu duen espermatoforoa emeak kloakan barne-
ratzen baitu. Arrautzak ernaldu ondoren, emeak finkatu egiten ditu,
banan-banan, uretako landareetan. Arrautza horiek biribilak dira, eta
gaztain kolore iluna dute. Ugalketa aldiak irauten duen guztian, arrak

eta emeak bereziki aktibo egoten dira
egunez ere. Larbek, jaiotzen direnean, 8
eta 9 milimetro bitarte dituzte. Aurreko
hankak eta zakatz lumatsuak dauzkate;
zakatz horiek garatu ahala desagertzen
joango dira.
Larba garaiak bi eta lau hilabete bitarte
irauten du, eta ohikoa da uda bukaeran,
uhandre gazteek 3,5 eta 4 zentimetro
bitarte dauzkatenean, putzuetatik joan
eta inguruko harrien azpian ezkutatzea.
Oraindik ere bi urte pasatu beharko dira
heldutasun sexualera iristeko.Ikerketa
batzuetan egiaztatu ahal izan da ondu-
gabeko gazteak ez direla uretara joatean

ondu arte, edo, behinik behin, ez direla joaten helduek
ugaltzeko erabiltzen dituzten putzu beretara. 
ELIKADURA: gau euritsuetan lehorrera irteten da,
bizileku dituen putzuen inguruko lur-zizareak eta in-
tsektuak harrapatu eta jateko. Uretako fasean, erraz

asko sartzen dira igel eta apoek utzitako arrautza-masetan, eta
larbak, jaiotzen diren ahala, hartu eta jaten dituzte. Intsektuen,
krustazeoen eta moluskuen larba ñimiñoak ere jo eta bapo jaten
dituzte.

DESKRIBAPENA: suge biperakarra (Natrix maura) baino askoz
ere handiagoa izan daiteke. Gazteei baita heldu batzuei ere,
burua apaintzen duen iduneko hori deigarriari esker ondo eza-
gutzen zaie. Bizkar kolorazioa berdeska iluna edo berdetsa da,
narrio txiki eta ilun ugari ondo hedatuak dituelarik. Sabela horis-
ka da narrio beltz koadrangularrek osatua. Bizkar-ezkatak ditu
gorputzaren erditik 19 iladatan kokatuak.

TAMAINA: 150 cm.
BIOLOGIA: egun eta lehor iharduera dauka, ur-ingurua maiz
abiatzen delarik. Ez da inola ere arriskutsua gizakiarekiko, eta
hertsinguratuta dagoenean, hil-
dakoarena egiten du ahoz gora
jarriz, ahoa erdi irekia eta mihia
kanpoan. Araldian udaberrian
da, estaldura ostean emeak 6-
50 bat arraultz luze eta zuri jar-
tzen ditu 17-30 mm-koak izanik.
Errute tokietarako ongarrien pil-
ketak zein zulo naturalak edo
harriak aukeratzen ditu. Gaz-
teak urria aldean jaiolo dira eta
20 cm inguruko neurria izango
dute. Hasiera batean zapabu-
ruez elikatuko dira batez ere;
geroago anuro helduak, uhan-
dre, baita arrainak eta saguren

bat ere jango dituzte bat dute.
ELIKADURA: bi metro luze ere izan
daiteke suge gorbataduna, nahiz eta
normalena izan 75 eta 120 zentimetro
artean egotea; suge hau lurtarra eta
urtarra da, arina eta azkarra bi inguru-
ne horietan. Egunzalea eta egunsenti-
tarra da, baina udako egun beroetan
gauez ere aurki daiteke. Orduan jateko
bila abiatzen da -igelak, uhandreak eta
arrainak-; eme handiek apo arruntak,
hegaztietako arrautza txikiak, sugandi-
lak eta ziraunak ere jaten dituzte.
Gazteek, ordea, intsektuak, apaburuak
eta uhandreen larbak jaten dituzte.

DESKRIBAPENA: ibai ingurune heze,
eta urmaheletan aurkitu ohi da suge mota
hau, ez da 70 cm  baina luzeagoa.
Bizkarreko kolorazioa arrea edo marroia
izaten da, baina batzutan tonu horiska eta
berdets-gorriska artean dabil. Diseinua
ere aldakorra da bizkarrean zehar sigi-
sagan zetaka bikoitzak ditu, sugegorriare-
nak gogoraraziz, baina hauek buruzko
plakak puskatuta dituzte eta betseina ber-
tikala da, biribila barik. Natrix natrix-
engandik ezberdin dezakegu bizkarreko
ezkaten bidez, gorputz-erdian 21 iladatan
sendoki kokatuak baitituzte. Sabela zuri-horiska edo gorriska da,
mosaiko gisara zetaka beltz koadrangularrak dituelarik.
TAMAINA: 70-100 cm. 

BIOLOGIA: ur inguruetatik beti hurbil, noizik behin inguruak ibil-
katzeko uzten du, uretatik kanpo geldo eta baldarra da. Hala ere
egunaren lehengo orduetan urbazterretara igo eta eguzkitan
egotea gorputz tenperatura igotzeko arrunta da, sakontasun gu-
txiko uretan ere gauza bere egin dezake. Gorputz uhinen bitar-
tez oso arin murgiltzen da, utetan, igel-larbak, uhandre eta arrain
gazteak hala nola piskardo eta eskailuak (Phoxinus) jaten ditue-
larik. Hertsinguratuta dagoenean mehatxuz burua lautzen du
forma triangeluar emateko eta ziztuak egiten ditu, honek eta
bere sigi-saga ibiltzeko joerak sagugorrianen antza ematen
diote.
Ez du inolako kalterik gizakiarekiko, baina harrapatuz gero
gurintx-kloaketako sunda askatzen du, kirats nardagarri eta ken-
gaitza dena. Ugalketa garaia Natrix natrix-enaren antzekoa da.
ELIKADURA: suge hau gauza da urpean 15 edo 20 minututan
egoteko. Han harrapatuko ditu jateko gehienak: apaburuak,
uhandreak, arrain txikiak, igelak eta apoak. Dieta hori osatzeko,
lur-zizareak ere jan ohi ditu.

ESKULAPIOREN SUGEA

SUGE BIPERAKARRA

SUGE GORBATADUNA
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DESKRIBAPENA: benetan bitxi den hegazti honek
beste hegazti gehienentzat arrotz diren karaktere bere-
ziak agertzen ditu.Karaktere hauetatik aipagarriena, kolo-
re eta morfologia bereziaz gainera, sindaktilia da.
Sindaktilia, koraziiformeen ordenaren karaktere lehen-
falangeak elkar-soldaturik egotea.
Itxura txaparreko txori deigarria, buru handia eta bere
tamainarako izugarri luzea  den mokoa bereizgarri ditue-
larik. Hegan doanean, bere sorbalda
urdin metalikoa nabarmentzen da, behe-
kaldeko kolore-arre gorriskarekin kon-
trastatua. Gainera, arraseko hegaldi
zuzenak, identifikazioa asko errazten du. 
TAMAINA: luzera:28 cm. Pisua: 55-80 g 
BIOLOGIA: edertasun handiko hegaztia
da martin arrantzalea, hegalaburra eta
hegalera zuzen eta bizkorrekoa. Bere
ehiza-teknika hau da: kokagune batetik
begiratuz egoten da, edo kolobriaren an-
tzera, ibai eta paduren gainetan erakan,
eta behin eta berriro murgiltzen da uretan
harrapakin bat lortu arte.
Gure herrialdea iparraldeko lagun asko-
ren ugalketa, dispertsio eta negu-toki
gertatzen da; baina ibaietako kutsadurak
eta hegazti eder hauen ehizak -taxider-
mista axolagabeko batzurengandikoak,
alegia-, bere populazioa nahikoa urritua-
razi dute.  Ibaiertzetako lurrezko ezpon-
da eta lubeteatan zulatutako galerietan
egiten du habia, eta bertan, emeak 6-7

arrautza errungo ditu. Airetik edo bere
kokalekutik uretara zut jauzi eginez
harrapatzen dituen arrain txikiz elikatzen
da. Horretaz gain, zapaburuak, uretako
beldarrak eta baita barrazkiloak, bareak
eta intsektuak ere jaten ditu.
ELIKADURA: salmonido eta ziprinidoz
elikatzen da batez ere, baina ezin daite-
ke kirol arrantzarentzat kaltegarria denik
esan, zeren eta, batetik, ziprinido asko
amurraikumeren harrapakari bait da, eta
bestetik gainera, martin arrantzalea -edo
arrantzaleen erregea, inglesek deritzo-
ten bezala: “kingfisher”- intsektujalea
ere bada eta intsektu hauetako asko,
har-garaian, kirol garrantzia dutenen
arraultze eta arrainkumeen harrapakari
dira.

DESKRIBAPENA: tamaina ertaineko txori honek pertikera-
ren antz handia du, baina lumajea horia du. Tonu horiz jan-
tzitako bi buztankaria-mota dago, eta biak aurki daitezke
Heuskal Herrian: larre-buztanikara eta buztanikara horia.
Buztanikara horiak bizkar urdin-grisaska eta buztan luzea-
goa aurkezten du, eta arraren paparra, ugalgaraian, beltza
da; larre-buztanikarak bizkar berdeska eta papar zuriska
agertzen du. Bestela, buztanikaren ohiko ezaugarri bereiz-
garriak aurkezten ditu: hegaldi uhindua, egunaren parterik
handiena lurrean ematea eta buztana etengabe astintzea.
TAMAINA: luzera. 16 cm. Pisua: 13-18 g. 

BIOLOGIA: migratzailea da. Apirilean ugaltzen dira. Habia
lurrean egiten du, uretatik gertu eta belarretan ezkatuta. 4-5
arrautza erruten dituzte, eta emeak 12-14 egunetan zehar
inkubatu ondoren, txitoak jaioko dira. Habian beste 12 egun
eman ondoren, honen inguruan 5 egun inguru emango dituz-
te, tarte horretan helduek elikatzen dituztelarik. Kumeak eli-
katzeko hegodun intsektuak (dipteroak eta kakalardoak).
harrapatzen dituzte.
ELIKADURA: intsektuz elikatzen dira, hauek buztana eten-
gabe kulunkatzen duten bitartean bat-batean abiadura handi-
tuz edo geldituz harrapatzen dituztelarik, bai urbazterretan
eta erreketako harrien artean, bai kostaldean. 

NOLA EZAGUTU: zilueta luzea
eta estua du, bizkarra makurtua
izanik, Ilaia arre iluna, ia beltza
sabelean da barruko ilea edo borla
dela eta, nabaria egiten dena alda-
menetan, horiska da, hain trinkoa
ez baita. Aurpegia bereziena da,
mutur osotik hedatzen den zetaka
zuri bat, kokotsetik zabaldu eta bi
aldeetatik begietaraino igotzen da,
maskara bat balitz bezala.
Hatzek lau hatzamar eta hatzaza-
lak luze eta zorrotzak eta ondo makatuak besterik ez dute izaten
dute, mamul nagusia ilargi erdiare itxurra duelarik; saltoka mugi-

tzen da lau hatzen luze-laburra gutxigora-
behera metro erdikoa izanik. Gorotzak
ibaitik hurbileko harrietan uzten ditu.
Hauek jandakoaren arabera luzeak eta
beltziskak direlarik, 7-8 cm x 1 cm-ko
tamaina dute, oso kirats desatsegina dute
eta sarritan anfibioi hondarrek eta arrain
ezkatek osatuta daude. Espezie berekoa
da etxekotuta dagoen Hudoa (Mustela
putorius furo) ere baina bere ilajalea aria-
goa da. Tradizionalki untxiak ehizatzeko
erabili izan da. Modalitate horretan untxi-
gordeleku baten sarreran sartzen zen ipur-
tatsa eta lurrazpiko tuneletan zehar un-
txien atzetik ibil zitezkeen. Lagomorfoak
izutu eta kanpoko aldera ihes egiten zute-

nean ehiztariek gordelekuetako sarreran itxaroten zieten.
TAMAINA: burua eta gorputza : 30-46 cm. buztana: 12,5-14 cm.
Pisua: 620 - 980 gr.
BIOLOGIA: iluntzean hasten da bere iharduera. Egunean zehar
urbazterreko enbor hutsen batean zein harri edo sasiartean izku-
taturik egon ohi da. Zentzurik garatuenak usaimena eta entzume-
na dira, lurrazpiko galerietan zein urbazterretako sasitza korapila-
tsuan sartzeko izugarrizko ahalmen ona dauka. Urlehortar, narraz-
ti eta mikrougaztun ugari jaten ditu, galerietatik hauek atzetik ziztu
bizian joan astean harrapatzen dituelarik, harrapakinak gorkdele-
kuan biltzeko joera dauka. Hertsinguraturik dagoenean oso kirats
nazkarria askatzen du.
ELIKADURA: urlehortar, narrazti eta mikrougaztun.
HABITATA: ipurtatsari ingurune hezeak gustatzen zaizko.
Ibaibideetan zain urmaheletan egoten da, beti ere urbazterretan
babesteko landaretza ugari denean.

NOLA EZAGUTU: ez du abiadura handian korrika
egiten, ez eta arboletara igo ere. Hala ere, oso harra-
pagaitza da eta, txikia denez -oso gutxitan gainditzen
du 45 zentimetroko luzera, 18ren bat zentimetro
dituen buztana barne, edo 1.300 gramoko pisuahu-
tsune txikietatik sartzeko gauza da. Belarri txikiak eta
hanka sendoak dituen gorputz luzagan, kolore arre
iluneko ilaia bikain eta distiratsua nabarmentzen da,
muturrean eta kokotsean orban zuri bat duena.
Bere buru zabala estaltzen duen ilaiaren artean bela-
rriak ez dira ia nabariak, kolorazioa arreiluna da,
musturrean duen narrio zuri nabarmena ezpainetan
hedatzen delarik. Bisoi amerikarraren aldean
(Mustela vison) hauxe da ezaugarririk nabarmena, honen
narrioa beheko ezpainetik soilik hedatzen baita, honetaz
gain, espezie hau indartsuagoa da.
TAMAINA: burua eta gorputza: 35-40 cm.
buztana: 13-15 cm. Pisua: 500-1,500 gr.
BIOLOGIA: otsailaren amaiera aldean
bikoteak biltzen dira eta ernalketa egiten
da. 39 eta 48 egun bitarteko ernaldi baten
ondoren -batzuetan, hala ere, 70 egun
baino gehiago luzatzen da, obuluaren
ezarpen atzeratuaren ondorioz-, emeek
bi eta bost arteko ume kopurua izaten
dute, lurrazpiko gordelekuetan.
Kumeak, jaiotzean, itsuak dira eta 30 edo
35 egun igaro arte ez dituzte begiak ireki-
ko. Bost astean zehar, ama arduratsuak
titia ematen die eta ondorengo lau hilabe-
teak jaten, jolasten, beren harrapakinak

atzematen ikasten eta handitzen emango dituzte. Azken hau,
hain azkar egiten dute non denbora horren buruan gurasoal
bezain handi egiten dira. Une horretan, gurasoek beren

lurraldetik botatzen dituzte eta berentzako
lurralde baten bila alderrai ibili beharrean aur-
kitzen dira. Bederatzi hilabeterekin, sexu heldu-
tasunera iristen dira. Hamar urtez bizi daitezke.
ELIKADURA: bisoi europarra batez ere iluna-
barrean eta gauean aritzen da ibaietan zehar,
karraskari, anfibio, arrain, urtar hegazti, karra-
marro eta ornogabeen bila. Harraparia omen
da, ur-arratoiak, satorrak, arratoien arraultzak
baita arrainak ere jaten dituelarik.
Oinetako behatz artean igeri-mintz errudimen-
tarioa dauka eta ihiz beteriko aintzira eta ibai
bazterretan egoten da.
HABITATA: ingurune hezeetatik gertu bizi da,
padurak, ingurune hezeak, idoiak, etab beti ere
bazterretatik babesazal ona dagoenean.
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T
emperatura, oxigenoaren kon-
tzentrazioa, substrato mota eta
elikagaien ugaritasuna, faltore

horiek dira, nagusiki, Ibadan zehar
arrainen banaketa reagiten dutenak.
Salmonidoek, adibidez, temperatura
hotzagoak eta oxigeno kontzentrazio
handiagoak behar dituzte ziprinidoek
baino. Horregatik, salmonidoak ibaien
goiko tarteetan bizi dira, eta ziprinido-
ak, aldiz, erdiko tarteetan.

Aingira itsasorantz habitasen da
ugal-tze garaian. Platuxa ugaranetan
egoten da eta noizbehinka ertzetara
inguratzen da, edo bestela kilometro
batzuk egiten ditu ibaiaren behe-ibil-
guan gora. Zarboa oso arrain arrunta
da Euskal Herriko ibaien erdiko ibil-
guetan.

Berezko baldintzak artatzen direne-
tan, ibai baten tarte guztietan arrain
espezie desberdinak bizi dira, kasuan
kasuko ibaialdearen arabera: arrain
espezie batzuek ur bizi, hot zeta ongi
oxigenatuak behar izaten dituzte bizi-
tzeko, amuarrainek adibidez; beste
batzuek, berriz, korronte motelagoak
ere jasaten dituzte, eta bai ur geldi,
beroago edo oxigeno disolbatu gut-
xiagokoak ere. Baina argi dago beti
behar dela gas horren kopururen bat
egotea uretan, zeren eta arrainak
aerobioak baitira eta nahitaez hartzen
baitute arnasa, odota zakatz-epitelio
mehearen bidez oxigenatzeko.

Oxigenoaz gain, ingurugiroaren beste
faktore batzuek ere arrainaren visitas
baldintzatzen dute, eta galarazi ere
egin dezakete. Faktore horiek eduki di-
tzaketen baloreak –oxigenoaren kont-
zentrazioa barne- gehienezko eta gu-
txienezko muga batzuen bitartean ego-
ten dira, eta hirietatik kanpo arrain mult-
zoak hil egiten dira nahikoa azkar, jasa-
menaren arabera. Hau da, arrain espe-
zie bakoitzak faktore bakoitza balore
zehatz batzuen artean egotea jasaten
du, gehienezko eta gutxienezko mugen
artea zabalagoa edo estuagoa izan
daitekeelarik: batzuek ezin dute ur
berorik jasan, eta beste batzuek
baino… 9tik gorako edo 5etik beherako
pH-a duten uretan arrainak hil egiten
dira; ugalketarako balorerik egokiena
6.0 eta 7.2ra artekoa da, eta bitarte
horretan egon ohi dira berezko ia ur
guztien pH baloreak.

Ibaietako arrainen bizitzarako faktorerik
garrantzizkoenak, aipatu ditugu oxige-
no, pH eta hozberoaz aparte, ondoren-
go hauek dira: gazitasuna edo nitritoak
eta ionizatu gabeko amoniakoa oso-oso
toxikoak dira), uraren korrontea eta ur-
etorria, hondo edo substrato mota -harri
ama, lauzak, errekarriak, legarrak,
areak, lokatza-, uretako eta ibarretako
landaretza eta horien motak, eta azke-
nik, ibaialdean dauden animali makroor-
nogabeen komunitateak. Garrantzizkoa
da, baita, beste arrain edo animali orno-
dunen presentzia ere, zein elikagai izan
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baitaitezke edo, bestela berorien harra-
pakin.

Sarri askotan, gizakiek eragindako kal-
teek aldarazten dituzten ibai-sistemaren
baldintzetan arrainen visitas ezinezko
bilakatu den egoerak gertatzen dira.
Hori arestian aipatu faktore anitzetariko
baten, biren edo batzuen eraginaren
ondorio izan daiteke. Kasurako, badira
oxigenoa urri den aldeak (edo, baita,
hiriko isurketengatiko gai organikoen
ekarpen handiko aldeak ere), eta hortaz,
ornodunek inola ere ezin jasan ditzake-
ten egoera anoxikoak bortxa-tzen dira.
Halaber, makroornogabe talde asko ere
desagertu egiten dira.

Berezko baldintzetan, ibaietan -gune
zehatz batzuetan izan sheik- arrainak
bizitzeko bizigu egokiak izaten dira beti.
Hala ere, baldintza horietarik zenbait
egoera bereiz ditzakegu, ibai baten ibil-
guaren tarteen izaera desberdinari
dagokionez. Europako Ekonomi
Elkarteak Irak sailkatzeko legeztatu
duen bereizketa praktikoa egiteko ondo-
reetarako, salmonidoen Irak eta ziprini-
doen Irak bereizten dira. Lehenengo
uretan, amuarrainaren eta izokinaren
visitas arrunterako egoki direnetan (eta
ugalketarako ere), oxigeno disolbatuak
litroko 7 mg-tik gorakoa izan behar du
beti; bigarren uretan litroko 3 mg-ko
kontzentrazioak ere jasan daitezke.
Horiez gain, bestelako faktoreak ere
hartu behar dira kontutan.

Banaketa orokorra

Europako ibaietan -eta horien barnean
Euskal Herrikoak ere- jatorrizkoaz bes-
teko fauna dago gaur egunean, zeren
hainbat aldarazpen gertatu izan baitira,
gizakiaren historian zehar izan diren
aldaketa ugariek jatorrizko egoera era-
bat aldatzea eragin dutelako.
Erromatarrek eureka ere animaliak
“piszinetan” hesitzen zituzten, elikagai
fresco modura erabili ahal izateko
xedez. Gure artean ezagunen diren
arrainetariko anitz beste toki batzueta-
tik ekarri edo inportaturikoak dira
(Europako Ekialdetik, Asiatik,
Amerikatik…), eta bertokotu egin dira,
Europako Hegomendebaldean arazo-
rik gabe bizi eta, zenbait aldiz, jatorriz-
ko espezieak (autoktonoak, kanpotik
sartutakoak aloktonoak dira eta) bazte-
rreratuz. Eta hori nahita gertatu da (hori
da, esate baterako, birzabalketen
kasua, edo Arantxa-baliabideak sortze-
koa), edo bestela, nahi gabe (etxeko
aquariumetan egon diren animaliak
ibaietara itzuli direlako, adibidez: hori
da Bizkaiko ibai askotan -Galindo
Ibadan eta beste batzuetan- zamotxo
urrekara egotearen arrazoia).

Artifizialki sartutakoak dira Cyprinus eta
Carassius generokoak (zamoak,
zamotxoak -aquariumetako arrain gorri
famatuak, alegia-), eta bai Tinca
(zapardak), Gobio  eta arrain-haztegie-
tan erabiltzen diren salmonido genero

4

EE
uu

sskk
aall

  HH
eerr

rrii
kkoo

  II
bbaa

ii  
AA

rrrr
aaii

nn
aakk

,,  
IIzz

ookk
iinn

aakk
  ee

ttaa
  AA

mm
uu

aarr
rraa

iinn
aakk

5

PECES RIO EUSKERA  20/10/20  12:51  Página 4



EUSKAL HERRIKO IBAI ARRAINAK, IZOKINAK ETA AMUARRAINAK

ARRAINEN BIZITZA

batzuk (ortzadar amuarrainak, 1880.
urtean lehen aldiz inportatu zirenak,
Salmo -Europako espezieak- eta
Onchorhyncus -Ameriketako espezie-
ak- generokoak). Inoizka, hurragoko
beste alde batzuetatiko ekarpenak ere
gerta daitezke (Ebro aldeko colmilleja
izeneko arraina Galindo Ibadan ere
egon daiteke apika).

Geografia historikoko zioengatik,
Iberiar Penintsulan ez dago arrain
espezie askorik: 80 bat daude sailkatu-
rik (64 bertakoak eta gainerakoak kan-
potik sarturikoak). Pirinioak hesi bioge-
ografico handia izan dira beti arlo
horretan, eta izan ere, Europako gaine-
rako herrietan ugari-ugariak diren
espezieen (lota, errutilo, azerina, etab.)
hegomendebaldeko banaketa-muga
dira; bestelakoetan, espezie eta
azpiespezie desberdinak banatzen
dituzte, zarboen kasuan gertatzen den
bezala. Hala ere, fauna horrek interes
biogeografico handia du, eta Euskal
Herriak garratzi berezia du alor horre-
tan Europako gainerako lurraldeetatik
Gipuzkoako Pirinioetako pasabideeta-
tik-, Ebro Haranetik eta Kantauriar
Isuraldetik -Galiziatik hasita- datorren
faunaren bilgune gisa.

Migrazioak

Arrainak dira uretan geldi geratu edo
ibaietan gora eta behera aske higi dai-
tezkeen animali bakarrak. Korronteak,

muga batzuen barruan jakina, ez ditu
Ibadan behera eroaten, ez geldiarazten
ere: ornodunen propultsio sistema
arrunta, hau da, buztana, oso eragin-
korra da; animalia aurrera abiatzeko
gai izan dadin reagiten du, gorputzeko
guiarren bidez -gorputza bi zatitan
antolaturik dago, eskuin-ezker, bakoi-
tza alderi desberdin bateratz higituz-,
eta erdian ardatz jazarkorra du -bizka-
rrezurra-, aldeetan abiatze-hegatsak
disuena. Hori guztia itxura erabat hidro-
dinamikoak osatzen du. Hain justu ere,
anitzetan ihes eginez ekiditen dituzte
euren biología zuzena kalte ditzakeen
egoera batetiko arriskuak, isurketa ku-
tsakorrek eragindakoak kasurako (ani-
mali makroornogabeek ezin dute hala-
korik egin).

Badira beste arrain batzuk ere visitas
guztia hondearen gainean ematen
dutenak, nahiz eta igeri egiteko gai
izan eta une batzuetan hala egin
(arrain bentikoak: platuxa edo haitze-
tako lotza). Itxura Zapala dute ezau-
garri nagusi. Dena den, gure ibaieta-
ko arrainik gehienak igerian ibili ohi
dira normalean; korrontearen aurka
egiten dute igeri, uretan behera joa-
tea ekiditeko eta leku batean geldirik
egoteko (amuarrainak sarri askotan
egiten duen legez), edo gune mugatu
bat zeharka-tzeko, egun batean
burutzen diren egintza desberdinak
direla medio (elikadura, atsedena,
miaketa…).
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EUSKAL HERRIKO IBAI ARRAINAK, IZOKINAK ETA AMUARRAINAK

ARRAINEN BIZITZA

Bi arrain motok ibaiaren ibilguan zehar
mugi daitezke, ibaiaren tarte laburrak
edo luzeagoak zeharkatuz. Joan-etorri
horien izaria areagotu egin daiteke
uriol edo lehorte egoeretan, edo tem-
peratura igotzen-jaisten denean,
edota arrainek elikagaiak bilatzen
dituztenean; baina, bereziki, hori ugal-
keta edo ernalkuntza sasoietan gertat-
zen da. Orduan ibilbide luzeak egiten
dituzte ibilguetan zehar, eta batzuetan
ibaiburuetara euretara iristen dira
arrainak (baldin eta ur-etorri nahikorik
badago); contrahará ere gertatzen da,

hau da, beheranzko txangoak ere egi-
ten dituzte, itsasora heduz. Migrazio
horiek sexu heldutasunaren prozesuei
loturik egoten dira, zein hormona-
kontzentrazioek reagiten dituzten;
migración bidez, arrain katadromoak
eta anadromoak bereiz ditzakegu:
arrain katadromoak uretan behera
habitasen dura, aingiren moduan,
ugalketarako itsasora jaitsi eta ozea-
no-uretarantz aldentzen direlarik.
Arrain anadromoek, ostera, ibaiburue-
tara jo-tzen dute eta hau ugaltzen dira,
izokinen moduan.

8

EE
uu

sskk
aall

  HH
eerr

rrii
kkoo

  II
bbaa

ii  
AA

rrrr
aaii

nn
aakk

,,  
IIzz

ookk
iinn

aakk
  ee

ttaa
  AA

mm
uu

aarr
rraa

iinn
aakk

9

PECES RIO EUSKERA  20/10/20  12:51  Página 8



EUSKAL HERRIKO IBAI ARRAINAK, IZOKINAK ETA AMUARRAINAK

ZIKLO BIOLOGIKOA

I
baietako arrainen ziklo biologi-
koa vacuna da: arrak eta emeak
izaten dira -heldu arte ezin

bereiz badaitezke ere., eta sexu
heldutasunera iristean ernalketa
eta errunaldietarako toki egokiak
bilatzeari ekiten diote. Maizetan,
arrek kolore biziagoa izaten dute
(espinoso eta foxinoek, kasurako),
eta oro har, lurraldetasuna zain-
tzeko joera izaten dute: arrain
bakoitzak edo bikoteak errunaldia
egiteratuko duen tokiaren inguruko
aldearen sarbidea babesten du,
beste arrainik sar ez dadin. Arrain
harrapakari heldurik gehienak
lurraldetasuna zain-tzen dute euren
visitas osoan zehar, hau da, baka-
rrik bizi ohi dira; arrain heldugabe-
ak, ostera, taldeka edo sardaka
ibiltzen dira.

Ibaitik irteten ez diren arrainen
errunaldia neguan edo udaberriko
lehen egunetan gertatzen da, ur-
etorri azkarreko hondo legartsuetan
(hori da, adibidez, izoki, foxino,
zarbo eta amuarrainaren kasua)
edo babesguneetan eta landare
arteetan (zamo, karpa eta espino-
soaren kasua).

Aingira, platuxa eta lasunak -korro-
koi, kapitain eta lisa direlakoak-,
katadromoak dira: itsasora jaisten
dira ugalketa aldian. Sexu helduta-

sunera iristen diren aingirak colorea
aldatzen dute, horitik zilar kolorera,
alegia. Ibaia utzi eta Itxaso zabale-
ra joaten dira, Sargazoen
Itsasoraino joan ere, eta hantxe
ugaltzen eta hiltzen dira. Arrain
gazteek -leptozefaloek- hainbat
urte ematen dute euren gurasoak
irten ziren ibaietara itzultzen; angu-
la gisa sartzen dira eta aingira hori
modura garatzen dira, zenbait urte-
tan haziz, harik eta sexu ugalketa-
rako unea iritis arte. Zenbaitetan,
igarobidea itxirik izaten dute, kutsa-
dura edo urtegietako ditxoak direla
medio. 
Horixe berori jazo da Bizkaian:
egun ez dago aingirarik Nerbioi
arrosaren ugarana jotzen duten
hesia eraiki unean Ibadan zeuden
aingirak irteerarik gabe geratzen
dira eta arrain-multzo isolatuak
eratzen dituzte -edo ia isolatuak.,
hortaz, sheik dira ugaldu eta zahar-
tu egiten dira, harik eta guztiz desa-
gertu arte (Butroe ibaiko aingirak,
adibidez), nahiz eta arrain banaka
batzuek oztopoak gainditzeko gai
izanda batetik bestera iragan -
kasurako, belar hezean zehar lerra-
tuz-.

Platuxak, lasunak eta espinosoaren
zenbait azpiespezie itsasoko uretan
ugaltzen dira, baina bizi diren ibaia-
ren uhobitik nahikoa gertu.
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EUSKAL HERRIKO IBAI ARRAINAK, IZOKINAK ETA AMUARRAINAK

ELIKADURA

A
rrainak harat-honat etengabe
baitabiltza, oro har elikagai
kopuru handi-handiak jan ohi

dituzte.
Hazkunde aldian, eta eguneko, nor-
mala da arraign batek bere gorputza-
ren pisuaren halako erdi edo hirtik
gora irenstea, irensten dituzten 2
edo 3 gramoko gramo bateko pisu
gehikuntzaren araberako etekinez.
Arrain helduak, aldiz, apalago
gizentzen dira: 4tik 8 gramora bitar-
teko elikagaiak irentsi behar dituzte
pisuan gramo bat irabazteko. Dena
den, hori guztia jaten den elikagai
motaren araberako kontua da.

Ibaietako arrainak hiru kategoriatan
sailka daitezke, jaten dituzten elika-
gaiak zeintzuk diren:

Harrapakariak. Harrapakin biziez
elikatzen dira, makroornogabeez
esate baterako; hondean zirt-zart
bilatuz edo zelatan harrapatzen
dituzte, uretan behera jitoan doaze-
nean atzemanez, edo bestela heldu
eta ibaitik kanpora azaleratzen dire-
nean ehizatzen dituzte. Horiez gain,
arrautzak, arrainkumeak, larbak eta
beste arrain eta urlehortar heldu bat-
zuk ere jaten dituzte. Elikadura mota
hau izan ohi duten animalietan ohi-
koa denez, arraign harrapakariek
hortzeria sendoa dute, urdail handia
eta nahikoa este laburra.
Harrapakari dira amuarrainak (arrun-

ta eta hortzadar-amuarraina), izoki-
na, aingira, Ameriketako perka, pla-
tuxa eta espinosoa, eta bau foxino
aeta haitzetako lotza ere.

Orojale kimakariak. Algak eta bes-
telako organismoak harri eta beste-
lako substrato jazarkorretan karra-
katzen dituzte. Landarekiak dira
nagusi, baina lantzean behin makro-
ornogabeak eta arrautzak ere jaten
dituzte, hondar edo astil hondakine-
kin batera. Talde honetan sailkatzen
ditugu loina edo kizkalua, zarboa,
zamoa, zamotxoa eta zaparda.
Hortzak nahikoa txikotuta dauzkate,
baina karrakatzeko baliabideren bat
izan ohi dute (beheko barailan adar-
kizko plaka, kasurako). Liseriketa
gaitzagoari dagokion bezala, harra-
pakariek elikadura mota ia jarraikoan
ez da elikagai zati handirik liseritzen,
baizik eta ai erdisolido bat, eta
beraz, ez du urdail Garate-garaturik
ere behar.

Orojale mikroiragazkariak. Jalgiki-
nekiko hurbil den ur kopuru handiak
iragazten dituzte, eta horietatik jasot-
zen dituzte probetxagarri diren izpi-gai
guztiak, zakatz-brintzak eta faringeko
hezurrak iragazpide gisa hondakin
kopuru handia duten detrituak dira.
Mota horretakoak dira lasunak: korro-
koi eta kapitaina, urminduen eta gai
organiko anitz dituzten isurguneen
inguruetan ugari-ugari direnak.
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BANAKETA EUSKAL HERRIKO IBAIETAN

A
rrainen banaketa eredua
Bizkaiko ibaietan zehar oro
har deskribatu dugunari lot-

zen zaio, kasuan kasuko fauna
bereziari eta ibilgu motzeko eta
malda biziko ibai hauen baldintza
zehatzei dagokienean sheik.
Ibaiburu aldean (krenon deritzone-
an) baldintzek gora-behera handiak
dituzte eta ur-etorri apurrek galara-
zi egiten dute arrain-komunitate
iraunkorrik izatea; hala ere, berez-
ko baldintzak artatzen dituzten edo
nahikoa gutxi aldarazi diren Euskal
Herriko ibaietan, urte osoan zehar
aurki dezakegu amuarrainb-alde
bat (Salmo trutta fario, amuarrain
arrunta), gorantz egitea Portu baitu-
.

Amuarraina malda eta altuera han-
dieneko aldeetan egoten da, eta
arrain populazio handiko aldeak ere
editen ditzakegu.

Multzo horri loturik, haintzetako
lotza ere aipa daiteke, bereziki gai
organikoak pilatzen diren guneetan
ugalktzen dena, hots, hondo harrit-
suan sorteen diren zuntz-arrabak
ugari diren lekuan; hain zuzen ere,
nekazaritza eta abeltzaintzako sis-
tema sakabanatu gisa sailka ditza-
kegun baserriek botatako gaiek
reagiten dituzten arrabok.
Kantabriatik hur dauden arroetan
ez dago lotzarik (Karrantza,
Aguera), e zeta kostaldekoetan ere

(Mercadillo, Galindo, Gobela, Asua,
etab.); pH-a 8tik gorakoa denean,
desagertu egiten da (nagusiki,
industriek reagiten duten kutsadura
dela bide hiltzen dira).

Amuarra in- fox ino-a ing i ra- lo tza
lehen multzo hau bibliografian
aipatzen diren izokin-ibaiaoldeei
dagokie. Alde horien urteko batez
besteko temperatura 10-16ºC bitar-
tekoa da.

Uretan beherago, transizioko alde
aldakor batean (batzuetan ibai osoa
har baitezake -Lea ibaia, kasurako-
ziprinidoen ibaialdeak aurki ditza-
kegu, 10-23ºC bitarteko tenperatu-
rekin; alde horietan ere amuarraina
bizi da, baina batez ere zarbo
arrunta, eta loina edo kizkalua.
Ondo eusten diote eutrofizazioari,
baina ez dute ondo jasaten indus-
trietako kutsadurarik, batez ere ku-
tsadura kimikoa denean.

Itsasora jotzen duten ibaien azken
ibilguan, baldin eta ugaranetan ku-
tsadura-maila handirik ez dabago
(Mercadillo, Oka, Artibai) transizio-
ko aldea aurki dezakegu; alde
horretako Irak oso eroankorrak dira
eta horietan arrain katadromoen
multzoan bizi ohi dira, zeinek ez
baitute uretan barrena ibilbide luze-
rik egiten, ez ibaietan ez itsasoan:
lasunak eta platuxa. Euskal Herrian
den lasun motarik ugariena korro-
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BANAKETA EUSKAL HERRIKO IBAIETAN

koia da. Aribain baino ez  da beste-
lakorik editen: lisa edo kapitaina.
Itsasgora eta itsasbeheren menpe-
ko aldeak izaten dira, eta horietan
zarboak, loinak, foxinoak eta aingi-
rak ere bizi daitezke, batez ere ain-
girak, eta hauetan arrain gazteak
batik bat.

Azkenik, lentikoagoak diren uretan,
behe ibilguetan, espinoso-zamo-
zamotxoen multzoa bizi da, eutrofia
eta kutsadura-maila handiak jasate-
ko gai dena. Zamoa eta zamotxoa
kanpotik ekarritako espezieak dira;
espinosoa arrain katadromoa da
eta oso ondo moldatu da ziklo bio-
lógico osoa Ibadan betetzera.
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IBAIETAKO ALDEEN EGITURAKETA

I
baia luzetara egituratzen da, ibaiaren
ubidean zehar ezaugarri desberdinak
dituzten hiru alde bereiztuko ditugu.

Lehenengo eta bien, krenon izenekoa,
ibaiburuaren alderdia da, ibaiaren ibil-
guaren tarterik gorenekoa. Tarte horre-
tan ur-emaria aldakorra izaten da oso,
beti urtesasoiaren arabera; maldad ere
gogorrak izaten dira eta beraz, ura arin
mugituko da eta partícula handiak
garraiatzeko gai da. Ligadura ere ez da
makala izaten eta ibaiaren hondean
harri eta errekarri handi eta ezegonko-
rrak aurkituko ditugu, edo baita harri
ama ikuzia eta lauzetan egituratua. Argi
dago ez dela erraza ibilgu horretan fane-
rogamak sustraiak egitea, hala eta guz-

tiz ere goroldioren batzuek eta arraba-
ren batzuek lortzen dute harriari itsas-
tea.
Dena den, alde batetik ibaiertzetako lan-
daretzaren gerizpea del aeta argia esca-
sa izaten delako, eta besterik urlasterra-
ren abiadura gehiegi izateagatik bertako
landaretzari hazteko aukerarik ematen
ez zaiolako, krenon horretan bizi diren
ibaiko animali apurren elikagai ia bacará
ertzetako landaretzatik erortzen diren
hostoak baino ez dira. Animalia horiek
batez ere hondakinjaleak izaten dira eta
duten ezaugarririk bereziena substra-
tuari itsasteko baliabideak dira eta
horrela urlasterrari egiteko. Ibai txikietan
ibilgu hori lehortu egin daiteke udaroan.
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IBAIETAKO ALDEEN EGITURAKETA

Tarteko ibilguari rieron deritzo. Ibilgu
horretan urak abiadura galdu du, baina
oraindik ere jalgipenak baino garantiza
gehiago dauka garraiatzeak.
Substratuan harriak azalduko zaizkigu,
tamainu askotakoak, baina tartera lega-
rra eta hare finezko sailak ere bai.
Ubidia zabalagoa da, argia ere errazago
sartzen da eta bertako ekoizpena goiko
ibilguan baino altuagoa da. Krenonean
ikusi dugu sartzen zen energia ia baca-
rra ibaiertzetako landaretzaren pentsu-
tan zegoela, oraingo honetan depen-
dentzia hori ez da horrenbesterako, eta
ez hori bakarrik, fanerogamoak gai dira
sustraiak egiteko Haitien arteko uriletan,
leku horietan substratuak tamainu han-
dia izaten baitu. Ibilgu honetan, batez
ere beheko aldean, salmonidoak izaten
dira nagusi (izokina eta amuaraina)
edota zarboa bezalako ziprini.
Alde hauek ere ondo oxigenatuta ego-
ten dira, nahiz eta eguzkiaren eragina
gehiago izateagatik eta ibaiburutik gero

eta urrunago egoteagatik, uraren tem-
peratura krenonekoa baino altuagoa
izan.

Ibaien beheko ibilguari potamon deritzo.
Malda gutxien duen aldea da, ibaiak
motel egiten du aurrera, zehargunetan.
Jada partikularik finenak jalgi egiten dira
eta substratua hare edota istilezko jalgi-
kina izaten da. Uharreek gero eta indar
gutxiago dute eta, ondorioz, goiko ibil-
guan baino oxigeno gutxiago dago,
batez ere hondean, hor gai organikoak
usteltzeko behar den oxigenoaren kont-
sumoa askoz ere handiagoa baita.
Hondoa sakona bada, uraren hartasu-
nak berak arrabal, goroldioak eta fane-
rogamoak haztea eragozten du, eta
beraz, ibaia berriz bilakatuko da hetero-
trofo eta kontsumitzaileek (bakterioak,
animaliak, onddoak) gai organikoak
kanpoaldeko arbolengandik jasoko
dituzte (ibaiertzeko landaretza, ibaiak
dakarrena ea inguruko lehorraren ikus-
keta). Oxigeno gutxiago egoteak, tem-20
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IBAIETAKO ALDEEN EGITURAKETA

peratura altuagoa izateak, substrato
egokirik ez egoteak eta elikatzeko era-
biltzen dituzten makroornogabeen dent-
sitate baxuak direla eta, salmonidoelk
ezin dute potamona kolonizatu, ostera,
ibilgu horretan ziprinidoak aurkituko ditu-
gu, batez ere zarboa eta loina.

Euskal Herriko ibaietan, aipatu pota-
mon hori ez da ia azaldu ere egiten.
Agian, itsasoan bukatzen den behe
ibilguren batek izan ditzake potamona-
ren aurreezaugarriren batzuk, baina ez
potamon zehatzik; behar bada, sal-
buespen bacarra Butroe ibaia litzate-
ke, baina Mungia igaro ondoren.

Egin ditugun oharretatik atera daitez-
keen ondorioak hauek dira.
Lehenengoa, ibaiburuetan arnasketa
gailentzen zaiola ekoizpenari; ibaibu-
ruetan korrontearen abiadura eta ert-
zetako landaretzaren itzalak organis-
mo autoktonoen ekoizpen nahikoa
maila baxuetan mantentzen dute,
baina, ordea, ubidetik kanpo sintetiza-
tu diren gai organikoen sarrera
garrantzitsua da oso. Bigarren ondo-
rioa, ibaiaren erdiko ibilguan, ritronean,
korrontearen abiadura moteldu egin da
eta ubideak zabalagoak dira; bertako
lehen mailako ekoizleen garantiza
nahiko handia da eta ekoizpena arnas-
keta baino handiagoa da. Hirugarren
Ondorica, ibaien beheko ibilguetan,
batez ere hondo aldetik sakonak dire-

nean eta uharrea nabarmena bada,
bertako ekoizpena mugatu egiten da
eta berriz ere, arnasketa ekoizpena
baino altuagoa izando da.

Uretako organismoak

Beste edozein sistema biologikotan
gertatzen den bezalaxe, ibaietan izaki
bizidunak, daude, taxonomiaren alde-
tik talde askotakoak direnak, alegia.
Funtzioaren arabera hiru maila berezi
genitzake: ekoizleak, kontsumitzaileak
eta ustelkari edo degradatzaileak. Guk
kontutan hartu ditugun bakarrak begi-
rada hutsarekin ikus daitezkeenak
baino ez dira izan, hau da, landare
makrofitoak, animalia makroornogabe-
ak, eta arrainak.

Organismo batzuek oso baldintza
zehatzak behar dituzte eta ibaiaren
baldintza físico-kimikoen faktore bat
edp gehiagoren aldarazpen oso txikiak
jasan ditzakete; horiexek dira uraren
ezaugarrien adierazkaririk onenak.
Beste batzuk, ostera, gai dira egoera
desberdin eta aldakorragoetan bizitze-
ko eta sakabanatuago eta hedatuago
aurkituko ditugu. Lehenbiziko horiek
estenojasaleak dira (“esteno”= estua,
mugatua), eta azkenengoak, berriz,
faktore bat edo gehiagorako eurijasa-
leak (“euri”= zabala). Estenojasaleak
dira ibaien egoerari buruzko informa-
zio gehien ematen dutenak.
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Azkeneko desagerpenak

Zenbait datu fidakorren arabera, gure
ur-ibilgu batzutan desagertu egin dire-
la esan daiteke. Hori horrela, 1870.
urtean Deba ibaian desagertutzat
eman zen, eta 1938. urtean, berriz,
Urola ibaian. 1940. urtea izan zen
Urumea ibaian eta Oria ibaian izoki-
nak egon zireneko azkeneko urtea. 
Uren kutsadura, eutrofizazio-indize
altua, bereziki behe-ibilguetan, eta
izokinen bidaia oztopatzen duten
kanalizaziorik gabeko dikeen eta pre-
sen eraikuntza izan dira desagerpena
eragin duten faktore nagusiak.

Izokinen bizitza ibaietan

Jaiotzen denean, udaberri hasieran,
izokin txikiak 1,5-2 cm besterik ez du
neurtzen. Gardena da eta bere sabe-
la substantzia elikagarriz betetako
poltsa batean, zaku bitelinoan, amait-
zen da. Zaku horri esker elikatzen da
jaiotzen denetik ia bi hilabetez, ibai
hondoan geldirik egoten den denbo-
ran, igeri egiteko gai den arte.
Orduan, igeri egiteko gai denean, eta
3 zentimetroko luzera duenean, int-
sektuen larbak eta uretako arkakuso-
ak bilatzen ditu elikatu ahal izateko.  
Bosgarren hilabete aldera, 5 zentime-
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Mendiko errekatxo txikietan jaiot-

zen dira, eta ur-jauzi eta ur
geldo ugari igaro ondoren, euskal izo-
kinek ibaietan behera egiten dute,
itsasoaren deiak erakarrita, bi urteko
adina eta 20 cm-ko luzera izatera irit-
si bezain laster. Handik bi edo hiru
urtera, jadanik hazita daudenean,
itzulera-bidaiari ekiten diote, eta
beren jatorrizko errekatxoetara itzult-
zen dira, espeziea betikotzeko xedez. 
Tamalez, duela zenbait urtetik ona,
bidaiari nekaezin honek, aurreko
mende erdialdean euskal ibilgu
gehienetan bazegoen ere, errekatan
gora egiteari utzi egin zion. Egun, eta

Gipuzkoako Foru Aldundiko
Nekazaritza Departamentuak gauzat-
zen dituen birpopulaketei esker,
modu naturalean ugaltzen direla
egiaztatu da bai Urumean eta baita
Urruzuno ibaian ere. Izokinek, ibilgu
horiek, negu bete-betean igotzen
dituzte. Oria ibaian ere gauzatu dira
birpopulaketa-lanak. 
Bizkaiko Foru Aldundiak, halaber,
hainbat izokin askatu ditu Bizkaiko
ibai desberdinetan, hala nola Lea
ibaian, Mayor ibaian eta Nerbioi
ibaian, eta jadanik egiaztatu da Lean
eta Mayorren ugaldu direla.

IZOKINA
Salmo salar
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Zenbait ikertzaileren iritziz, ez dago
izokinik Mediterraneoan arrain horiek
zonalde oso sakonetan bizi direlako,
eta Mediterraneoko urak, gainera,
Atlantikokoak baino epelagoak direla-
ko. Bestalde, Mediterraneoan itsaso-
ratzen diren ibaiek ez dituzte izokinen
garapenerako egokiak diren baldint-
zak eskaintzen. Hain zuzen ere, diru-
dienez, bere haragia arrosa-kolorekoa
da izokina itsasoan ganba abisalaz
elikatzen delako, eta ganba horren
oskolak pigmentu gorri bat duelako.
Mediterraneoan, adibidez, ez dago
halako ganbarik. Izokin arrak itsasoan
bizi direnetik 2 edo 3 urtera iristen dira
helduarora, hau da, 4 edo 5 urte
dituenean, nahiz eta zenbait, salbues-
penez, ez diren helduarora iristen 7
urte betetzen dituzten arte. 

Ibaietarako itzulera

Behin helduarora iristerakoan, jaio
zireneko ibai berera itzultzen dira. 
Inork ez daki oso ziur nola lortzen
duten, eta ezta itsasoan nola orientat-
zen diren ere. Beste animalia batzuk
bezala, barruan duten “erloju” bati
esker eta eguzkiaren posizioari esker
bideratzen direla uste da, eta ehunka
kilometroko distantziara egon daiteke-
en “beren” ibai-ibilguaren ahoa lokali-
zatzeko eremu magnetikoei jarrai die-
zaieketela ere uste da. Egunaren irau-
penak jasaten dituen aldaketak atze-
man ditzaketela –eta horrela urteko
zein arotan aurkitzen diren jakin deza-
kete- eta barruan egutegi antzeko bat
izan dezaketela ere egiaztatu da.
Izokinak, bere jatorrizko ibaira itzult-
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troko luzerara iristen denean, ezkatak
garatzen ditu eta bere gorputza ilun-
du egiten da. Orduan, puntu beltzak
ateratzen zaizkio. Sei hilabete ditue-
nean, berriz, jadanik 7 cm neurtzera
iristen da, eta urtebete duenean 15
cm-ko luzera du. Une horretan, izoki-
naren bizkarraldea gris urdinxka bila-
katzen da; sabelaldeak eta alboek
zilar-kolorea hartzen dute, eta orban
handiz betetzen dira. Orduan, intsek-
tuez, zizareez eta krustazeo txikiez
elikatzen da. 
Bizitzaren une horretara iristerakoan,
ibaian behera jaisten da, itsasorako
migrazioari ekiteko. Ez dakigu oso
ziur zergatik emigratzen duten arrain
hauen. Eguzkiaren posizioa, tenpera-
tura, uraren maila, elurra urtzerakoan

igo egiten dena,... zientzialariek enig-
ma hau argitzen saiatzeko aztertzen
dituzten balizko faktoreak dira.

Izokinen bizitza ozeanoan

Itsasoan, izokinak ur sakonetan bizi
dira, eta kupleidoak bezalako arrai-
nak, moluskuak eta krustazeoak jaten
dituzte. Horrela, oso azkar hazten
dira, eta urtebete baino gutxiagoan
beren tamaina hirukoiztu egiten da.
Nolanahi ere, arrak emeak baino zer-
bait handiagoak dira. Arrak, handik
hiru urtera, 9-15 kilo pisatzera, eta
100-200 zentimetro arteko luzera
batera iritsi daitezke. Emeak, bitarte-
an, ez dira 80 cm-ko luzera eta 7-8
kiloko pisua gainditzera iristen.
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zen dituzte, eta oztopo handiak gain-
ditu ahal izateko bere isatsa ibaiko
harri handiren baten kontra hartzen
dute, ondoren, gorputzari arku-forma
emanez, indar handiz salto egin ahal
izateko.
Horrela ia hiru metroko altuerara eta 5
metroko distantziara iritsi daitezkeen
jauziak ematen dituzte. 
Bidaia hori oso oztopotsua bada ere,
eta horrek asko nekatzen badu ere,
izokinek ez dute jaten, kasu jakin bat-
zuetan izan ezik, itsasoko egonaldian
gordetako koipe-erreserbez bizi baiti-
ra.
Koipe horren zati bat energia bilakat-

zen da eta beste zati bat produktu
sexualen ekoizpenean agortzen dute;
hala ere, depositua husten denean,
beren ehun propioak kontsumitzera
ere iristen dira. Horrelakoetan izokinen
azalak hain ohikoa den malgutasuna
galtzen du. Orduan, ezkaten ertza
zimurtu egiten da, eta “errunaldiaren
marka” bezala ezagutzen den seinale
bat geratzen da. 
Arraren burua eraldatu egiten da; hort-
zak beste hortz indartsuagoez ordez-
ten dira, eta beheko barailaren muturra
gorantz okertzen da. Batzutan zenbait
hilabete behar izaten dituzte errekatxo
ezkutuetara iristeko.
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zeko, ibilbide konstante bati jarraitzen
dio, hainbat egunez, eguneko 60 kilo-
metroko erritmoan.
Egiaztatu ahal izan da, halaber, jato-
rrizko ibaiaren ahora iristerakoan,
beren aparteko usaimena erabiltzen
dutela, zenbait substantzia usaintsu-
ren aurrean erreakzionatzeko gai bai-
tira, nahiz eta substantzia horiek oso
diluituak egin. Arrain desberdinekin
gauzatutako esperimentuek erakutsi
dute sudurzuloak tapatu eta kostalde-
an askatuz gero, ez dituztela “beren”
urak bilatzen, eta topatzen duten
lehendabiziko ibaian sartzen direla.
Ibaien aho gazikaretara iristerakoan,

izokinak denboraldi bat iragaten dute
bertan, beren gorputza berriz ere ur
gezetara egokitu ahal izateko. Fase
horretan, izokinen itsasoko izokinen
zilar-kolorea galtzen dute, eta erru-
naldian ohikoak diren koloreak hart-
zen dituzte pixkanaka.
Bidasoa ibaian eta isurialde kanta-
briarreko euskal ibaietan, izokinak
otsailetik uztailera bitartean egiten
dute beren itzulera-bidaia. Negu
bete-betean arrain handienak sartzen
dira eta udan, berriz, arrain txikienak
igotzen dira. Ibaian goranzko bidaia
horretan, korrontez kontrako bidaia
horretan, zailtasun-mota oro gaindit-
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arabera. Arrautza horiek 6 milimetro
neurtzen dute, arrosa-kolorekoak dira,
eta substantzia lirdingatsu batez
daude estalita; 2 edo 3 hilabete behar
dute eklosioa gertatzeko. Askotan,
emeek beren arrautzak zaintzen
dituzte, beste eme batzuk tartean ibilt-
zea saihesteko.  
Kanadako izokinak bezalako beste
izokin-espezie batzuk ez bezala, gure
ibaietako izokinak ez dira hiltzen erru-
naldiaren ondoren. Ibaian behera egi-
ten dute, itsasoraino, eta bertan beren
indarra eta kolorea berreskuratzen
dute. Ondoren, bidaia berri baterako
prestatzen dira.

Batezbesteko bizitza bost urtekoa
dela kalkulatzen bada ere, zenbait
indibiduo hamar urte betetzera iritsi
daitezke. 

Ezaugarriak
Itsasoko amuarrainaren antzekoa

Izokinaren gorputza fusiformea eta
luzanga da, eta estutu egiten da pixka
bat atzealdean. Itsas amuarrainaren
oso antzekoa da, baina baditu zenbait
desberdintasun: izokinaren isats
hegala nahiko konkaboa da, eta ez
laua edo konbexua, amuarrainaren
kasuan bezala. Gainera, izokinak 31
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Errunaldia

Udazken amaieran edo negu hasie-
ran hasten da errunaldia.
Lehendabizi errunaldirako lekua hau-
tatzen dute; normalean hondo lohit-
sua duen leku bat izaten da, eta
arrautzatxoak oxigenatzeko korronte
arin bat izan ohi du. Ondoren, emeak,
bere isatsa indar handiz astinduz,
ildaxka txiki batzuk prestatzen ditu;
arrek, bitartean, beren artean borroka
egiten dute, emeak nork konkistatu
erabakitzeko. 
Garaileak berehala ekiten dio eztei-
dantzari. Horretarako, emearen ingu-
ruan egiten du igeri, biraka, bere
sabela eta zakatzak hozkatuz.
Emeak borobilean ematen ditu birak
baita ere. Arra atzetik izan ohi du, eta

emearengana hurbiltzerakoan, alde
batera jartzen da. Ondoren, bizkar-
hegatsaz arrautzak aterako direneko
zuloa ukitzen du.
Emea, orduan, geldirik egoten da, eta
bere gorputza dar-dar konbultsibo
batek astintzen du. Segundo batzuk
beranduago, berriro hasten da biraka.
Eszena zenbait aldiz errepikatzen da,
alde batera makurtzen den arte;
orduan, isatsa mugitzen du hondoko
hondarra altxa eta arrautzak bota
arte. Ondoren arrak, arrautza horiek
ernaltzen ditu, gainean esperma isu-
riz.  
Horrela jarduten dira zulatutako ildax-
ka bakoitzean. Normalean 2 edo 3
egun behar dituzte erruteko, eta
3.000 arrautzatik 30.000 arrautzara
bitartean jartzen dituzte, tamainaren
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zorrotz eta indartsuz hornitua. Hortz
horiek barailen aurrealdean kokatzen
dira.  
Atlantikoko izokina metro eta erdiko
luzerara eta 35 kiloko pisua izatera
iritsi daiteke. Arrain-mota gehienetan
kontrakoa gertatzen bada ere, arrak
beti dira emeak baino handiagoak.
Emeak gehienez ere 1,20 cm-ko luze-
rara eta 20 kiloko pisura iristen dira. 
Kolorea uraren, adinaren, elikadura-
ren eta urtaroaren arabera alda daite-
ke. Itsasoan daudenean, bizkarraldea
kolore urdin bizikoa dute, zilar-kolore-
ko alboekin; ur gezetan, berriz, kolore
opakoagoa dute, nahasiagoa. Alboko
lerroaren gainetik orban borobilduak
dituzte, batez ere buruan eta burutik
gertu dagoen enbor-zatian. Uzki-
hegatsa eta sabelaldeko hegatsak

bular-hegatsak, bizkar-hegatsa eta
isats hegala baino askoz ere argiago-
ak dira. Izan ere, azken horiek nahiko
beltzak dira. 

IBAIEN DEGRADAZIOA

Bidasoa, Urumea, Leitzaran, Oria,
Urola eta Deba, Lea, Barbadun, beren
uretan izokinak izan dituzten, edo ,
dituzten Euskal Erico ibaiak dira. Hala
ere, duela gutxi arte, batean bakarrik,
Bidasoan, alegia, jarritzen zuen bizit-
zen vístanle entzutetsu horrek.

Ibaiak gero eta gehiago degradatu
dira, XIX. Eta XX. Mendeetan, funtse-
an, batetik industrializazio handia, eta
bestetik, central hidroekletrikoetarako
presen instalazioa del aeta. Horrek
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hamaika edo hamahiru ezkata izan
ditzake hegats adiposoaren eta albo-
ko lerroaren artean, eta amuarrainak,
berriz, hamahiru ezkata baino gehia-
go ditu. 
Izokinaren lehenengo zakatz-arkuko
brankispinek sastakai-forma dute, eta
ez dira kono-formakoak, amuarrainen
kasuan bezala. Izokina, gainera,

gihartsuagoa da, eta bere isats-
pedunkulua ez da amuarrainarena
bezain zabala.
Bere gorputza ezkata txikiz estalita
dago; 120-130 ezkata ditu alboko
lerroan. Bere burua, gorputzarekin
alderatuz gero, nahiko txikia da. Aho
nahiko handia du -ez amuarrainarena
bezain handia-, kono-formako hortz
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Neurri gabeko Arantxa

Azken bi mendeetan mota guztietako
lagez kanpoko materialak erabili dira,
ibaiko erregea kanpora aterarazteko.
Karea eta tabakoa erabiliz, ibaiaren

zati batean animaliak akabatuak iza-
ten ziren, ur azaletara garaikur prezia-
tuak ateratzearren. Hain finak ez ziren
beste bi metodo dinamita eta balak
ziren. Ez da beharrezkoa, noski, nola
erabiltzen ziren azaltzea.
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uxatu zituen izokinak Europako ibai
askotatik, Euskal Erico ekosistemei
larriki eraginez, kasu askotan, gando-
la bihurtuak ziren ekosistemei, alegia.
Mendeetan zehar, espezie hau neurri
gabe harrapatu izanak, ur gezatan
nahiz ur gazitan, beherakako joerari
azken sastakoa eman zion.

Izan ere, XX. Mendean, Gipuzkoako
ibaietako izokinaren berri gutxi iritis
zaigu. Badakigu, hori bai, Deba
ibaiak 1870. urte inguruan esan ziola
agur, Leitzaran Ibadan 1875. urtean
desagertu zela, eta Urolan, 1938.
urtetik desagertutzat hartua dagüela.
Oria eta Urumeako uretan 40. hamar-

kada arte gutxi gora-behera jarraitu
omen zuen, eta, Orduña, katsadurak
animalia gehienak desagertarazi
zituen.

Bidasoan, berriz, 1972. urtean azido
nitriko eta cianuro isurketa bat izan
zen, eta ibai historiko horren visitas
txikitu egin zuen. Hala ere, bidegabe-
keria haren ondoren, berpiztu egin
zen, eta gaur egun, Gipuzkoan onde-
en zainduta dagoen ibaia da.

Lehen aipatu bezala, giza harapake-
riak, beharra eta ezjakintasuna batuz,
arrain eta, jakina, izokin kopuruaren
murrizketa horretan lagundu zuen.
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ko, eskualdeko hainbat erakundetatik
jarri ziren martxan birpopulaketak.
“(…) Urumea, Oria eta Urola ibaiak
birpopulatzeari eki zitzaion, izokin
arruntaren (Salmo salar) bi mila kume
ibairatuz, baita Urrestillako errekare-
nari ere, espezie bereko mil aeta bos-

tehun kume askatuz (…)” zion 1909.
urtean Gipuzkoako Foru Aldundiak
onartutako erabaki batek.
“Nafarroa eta Baskongadetako baso
barrutiko ingeniari buruak arrainen
urteko birpopulaketari ekin zion,
horretarako, barruti horretako Urumea 37
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Dena den, legez kanpo horrelako txi-
kizioak eragiteaz gain, urteetan bai-
mendutako sistemen bidez ere izokin
gehiegi harrapatuak izan ziren. Aipatu
behar dira, besteak beste, nasak (izo-
kina harrapatuta gelditzeko ibaia
ixtea, hesolez lotutako sare mailen
bidez), edo 1955. urtean debekatu
ziren sareak.

Euskal Herriko izokinaren itsas
bidaian zehar, Groenlandian eta
Faroe Uharteetan gizakiak harapatua
izaten da, azken hamarkadetan joera
hori pixka bat baretu den arren. Era
berean, ur hotz haietan, hainbat ani-

maliaren gustukoa da bere zapore
fina.

XX. mende hasieratik, izokina poliki-
poliki gutxitzeari aurre egiteko, bipo-
pulaketak jarri ziren martxan, ilusioz
jakinduriaz baino gehiago.

XIX. mendearen amaneran, biztanle-
en hainbat sektore hasiak ziren giza-
kia ibaietan sortzen ari zen kalteez
ohartzen, eta, ondorioz, izokinaren-
gan, uren aldaketen aurrean sentibe-
ra den animalia batengan, hain zuzen
ere. Hori del aeta, Ibaiko Erregearen
desagerpen nabarmenari aurre egite-
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IZOKINA BERRIRO GURE ARTEAN

Azken urteotan, Gipuzkoako arroetan
egindako saneamendu lanei Ester
dena aldatzen hasi da. Urumean bizi-
berritze hori 70. hamarkadan hasi
zen, eta 1995. urtera arte iraun zuen,
gutxi gora-behera.
Horrekin batera, hainbat industria kut-
satzaile desagertu ziren, eta hiri isur-
keten controla handiagotu zen, horre-
la, Gipuzkoako ibai guztiak hobetuz,
Urumea, bereziki, eta Oria ere maila
batean. Bidasoak beti mantendu izan
du uraren kalitate bikaina, Urola eta
Deba poliki aurrera doazen bitartean.

Gauzak horrela, Gipuzkoako Foru
Aldundiak 1988. urtean Urumean izo-
kina ibairatzeko plan bat jarri zuen
martxan. Bertan ikusi da Ibaiko
Erregeak Goizuetan jaiotzen sendotu
ziren eta programa, 1997. urtetik
Oriara ere, zabaldua, bultzatu egin
da, ondorengo zutabe nagusien ingu-
ruan:
. Gutxieneko ur emaria mantentzea
eta eskailerak eraikitzea, izokiak pre-
sak igo ditzaten.
. Bidasoa eta Ugarana (Donibane
Lohitzune) ibaiak, hasieran, izokinku-
meekin birpopulatzea, eta, ondoren,
Urumea eta Oria ibaietako izokinetatik
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ibaiko Karabel handi eta Karabel txiki
izeneko guneetan, hamabi kume ibai-
ratuz (…)”. Pasarte hau Hernaniko
udaletxeko 1912. urteko akta batean
ageri da.

Hala ere, kasu gehienetan ahalegin
horiek alferrikakoak izan ziren, ibaien
egoera ez baitzen izokina bizitzeko
egokia.

SALMONIDAE FAMILIA SALMONIDAE FAMILIA

PECES RIO EUSKERA  20/10/20  12:52  Página 38



ohitu arte (arrain hautsaz elikatzen
dira). Etapa hau amaitzean, zirkuluerdi
erako urmaeletara pastasen dira, eta,
ondoren, ibai hondearen antzeko kolo-
reztatutako hondoa duten beste bat-
zuetara. Dirudienez, izokinek etsaieta-
tik bere burua babesteko inuratzen
dituen lekuaren tonuak hartzeko joera
dute. Ziklo honetan, izokinkumeek
etengabeko zainketa behar izaten
dute, hots karrankariek, bat-bateko
mugimenduek, edota gehiegizko

argiak aztora baititzakete. Orain, auto-
matikoki tutuen bidez banaturiko hauts
lodiagoz elikjatuak dira.
Orain arte, Irungo instalazioetan izoki-
nen hazkuntzak oso emaitza onak izan
ditu, eta artero akabatutako aleen
maila baxua da horren ispilu. Arrakasta
horren maila handia paradoxa eder bat
sortarazten duen Andres Urzelaieta
arrantzale ospetsuari zor zaio, era
berean hazi eta bildu egiten baititu izo-
kinak.
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sortutakoekin.
. Ume eta helduen populazioen con-
trola.

TRIKIENAK MIMATU EGIN 
BEHAR DIRA

Foru Aldundiak Urumean, eta orain
ere, Orian egiten dituen birpopulake-
tetarako izokinak Irungo Meakako
piszifaktorian hazten dira. Era bere-
an, Bidasoan Nafarroatik ere ibairat-
zen dira izokinkumeak.
Irungo cunea, Bidasoako Ehiztari eta
Arrantzaleen Elkartearena, leku pribi-
legiatu batean kokatua dago, Aiako

Harriko Hirsuta urjauziko ur gardenak
jasotzen baititu. Ur horiek izokinkume
ahularen hazkundeari mesede handia
egiten diote, garbitasun handiko urez
osatutako habitat garbia behar baitu.
Piszifaktorian, heldu bezain laster,
abendua eta urtarrila bitartean, Orian
eta Urumean aldez aurretik harrapatu-
tako 6 edo 7 izokin eme errunarazten
dira. Pixka bat geroago, hainbat arren
hazia erabiliz, arraultzak ernaldu egi-
ten dira. Jaiotakoan, bi edo hiru hila-
bete geroago, izokinkumeak metalez-
ko aska batzuetan gordetzen dira
beren besikulatik irensten duten elika-
gaia amaitu, eta, kanpoko elikagaiekin
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tazeoak jaten ditu. Bitxia bada ere,
molusku jakin bat masiboki jaten
badu, bere haragia gorrixka bihurtzen
da. Orduan, izokin itxurako amuarrain
deitzen zaie. Horregatik, kolore hori
elikaduraren ondoriozkoa da bakar-
bakarrik, ez izokinekin gurutzatzen
direlako. 
Izokina bezala, itsas amuarraina ere
jaio zeneko ibaira itzultzen da errunal-
dirako. Itsasoan urte erditik bost urte-
ra bitarteko epe bat iragan ondoren
itzultzen da errutera. Izokinak ez
bezala, amuarrainak ez dio elikatzea-
ri uzten ezta ibaian sartzen denean
ere, eta ahal duen guztia jaten du,
ugalketarako erabiliko dituen erreser-
bak eratzeko. 
Itsasoan, amuarraina oso azkar haz-
ten da; izan ere, elikagai asko kontsu-

mitzen du, ibaian daudenean baino
askoz ere gehiago. Amuarrainaren
ezkaten zirkuluen zabalera behatuz
ibaian zenbat urte iragan dituen eta
itsasoan zenbat urte iragan dituen
ezagutu daiteke. 
Amuarrain askok bizkarroi ugari iza-
ten dituzte itsasotik iristen direnean.
Bizkarroi horiek beren zakatzetan edo
azalean egon ohi dira, eta orban
zuriak uzten dituzte. Baina, ibaian
gora egiten duten heinean, desagert-
zen doaz, bizkarroi guztiak hil egiten
baitira ur gezetan.

Ibaian gorako bidaia

Ibaian gora gatz gutxiago duten ur
oxigenatuagoen bila eginez, itsas
amuarrainak beren usaimenari jarraiki
iristen dira erruteko lekuetara.
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Itsas amuarraina (Salmo trutta trut-
ta), urre-arraina izenez ere ezagut-

zen dena, Salmo trutta delakoko
azpiespezie bat da. 
Lehen, arrain hau Bizkaiko eta
Gipuzkoako ibaietako estuario gehie-
netan bizi zen, baina azkeneko
hamarraldietako kutsadura dela-eta,
ia denak desagertu egin ziren,
Bidasoa ibaikoak izan ezik.
Egun, ibaiak saneatzeko eta arazteko
egin diren inbertsioei esker ibilgu
nagusietako urek izan duten hobe-
kuntza dela-eta, eta hainbat industria
kutsatzaile itxi egin direla kontuan
izanik, itsas amuarrainak berriro kolo-
nizatu ditu bere estuarioak. Hori ger-
tatu da Oria ibaian, Urolan edo
Gernikako itsasadarrean. Era berean,
1998. urteko urtarrilean, Bilboko

Abran tamaina oneko itsas amuarrain
bat harrapatu zuten; horrekin itsas
amuarrainak Nerbioiko estuarioa bir-
kolonizatu duela erakutsi zen.
Horregatik, hori berri oso garrantzit-
sua izan zen, duela gutxi arte oso kut-
satuta egon zen ibilgu hori berresku-
ratzen ari zela esan nahi baitzuen.

Itsasoko bizitza

Itsas amuarraina izaera anadromoa
duen espezie migratzaile bat da; itsa-
soan bizi da eta ibaietara sartzen da
ugaltzeko helburuarekin. Itsasoan
bizi den bitartean, ez da itsasora izo-
kinak bezain beste sartzen; izan ere,
estuarioetatik gertu egoten da, ur
gazikarak dauden zonaldeetan.
Bertan, arrainak, moluskuak eta krus-

ITSAS AMUARRAINA
Salmo trutta trutta
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dira. Ondoren, arrak ernaldu egiten
ditu. Zenbaitetan bi edo hiru ar egon
daitezke arrautzak ernaltzen.  
Ondoren, arrautzak hondarrez eta
legarrez estaltzen dituzte, eta lekutik
alde egiten dute, berriro itsasora
itzultzeko. Bigarren aldiz (hurrengo
urtean) ugaltzea lortzen duen amua-
rrain-kopurua izokinena baino askoz
ere handiagoa da. Antza denez, erru-
naldian pairatzen duten desgaste
energetikoa askoz ere txikiagoa da
amuarrainen kasuan, eta, horregatik,
indibiduo askok lortzen dute itsasorai-
no iristea. Ondoren, behin itsasora
iristen direnean, berehala osatzen
dira.
Arrainkumeek, jaiotzen direnetik hiru

edo bost astera, uraren tenperatuaren
arabera, 1,5-2,5 zentimetro neurtzen
dute. Zaku bitelino handi bat darama-
te, eta horri esker elikatzen dira ia
hilabete batez, ibai hondoan geldirik
daudela. Ondoren, ibaiko planktonaz
elikatzen dira, ahoa irekita dutela
korrontez kontra igeri eginez. Hazten
doazen heinean, harrak, intsektuak
eta beren larbak jaten dituzte, eta
baita hainbat molusku ere. Itsas
amuarrain gazteen eta adin bereko
izokinen arteko desberdintasuna da,
amuarrainen orban gris urdinxkak ez
direla izokinenak bezain nabarmenak.
Gainera, amuarrainek zuriz inguratu-
tako orban gorri gehiago dituzte albo-
etan. 

45

EE
uu

sskk
aall

  HH
eerr

rrii
kkoo

  II
bbaa

ii  
AA

rrrr
aaii

nn
aakk

,,  
IIzz

ookk
iinn

aakk
  ee

ttaa
  AA

mm
uu

aarr
rraa

iinn
aakk

IB
A

I
A

R
R

A
IN

A
K

44

Beren xedera iristeko, arrain hauek
batzutan oso indartsuak diren korron-
teen aurka egin behar dute igeri eta,
zenbaitetan, oztopoak gainditu behar
dituzte. Oztopo horiek naturalak (ur-
jauziak adibidez) edo artifizialak
(gizakiak eraikitako presak, adibidez)
izan daitezke.
Amuarrainak eta izokinak ibaian gora
errazago igotzeko, presa horietan
izokin-eskailera izenez ezagutzen
direnak eraikitzen dira. Eskailera
zabal batzuk dira, eta horietatik pre-
sako ura jaisten da; horregatik izoki-
nak eta amuarrainak gorantz igo dai-
tezke.  
Itsas amuarrainak ibaietan gora izoki-
nak baino urrutirago iritsi daitezke,
eta beren errute-lekuak izokinenak
baino kota altuagoetara aurkitzen
dira. Ur garden eta oso oxigenatuak

hautatzen dituzte erruteko, sakonera
txikiko eta hondo legartsuko gunee-
tan.
Emeek beren arrautzak urte amaie-
ran jartzen dituzte, azarotik abendura
bitartean, eta beti gauez egiten dute.
Izokinaren kasuan bezala, emea da
arrautzak jartzeko lekua hautatzen
eta prestatzen duena. Emea denbora
luzez egon ohi da leku horietan bere
bikotearekin. 

Hamar mila 
arrautza 

Emeak, bere isatsarekin, hainbat
ildaxka egiten ditu ibaiaren hondoan,
eta, ondoren, bertan hamar mila
arrautza jartzen ditu (mila eta bos-
tehun kilogramoko pisua). Arrautza
horiek horiak edo laranjak izan ohi
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heldutasun sexualera iristen dira;
emeak, berriz, hiru urte betetzen
dituztenean. Horregatik, heldutasuna
ibaietan daudenean edo itsasoan
daudenean iritsi daiteke, ur gezetan
iragaten duten denboraren arabera.

15-35 zentimetro inguruko tamainara
iristen direnean, itsasoaren deia sen-
titzen dute, eta ibaietan behera joaten
dira, itsasoan urte erditik 5 urtera
bitarteko denboraldia iragateko.
Orduan, berriro itzultzen da ibaira,
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Itsas amuarrainaren hegats adiposoa
laranja-kolorekoa da. Amuarraina
urtebetetik lau urtera arte egoten da
ibaian. Geroz eta iparralderago bizi
orduan eta denbora gehiago ematen
dutela ur gezetan egiaztatu da.

Gautarrak eta oso bizkorrak

Azkarrak eta bizkorrak dira, eta oso

erraz mugitzen dira ibaietako uretatik. 
Egunez harrien azpian edo ibai hon-
doko eta ertzeko leitzeetan ezkutat-
zen dira.   Noizean behin, korrontez
kontra egiten dute igeri, ahoa irekita
dutela, ibaitik jaitsi daitezkeen elika-
gaiak eta planktona aprobetxatzeko
xedez, eta, ondoren, berriro itzultzen
dira beren aterpeetara. 
Arrak, bi urte betetzen dituztenean,
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Itsas amuarrainaren burua oso sen-
doa da. Bere ahoa izokinarena baino
zerbait handiagoa da, barailetan eta
bomerrean banatutako kono-formako
hortz zorrotz eta txikiez hornitua.
Bi espezieak bereizten dituzten beste
ezaugarri anatomiko batzuk dira izoki-
nak gehienez ere hamahiru ezkata
dituela bizkar-hegatsaren eta adipo-
soaren artean, eta itsas amuarrainek,
berriz, hamalau ezkatatik hemeretzi
ezkata artera eduki ditzaketela.
Gainera, lehenengo zakatz-arkuko
brankispinak kono-formakoak dira
amuarrainean, eta sastakai-formako-
ak berriz izokinean. Bestalde, izokina-

ren isats-hegala nahiko konkaboa da,
amuarrainarena laua edo nahiko kon-
bexua den bitartean.
Itsas amuarrainaren koloreak, oro har,
izokinak dituenen berdinak dira: biz-
karralde grisaxka eta zilar-koloreko
alboak (itsasoan daudenean). Ibaian
daudenean, berriz, alboak horixkak
izan ohi dira, eta bizkarraldea grisax-
ka eta opakoagoa. Aldi horretan ibai-
ko amuarrainaren oso antzekoa da. 
Sabel-hegatsak, uzki-hegatsa eta
bular-hegatsak kolorerik gabekoak
dira; bizkar-hegatsa eta isats hegala,
berriz, gris ilunak dira. Indibiduo gaz-
teenen hegatsak hori berdexkak dira.
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ugaltzeko xedez.
Amuarrainaren batezbesteko bizitza
bost urtekoa da, nahiz eta hamar urte
izatera iritsi daitekeen. Itsas amua-
rraina Iberiar Penintsularen ipar-men-
debaldetik hasi eta Itsaso Zuriraino
aurkitu daiteke.

Ibaiko amuarrainarekiko eta izokina-
rekiko desberdintasunak

Itsas amuarrainaren eta bere senide
den ibaiko amuarrainaren arteko dife-
rentzia da, itsas amuarraina gihart-
suagoa dela, eta bere orbanak iluna-
goak direla, ez hain arrosak.

Normalean 30-40 zentimetro neurt-
zen ditu, nahiz eta, salbuespenez,
metro bateko luzera eta 15 kiloko
pisua izatera iritsi daitekeen. Oro har,
eme antzuak dira aparteko tamaina
hori izatera iristen direnak.
Alboko lerroan 110-125 ezkata ditu.
Amuarrain hau izokinaren oso antze-
koa da, bereziki itsasotik itzultzen
denean edo itsasora doanean, baina
tamaina txikiagoa du. Era berean,
amuarrainak izokinak baino orban
gehiago eta handiagoak ditu gorputz
osotik. Beren isats-pedunkulua zaba-
lagoa da, eta bere gorputza ez da
hain gihartsua.  

SALMONIDAE FAMILIA SALMONIDAE FAMILIA

PECES RIO EUSKERA  20/10/20  12:52  Página 48



la, altuera garrantzitsuko oztopoak
gainditzeko gai dira. Elikadura oso
anitza dute: krustazeoak, arrain txikiak,
intsektuen larbak nahiz intsektu hel-
duak eta abar. Askotan uretatik kanpo
egiten dute salto, azaleratik gertu
hegan egiten duten eltxoak harrapat-
zeko xedez.
Amuarrain arrunta animalia gautarra
dela esan dezakegu. Izan ere, egunez,
normalean ibaiertzeko harrien edo kos-
ken artean nahiz arroken bidez eratu-
tako aterpeetan ezkutatuta egoten da.
Geldirik dagoen bitartean, ingurunea
arreta handiz zaintzen egon ohi da,
harrapakinaren zain. Arrain txikiren bat
gerturatzen bada, geldirik jarraitzen du,
bere biktima eskura jartzen den arte;
orduan, biktimaren gainera botatzen
da, bere isats hegalarekin kolpe indart-
su bat eman eta horrekin indarra har-
tuz. Arrain gazteenak intsektu, har eta
zapaburu txikiez elikatzen badira ere,

kilo batetik gorako amuarrain handiak
lutxoa bezain jatunak dira, eta anima-
lia-mota orori jarraitzen diote, baita
beren arrainkume propioei ere.  

Leku estrategikoak

Amuarrainak ibaietako leku estrategi-
koetan kokatzeko ohitura dute, egune-
roko elikagaiak eskuratzeko helburua-
rekin. Hori horrela, amuarrain indart-
suenak dira lekurik hoberenak lortzen
dituztenak. 
Ur hotzak eta oxigenatuak maite ditu,
ez 15ºC baino gehiagokoak. Arrain
helduek, neguan zehar, hondo nahiko
sakonak bilatzen dituzte, bertan, erdi
lokartuta, negu osoa iragateko.
Elurrak urtu ondorengo urak jaisten
direnean, amuarrainek berehala
berreskuratzen dute beren jarduera,
eta ibaitik emigratzen dute, elikagai
bila. Esnatze hori, bizi direneko lekua-
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Mendiko uhar eta errekatxoetan,
gure ibai gehienetako erdi-ibil-

guetako ur-jauzi eta ur geldoetan, gure
aintzira eta laku gehienetan, figura oso
estilizatuko arrain bat aurki daiteke,
elikagai bila: amuarrain arrunta edo
ibaiko amuarraina da (Salmo trutta
fario). Berdexka da, orban gorri edo
beltz handiekin; hala ere, bere kolorea
aldatu egiten da adinaren, urtaroaren
eta habitataren arabera, eta argia
nahiz ia beltza izatera iritsi daiteke.  
Normalean, urtegietan eta aintziratan
bizi diren amuarrainak sakonera txiki-
ko erreka txikietan bizi direnak baino
handiagoak izan ohi dira, eta metro
bateko luzera eta 5 kiloko pisua izate-
ra iritsi daitezke. 

Gure ibaietako amuarrain arrunten
populazioa urtero hazten da Euskal
Autonomia Erkidegoko hiru lurralde

historikoetako Foru Aldundiek gara-
tzen dituzten birpopulaketa-jarduerei
esker (adibidez, 1998. urtean,
Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko
ibaiak birpopulatu ditu, milioi bat
amuarrain gehiagorekin). Hori dela-
eta, egun ibaietako arrain ugariena da
hiru lurralde historikoetako ur konti-
nentaletan, ia ibai guztietan baitago,
bereziki nagusienetan. Eskasagoa da
Ebron eta Arabako lautadako zenbait
ibilguetan. Bizkaian ez dago amuarrai-
nik Kadagua ibaiaren ibaiadarretan,
Pomosen eta Ibarran. Izan ere, ibai
horietan ondoren sartu den arraina,
ortzadar-amuarraina, azaltzen da.

Igerilari bikainak

Igerilari eta jauzilari bikainak dira eta,
beren lehengusu diren izokinak beza-

IBAIKO AMUARRAINA
Salmo trutta fario
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aldaketak eta korronte azkarrak gaindi-
tuz, ur ez oso sakon, garbi eta hotzeta-
ra iritsi arte. Gune horietako uraren oxi-
genazioari esker, arrainkumeak behar
bezala garatu daitezke. 
Arrak bi urte betetzen dituztenean iris-
ten dira heldutasun sexualera, emeak
baino urtebete lehenago.

Abendua, erruteko garaia

Azaroa edo abendua
inguruan, amuarrai-
nak errun behar
duten lekura iristen
dira, hondo hondart-
sua duten ur lasaie-
tara. Emeak arrak
baino lehenago iris-
ten dira, eta arraut-
zak uzteko leku ego-
kienak hautatzen
dituzte. Arrak iristen
direnean, emeek
hondoko hondarra
eta lohia altxatzen
dute, beren isatsekin

mugimendu bortitzak eginez, zulo
zabal eta baxu bat prestatzeko.
Bikotea, bata bestearen ondoan kokat-
zen da, eta denbora luzez egoten dira
posizio horretan. Gaua iristean gertat-
zen da errunaldia. Emeak arrautzak
kanporatzen dituen heinean, sabela
hondoko hondarraren kontra igurzten
du, eta bere bikoteak, emearen atzean
kokatutakoak, ernaldu egiten ditu
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ren latitudearen eta uren tenperatura-
ren araberakoa da, eta Europaren
erdialdean martxotik ekainera bitarte-
an gertatzen da.

Ur-sehaska bat

Urriaren erdialdetik
abenduaren amaierara
arte, gure ibaietako
amuarrain arruntak
errunaldian sartzen
dira. Helduen papila
sexuala tamainaz han-
ditzen da, eta bere
azala aldatu egiten da,
arren bizkarraldeko eta
sabelaldeko ezkatak
isuri beltz batez estal-
tzen baitira. Aldi horre-
tan, arra eta emea oso
erraz bereizten dira;
izan ere, arrak bere
hortz oratzaileak galdu
eta eztei-hortz izeneko

beste hortz handiagoak eskuratzen
ditu. Aldi berean, behealdeko barailan
kako-formako konkor bat eratzen joa-
ten zaio, eta horrek oso itxura berezia
ematen dio.  
Indibiduo guztiak jaio zireneko lekura

joaten dira errutera. Horregatik, ibaia-
ren goialderaino igotzen dira, maila
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gradu-, arrautzak 35 bat egunetara ire-
kitzen dira. Arrainkume txikiak translu-
zidoak dira, eta zaku bitelino handi bat
dute. Zaku bitelino horri esker elikatzen
dira beren bizitzako lehenengo egune-
tan. Arrainkumeak hondoko harrietan
ezkutatzen dira, beste arrainen eraso-
az babesteko. Hasieran ia geldirik
egon ohi dira, bular-hegatsak bakarrik
mugituz. Aste pare bat iragan ondoren,
bere bizkarrak eta alboek kolorea hart-
zen dute. Handik urtebetera 10 zenti-
metro baino gehiagoko luzera dute.
Hurrengo urtean sexualki heldu bila-
katzen dira, 25 zentimetroko luzerare-
kin eta 150 gramoko pisuarekin.

HAINBAT BARIETATE

Amuarrainak hainbat eta hainbat barie-
tate ditu, eta, horregatik, ez daudela bi
amuarrain berdin ere esan da.
Amuarrainen artean hiru azpiespezie
daude. Azpiespezie horiek barietate
garrantzitsuenak dira: itsas amuarraina
edo Salmo trutta trutta; ibaiko amua-
rraina edo amuarrain arrunta, Salmo
trutta fario; eta aintziratako amuarraina
edo Salmo trutta lacustris. Azkeneko
espezie hori, aintziretakoa, ez da aur-
kitzen Euskal herriko ur gezetan.  
Barietate horien koloreak desberdinak
dira, eta baita ohiturak ere. Izan ere,
itsas amuarrainak bere bizitzaren zati 55
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arrautzak, horien gainera esperma
isuriz. Askotan ar ugari ikus daitezke
eme bakar baten arrautzak ernaltzen.
Horrek ez du esan nahi arrak beren
artean borroka egiten dutenik.
Gainera, errutearen eta eiakulazioa-
ren arteko sinkronizazioa bermatuta
dago, uretatik barreiatzen diren subs-
tantzia kimikoei esker. Arrautzak,
ernalduak izan ondoren, hondar-geru-
za fin batez estaltzen dira. 
Amuarrainek, erruteko, ur korronte
batez blaitutako hartxintxarra dagoen
lekuak hautatzen dituzte. Horrela,
ernaldu gabeko arrautzak, gutxiago
pisatzen dutenez, urak eramango ditu.

Gainera, korronte horri esker, hondar
azpian geratzen diren arrautzek beha-
rrezkoa den oxigenoa jasoko dute.
Emeek pisatzen duten kilo bakoitzeko
1.500-2.000 arrautza jartzen dituzte.
Arrautza horiek hori berdexkak dira,
eta 4-5 milimetroko diametroa dute.  
Errunaldia amaitu ondoren, amuarrai-

nek ibaian beherako bidaia egiten
dute. Pixkanaka elikatzen hasten dira,
hurrengo urteko errunaldirako presta-
tzen hasiz. Zenbait amuarrain ez dira
errunalditik bizirik ateratzen, eta
korronteak hilda nola eramaten dituen
ikusi daiteke.
Uraren tenperatura egokia bada -12
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duen desberdintasuna da hegats adi-
posotik alboko lerrora arte doan
zeharkako lerro zeiharrean duen
ezkata-kopurua 13-16 artekoa dela,
eta izokinak 11-13 ezkata besterik ez
dituela tarte horretan. Gainera, amua-
rrainaren gorputza ez da hain gihart-
sua, motzagoa da eta isats pedunku-
lu altuagoa du.
1.500 metrotik gora dauden erreketan
bizi diren amuarrainen ohiko pisua 100
bat gramokoa da. Gainera, 20 zenti-
metroko luzera dute. Salbuespenezko
zenbait kasutan, amuarrain hauek 40
cm-ko luzera eta ia 2 kiloko pisua iza-
tera iritsi daitezke.  Ibai handietan,
ohiko luzera 30 cm-koa da eta pisua,
berriz, 200-500 kilo artekoa izan ohi

da. Gainera, askotan kilo batera ere
iritsi daitezke. Baina, aparteko kasue-
tan, 90 cm arte eta 6-9 kilo arte iritsi
daitezke. 
Britainia Handiko uretan 14 kilo arteko
amuarrainak harrapatu dira. Tamaina
horretako arrainak normalean eme ant-
zuak izan ohi dira.
Duten tamainagatik eta bizi direneko
inguruneagatik, Fatio ikertzaileak bi
amuarrain arrunt mota bereizi zituen:
minor amuarraina edo amuarrain txi-
kia, erreka txikietan bizi dena, eta
major amuarraina edo amuarrain han-
dia, emari askoz ere handiagoko ibaie-
tan eta aintzira sakonetan bizi dena. 
Oro har, arrain horien tamaina, ur
gezetako beste arrain askorekin gerta-
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handi bat itsasoan iragaten duen bitar-
tean, ibaietara errunaldirako itzuliz,
amuarrain arruntak bizi osoa ematen
du ibaietan, errunaldian zehar ibaian
gorago igoz.
Aintziratako amuarraina lakuetan bizi
da, eta horiek ugalketarako bakarrik
uzten ditu. Hori horrela, amuarrain
hauek lakuak elikatzen dituzten ibaie-
tan gora igotzen dira ugaldu nahi dute-
nean, ibaien goialdean errun ahal iza-
teko.
Amuarrainen hiru azpiespezie horiek
espezie bereko kideak dira eta bereizi-
ta aztertzen dira. Hala ere, izen des-
berdinak dituzten beste barietate asko
daude, bizi direneko lekuan hartzen
dituzten ezaugarri desberdinen arabe-
ra. Hori gertatzen da, adibidez,
Linneoko Salmo carpio delakoarekin,
Italiako Garda aintzirako amuarraina;

Gontherreko Salmo levenensis amua-
rraina edo amuarrain eskoziarra;
Cuvierren Salmo lemanus amuarrai-
na, Lemon aintziran eta Suitzako
beste zenbait aintziratan bizi den
amuarraina, eta abar. Irla
Britainiarretan amuarrain-mota asko
daude, zein uretan bizi diren.
Gontherrek horiei buruzko azterketa
orokor bat egin zuen, eta amuarrainak
hamar barietateetan bereizi zituen
(Salmo orcadensis, S. cambrius, S.
bracgypoma, S.ferox, S. gallivensis...).  

Ezaugarriak

Amuarrain arruntak edo ibaiko amua-
rrainak gorputz fusiformea du, obala,
luzanga eta ezkata txikiz estalia.
Alboko lerroan 110-125 ezkata izan
ditzake. Anatomikoki, izokinarekiko
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nahiko borobilak dituzte. Orban horiek
bizkarraldean, alboetan eta hegatsetan
ere ageri dira, adiposoan eta isats
hegalean izan ezik. Alboetan zuriz
inguratutako puntu laranja txiki batzuk
ere baditu, eta, askotan, hegats adipo-
soaren muturra ere laranja izan ohi da.
Ibaiko amuarraina oso gaztea denean
eta 7-8 cm-ko luzera izatera iristen ez
denean, bere koloreak eta izokin pinto-
enak oso antzekoak dira. 
Amuarrainaren burua sendoa da,

nahiko zanpatua normalean, baina bi
mota desberdinekoak daude: buru
zanpatukoa eta punta-formako burua
duena. Amuarrainaren ahoa izokina-
rena baino handiagoa da, bertikaleko
maxilarraren atzealdeko muturra
erraz pasatzen baita begiaren erdial-
detik.
Bere barailak, batez ere behealdekoa,
hortz txiki ugariz daude hornituta.
Bomerrean eta mingainean ere baditu
hortzak. 
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tzen den bezala, eta bizitzen direneko
ingurunean dagoen ur-bolumena pro-
portzionalki zuzenak dira.

Kolore desberdinak

Amuarrain arrunta kolore desberdine-
takoa izan daiteke. Mendi altuetako
erreketako ur gardenetan bizi diren
populazioen koloreak askoz ere bizia-
goak izan ohi dira, eta
beren gorputzeko
orban laranjak askoz
ere biziagoak dira
baita ere. Ibai handie-
tan bizi diren amua-
rrainen koloreak,
berriz, askoz ere
nahasiagoak eta itza-
liagoak dira. Aintzira
sakonetakoen kolorea
askoz ere ilunagoa
eta urdinxkagoa da
bizkarraldean eta

zilar-kolorekoa alboetan eta sabelal-
dean. Oro har, amuarrainaren kolorea
aldatu egiten da adinaren, bizi den
lekuaren, sexuaren, urtaroaren eta
abarren arabera. Amuarrainen kolore
arruntenak ondoko hauek dira: bizka-
rraldea eta alboen goialdea arreska,
isla berdexkekin; alboak berde argi
horixkak; eta sabelaldea zurixka, zilar-
kolore antzekoa. Buruan orban beltz
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bezain laster eta arrain-haztegietako ihe-
sak amaitu bezain laster, amuarrain hau
gure faunatik desagertzea edo espezie
oso eskas eta puntual bilakatzea. 

Ez amuarrain arrunta 
bezain jatuna

Amuarrain hau ez da bere generoko
beste espezie asko bezain jatuna, eta
amuarrain arruntari baino ur geldoago-
ak gustatzen zaizkio. Asko gustatzen
zaio aintzira eta urtegietan bizitzea.
Ondoko hauez elikatzen da: harrak,
arrain txikiak, intsektuen larbak, krusta-
zeoak eta, bitxia bada ere, gose dene-
an, baita ogia ere. Arrak bi urte dituzte-
nean iristen dira helduarora, eta,
emeak, berriz, hiru urte dituztenean.
Urtarriletik maiatzera bitartean, 500-
3.000 arrautza hartzen dituzte.
Arrautza horiek 5 cm-ko diametroa

izan ohi dute.
Arrainkumeak amuarrain arruntaren
arrainkumeak baino askoz ere goiztia-
rragoak eta indartsuagoak dira.
Gainera, ez arrainkumeek eta ezta hel-
duek ere, ez dituzte amuarrain arrun-
tek behar dituzten baldintzak behar: ur
epelagoetan bizi daitezke, 20-23ºC-ko
uretan, eta ur horiek ez dute zertan
izan behar hain garbiak. Hori izan zen
ur europarretan sartzeko arrazoietako
bat. Gure uretan oso arraroa da arra-
kastaz ugaltzea lortzea. 

Zenbait ikerketek adierazten dute,
zenbait kasutan, amuarrain honek
amuarrain arrunta ordeztu dezakeela,
bi espezieak ur-ibilgu bereko zati des-
berdinetan bizi badira ere.
Arrain hau tamaina handia izatera irit-
si daiteke, metro bat baino gehiagoko
luzera baitu, eta 12 kiloko pisura iritsi
daiteke-eta. Hala ere, ohikoena da 35-
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Ortzadar-amuarraina*  aurreko

mendearen amaiera aldera sartu
zen Europako hainbat eta hainbat
ibaietan. 
Euskadin, espezie hau, duela zenbait
urte, amuarrain-ibai ugari birpopulatze-
ko erabili zen, amuarrain arruntaren
ordez edo harekin batera. Baina espe-
zie honek hainbat porrot izan zituen
ugalketari dagokionez, eta, gainera,
zailtasun handiak ditu erabat egokitze-
ko. Horregatik, kirol-arrantzarako baka-
rrik erabili daitekeela ikusi da.
Egun, Foru Aldundiek, kirol-arrantza-

ren helburuarekin, urtero birpopulatzen
dituzte ibai desberdinetako zati ugari.

Izan ere, ugaltzea asko kostatzen zaio-
nez, edo ia ugaltzen ez denez, espezie
honek ez du bertako espeziea meha-
txatzen.
Horregatik, gure ibaietan, birpopulake-
tak gauzatzen diren leku horietan edo
arrain-haztegien inguruan (horietatik
ihes egiten baitute) bakarrik aurki ditza-
kegu.
Oso leku gutxitan lortu du amuarrain
honek arrakastaz egokitzea. Leku
horien artean Kadagua ibaiaren ibaiadar
diren Plomos eta Ibarra daude. Ibai
horietan, amuarrain arruntari lekua
kendu diote.
Litekeena da birpopulaketak egiteari utzi

ORTZADAR AMUARRAINA
Oncorhynchus mykiss
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60 cm inguru neurtzea eta 2-4 kilo
inguru pisatzea.

Ezaugarriak

Amuarrain honen burua amuarrain
arruntak duenaren oso antzekoa da.

Bere gorputza ezkata txikiz estalita
dago. Alboko lerroak 135-140 ezkata
kontatu daitezke. Bizkar-hegatsa atze-
ratuagoa dago arrain honetan amua-
rrain arruntean baino, eta isats hegala
eskotatuagoa eta kurbatuagoa da.
Uzki-hegatsak 9-11 erradio ditu.

Amuarrain arruntarekiko desberdinta-
sun handiena kolorean ematen da;
izan ere, ortzadar-amuarrainak orban
beltzak eta ortzadar moduko zerrenda
ditu alboetan. Bere bizkarraldea urdin
iluna da, ia beltza. Alboetan, masaile-
tatik isatseraino doan zerrenda hori bat
du, lerro arrosa batekin, beste lerro
hori batekin, eta irisazio ugarirekin,
batez ere udaberrian. Operkuluetan
eta hegatsetan ere
baditu orbanak. 
Sabelaldea zilar-kolo-
rekoa da emeetan eta
grisaxka ar heldue-
tan. Kolore desberdi-
neko orbanak ditu
gorputz osotik, baina
ez dira ez gorriak eta
ezta ozelatuak ere,
amuarrain arruntaren
kasuan bezala.

* Nahasterik gerta ez
dadin, Salmo gaird-

neri eta Salmo irideus duela ia bi
hamarralditik jadanik espezie desber-
dinak direla adierazi behar da.
Bestalde, American Fish Society elkar-
teak 1989. urtean egin zuen
Nazioarteko Batzarrean,  Salmo gaird-
neri desagertu egin zen espezie gisa,
eta Oncorhynchus mykiss (Kendall,
1988) amuarrain espezie asiarraren
barietatetzat hartzen da orain.  
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EZAUGARRIAK: Izokin honen ezau-
garri nagusia da bere lehendabiziko
zakatz-arkuak 24 brankispina dituela,
eta gehienez ere 160 ezkata dituela
alboko lerroan. Bere hegatsak ilunak
dira eta alboetan kolore iluneko
zerrendak agertzen dira zeharka.
Gorputza zilar-kolorekoa dute. Hala
ere, arrek, ugaltzera doazenean,
kolore gorrixka hartzen dute. Era
berean, horien barailek arku-forma
hartzen dute nabarmenki.  
TAMAINA: 3 urtera iristen direnean
50-70 cm inguruko luzera dute, eta 2

kilotik 5 kilo bitarterako pisua dute. 6
urtetik aurrera, metro bateko luzera
eta 6 kiloko pisua izatera iritsi daitez-
ke. 
BIOLOGIA: Abuztutik abendura bitar-
tean ugaltzen dira, hondo lohitsuko
ibaien goi-ibilguetan. Gune horietan
korronte txikiak egon ohi dira, arraut-
zak oxigenatzeko xedez.  
Emeek 2.000 arrautzatik 4.800 arraut-
zara bitartean jartzen dituzte, beren
isatsaz hondoan egiten duten zulo
batean. Handik 2 edo 3 hilabetera,
uraren tenperaturaren arabera, 23

M U N D U K O  I Z O K I N A K

mm-ko tamaina duten arrainkumeak
jaiotzen dira. Arrainkume horiek harri
artean ezkutatzen dira, bi edo hiru
hilabetez beren zaku bitelinoari esker
elikatuz. Behin zaku bitelinoa zurgatu
ondoren, harri artetik irten eta ornoga-
be txikiez elikatzeari ekiten diote,
udan edo udazkenean itsasora migrat-
zen duten arte. Jaiotzen direnetik urte-
betera, guztiek emigratu dute jadanik
itsasora. Itsasoan hiru edo lau egunez
bizi ondoren, heldutasun sexualera
iritsi ondoren, ibaietara itzultzen dira,
ugaltzeko xedez. Bi mota daude;
udako txikia, ibaietan gora uztailean
eta abuztuan egiten duena, eta han-

dia, ibaietan gora abuztuan edo iraile-
an egiten duena. Bere abiadura ordu-
ko 40-50 kilometrokoa da. 
ELIKADURA: Gazteak direnean
ibaietako ornogabe txikiez elikatzen
dira, eta helduak direnean, berriz,
itsas arrain eta krustazeoak jaten
dituzte.
BANAKETA: Ozeano Barearen ipa-
rraldekoa da jatorriz, eta ibai iparra-
merikar eta asiar nagusienetakoa.
Esporadikoki Europako iparraldeko
itsasoetan eta Eskandinaviako zenbait
ibaietan ere ikusten da, Itsaso Zurian
aldizka gauzatu diren birpopulaketen
ondorioz.  
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HEDAPENA

KETA
Oncorhynchus keta
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Errunaldia ibaietako goi-ibilguetan gertat-
zen da, sakonera oso txikiko hondo lohit-
suetan. Emeak, bere isatsaz lagunduta,
ildaska desberdinak egiten ditu hondoan,
eta horietan 1.500 bat arrautza jartzen
ditu. Arrak, berehala isurtzen du bere
esperma arrautza horien gainean. Bai
arra eta baita emea ere hil egiten dira
errunaldiaren ondoren. 
Lau hilabetera arrainkumeak jaiotzen
dira. Lehenengo hilabeteetan beren zaku
bitelinoari esker elikatzen dira. Oso azkar
migratzen dute itsasora. Hiru hilabetetan

jadanik jaitsi dira ia arrainkume guztiak
ibaien ahoetara arte, bizitzako lehendabi-
ziko hilabeteetan kostaldetik gertu arrain-
multzoetan bilduta egoten badira ere.
Ondoren itsaso zabalera migratzen dute.  
BANAKETA: Izokin hau Ozeano
Barearen iparraldekoa da jatorriz, eta
baita Asiako eta Iparramerikako ibai
handietakoa ere. Zenbaitetan
Eskandinaviako eta Britainia Handiko
zenbait ibaietan ere aurkitu daitezke,
Itsaso Zurian hainbat indibiduo sartu
baitira. 67
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EZAUGARRIAK: Bere ezaugarria da 28
brankispina dituela bere lehenengo
zakatz-arkuan, eta 180-240 ezkata
dituela alboko lerroan. Bere bizkar-
hegatsean eta isats hegalean orban
beltzak ditu.
Arrak zilar-kolorekoak dira alboetan eta
sabelaldean, eta urdinxkak bizkarralde-
an. Hala ere, ugalketa-garaian, “eztei-
jantzi” izeneko hori hartzen dute, eta biz-
karraldea eta alboak gorrixkak bilakat-
zen dira, barailek arku-forma hartzen

duten bitartean. 
TAMAINA: Ohiko tamaina 40-50 cm
ingurukoa da, eta pisua, berriz, 1,7-2
kilokoa, nahiz eta 60 cm-ko luzerara eta
3 kiloko pisura iritsi daitekeen. 
BIOLOGIA: Izokin hauek itsasoan
garatzen dute beren bizitza osoa, heldu-
tasun sexualera iritsi arte arrainez eta
krustazeoez elikatuz. Bi urte egiten
dituzten itsasoan eta ondoren, iraila eta
urria artean, beren jatorrizko ibaietan
gora egiten dute, erruteko xedez. 

HEDAPENA

IZOKIN KONKORDUNA
Oncorhynchus gorbuscha
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ten heldutasun sexualera.
ELIKADURA: Bere bizitzaren lehe-
nengo etapan, behin zaku bitelinoa
zurgatu ondoren, ornogabeak jaten
ditu. Ondoren, nagusiki arrainez eli-

katzen da.
BANAKETA: Siberiako ibaietan,
bereziki Obi ibaian eta Lena ibaian,
aurkitzen da, eta baita zenbait aintzi-
ratan ere.  
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EZAUGARRIAK: Taimena,
Siberiako izokin izenez ere ezagut-
zen dena, gorputz luzanga izateaga-
tik bereizten den salmonido bat da.
Bere kolorea marroi berdexka da,
eta hainbat orban beltz ditu, bai gor-
putzaren alboetan eta baita bizka-
rraldean eta sabelaldean ere. Bere
bomerrak ez du hortzik, uzki-hegat-
sean hamar erradio adarkatu bigun
ditu gehienez ere, eta 11-12 bran-
kispina ditu lehenengo zakatz-
arkuan.  
TAMAINA: Indibiduo arruntenek 50-
100 cm inguruko luzera dute, nahiz

eta, salbuespenez, metro eta erdiko
luzerara eta 80 kiloko pisura iritsi
daitezkeen.
BIOLOGIA: Maiatzean ugaltzen da.
Arrak eta emeak hondo lohitsuetan
biltzen dira. Hondo horietan urak
oxigenatzen duen korronte arin
batek zirkulatzen du. Emeak, bere
isatsaren laguntzaz, ildaskak egiten
ditu hondoan, bertan 10.000-30.000
arrautza jartzeko. Ondoren, arrak
ernaldu egiten ditu. Arrautza horiek
guztiak 30 edo 35 egunetara irekit-
zen dira, uraren tenperaturaren ara-
bera. 5 urte iragan arte ez dira iris-

HEDAPENA

TAIMEN
Hucho taimen
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eta 2-3 kilo pisatzen ditu. Gehienez ere
140 cm-ko luzera eta 50 kiloko pisua
izatera iritsi daiteke, 15 urte betetzen
dituenean.
BIOLOGIA: Arrain oso sedentarioa da.
Ugalketaren deia aditzen duenean
bakarrik, elur-urtzearekin batera, mart-

xoa edo apirila inguruan, gauzatzen ditu
migrazio txikiak, Danubioan zehar. Izan
ere, Danubio ibaian bakarrik bizi da. 
Ibai honen eta bere adarren behe-ibil-

gura joan ohi da. Bertan, oxigeno asko-
ko ur oso garbiak dituen putzuak bilat-
zen ditu. Hondoak lohitsua edo harrit-
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EZAUGARRIAK: Danubioko izokina-
ren ezaugarri nagusia da bere gorputza
luzanga eta borobildua dela, kolore ber-
dekoa bizkarraldean eta zilar-kolorekoa
alboetan. Gorputz osoa orban beltzez
bustia dagoela dirudi, bereziki bizka-
rraldean eta alboetan.
Ezaugarri bereizgarritzat azpimarratu

behar da bomer motz eta lodia duela,
hortzez hornitua aurrealdeko xaflan,
eta hamar erradio adarkatu besterik ez
dituen uzki-hegats bat duela. Honek
ere 16 brankispina ditu lehendabiziko
zakatz-arkuan. 
TAMAINA: 5 urte betetzen dituenean,
jadanik 65-70 cm neurtzera iristen da,

HEDAPENA

DANUBIOKO IZOKINA
Hucho hucho
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EZAUGARRIAK: Izokin adriatikoaren
ezaugarri nagusia da bere gorputza
luzanga eta indartsua dela, urdin argia
bizkarraldean eta zurixka alboetan eta
sabelaldean. Gorputz osoa orban txiki
gorriez eta beltzez bustia dagoela dirudi.
Ezaugarri berezitzat nabarmendu behar
dira bere burua motza dela eta alboko
lerroan 102-103 ezkata dituela.
Iktiologo askoren iritziz, Adriatikoko izoki-
na Atlantikoko izokinaren (Salmo salar)
populazio isolatuetatik abiatuta sortu den
espezie bat da. Hainbat arraza edo tokiko
azpiespezie bereizi dira.
TAMAINA: Indibiduo arruntenak 25 eta
40 cm arteko luzera izan ohi dute, eta

gehienez ere 50 zentimetroko luzera eta
5 kiloko pisua izatera iritsi daitezke.
BIOLOGIA: Urrian eta abenduan ugalt-
zen da. Arrak eta emeak Adriatikoan itsa-
soratzen diren ibaietako goi-ibilgueta-
rantz zuzentzen dira, eta ura oxigenatzen
duen korronte arin bat duten hondo lohit-
suetan, arrautzak jartzen dituzte. 3 edo 4
urteko aldi baten ondoren, gazteek itsa-
sora emigratzen dute, eta bertan beste 3
edo 4 urte iragaten dituzte, jatorrizko
ibaietara ugaltzeko xedez itzuli aurretik.  
ELIKADURA: Gazteak direnean ornoga-
beez elikatzen dira nagusiki (harrez, int-
sektuez eta abarrez), baina helduak dire-
nean arrainjale bilakatzen dira.

73

EE
uu

sskk
aall

  HH
eerr

rrii
kkoo

  II
bbaa

ii  
AA

rrrr
aaii

nn
aakk

,,  
IIzz

ookk
iinn

aakk
  ee

ttaa
  AA

mm
uu

aarr
rraa

iinn
aakk

IB
A

I
A

R
R

A
IN

A
K

72 sua behar du izan. Emeek, lohian egi-
ten dituzten ildaska txikietan, beste sal-
monidoen arrautzekin alderatuz gero
oso handiak diren arrautzak, 0,5 mm-
ko diametroa duten arrautzak, jartzen
dituzte. Hori dela-eta, 1.000 bat arraut-
za jartzen dituzte emeak pisatzen
dituen kilo bakoitzeko.Handik hilabete
batera arrainkumeak jaiotzen dira;
horiek berehala hazten dira, uretako
ornogabe txikiez elikatuz. Oso azkar
hazten dira, eta handik urtebetera jada-
nik 15 cm-ra iristen dira,nahiz eta ez
diren heldutasun sexualera iristen 5

urte bete arte.
Izokin honen populazioak geroz eta
eskasagoak dira. Pixkanakako desa-
gerpen horren kausak kontrolik gabeko
arrantza, uren kutsadura, ibaien emari-
erregulazioa eta abar izan daitezke.
ELIKADURA:.Nagusiki arrainak (batez
ere kondrostomak, baina baita barbo-
ak, zarboak, foxinoak eta timaloak ere)
eta igelak.
HABITATA ETA BANAKETA: Danubio
ibaian eta bere ibaiadarretan bizi da.
Salbuespenez, aintziratan ere aurkit-
zen da.

HEDAPENA

ADRIATIKO IZOKINA
Salmotymus obtusirostris
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oso txikiak dira.
TAMAINA: Amuarrain honen tamaina
asko aldatzen da, populazio batzueta-
tik besteetara. Barietate migratorioek

oso erraz neur dezakete 50-60 cm
artean eta pisa dezakete 1,5-3 kilo
artean 3 urtetik 8 urtera bitartean
dituztenean. Hala ere, zenbait kasu- 75
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DESKRIBAPENA: Amuarrain honen
ezaugarrietako bat da bere uzki-
hegatsean hamar erradio adarkatu
bigun dituela gehienez ere, eta, gai-
nera, bere bomerrak ez du hortzik
goiko atzealdean. Ezkata txikiak ditu,
ia ikusezinak. Alboko lerroan 190-240
ezkata ditu.
Bere gorputza urdinxka da bizkarral-
dean eta alboetan, eta zurixka sabe-
laldean. Gainera, orban gorri eta

horixkez dago bustita. Errunaldian
zehar, arrek eztei-jantzia izenekoa
hartzen dute, eta beren sabelaldeak
kolore gorri bizia hartzen du. 
Amuarrain honen beste ezaugarri
berezi bat da bular-hegatsak, sabel-
hegatsak eta uzki-hegatsa zuri dirdi-
ratsuak direla. 
Barietate ugariko espeziea da hau,
eta hainbat azpiespezie deskribatu
dira. Azpiespezie horietako batzuk

M U N D U K O  A M U A R R A I N A K

HEDAPENA

ALPEETAKO AMUARRAINA
Salvelinus alpinus
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Suediako, Finlandiako, Errusiaren
iparraldeko,Siberiako,Iparramerikako,
Groenlandiako eta Islandiako ur hotz
eta gardenetako aintziratan.

Artikoko itsasoetan itsasotik datozen
eta ibaietan ugaltzeko xedez sartzen
diren barietateak edo arraza migrato-
rioak aurkitzen dira. 
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tan, salbuespenez, 80 cm-ko luzera
eta 8-10 kiloko pisua izatera iritsi dai-
teke.
Zenbait kasutan, 15 cm baino gehia-
go neurtzen ez duten espezie nanoak
daude.
BIOLOGIA: Amuarrain hau ur hotze-
tako espezie bat da. Zenbait aintzira-
tan, populazioak sedentarioak dira
eta bertan bizi dira bizitza osoan
zehar. Hala ere, beste zenbait popu-
lazio migratorioak dira, eta horiek,
uda iristean, estuarioetara jaisten
dira, itsasoan bizitzeko. Iraila eta
urria iristen direnean, berriro igotzen
dira ibaian gora, eta aintziratan pasa-
ko dute negua. 
Migrazioan zehar, zilar-kolorea galdu
egiten dute, eta horren ordez kolore
biziak hartzen dituzte.
Ur gezetan ugaltzen dira, udazken
amaieran edo negu bete-betean,
hondo harritsuen gainean. Emeek
kilo bat inguru pisatzen dute, eta

3.000-4.000 arrautza inguru jartzen
dituzte, harri artean. Hori horrela,
arrautzak harrietara itsasten dira,
handik bi edo hiru hilabetera eklosioa
gertatu arte. Orduan, 15 mm-ko luze-
ra dute eta zaku bitelinoaz elikatzen
dira. Behin zaku bitelinoa zurgatu
ondoren, arrainkumeak uretako
euliez eta kironomido larbez elikatzen
hasten dira. 
Gazteek uda ibaietako estuarioetan
pasatzen dute, eta heldutasun sexua-
lera 4 edo 6 urte dituztenean iristen
dira. 
Aintziratan bizi diren populazio
sedentarioak udazkenean zein uda-
berrian ugaltzen dira.  
ELIKADURA: Udan, helduek beste
arrainak jaten dituzte, eta neguan,
berriz, ornogabe planktonikoak. 
BANAKETA: Amuarrain espezie hau
hemisferio borealaren zatirik handie-
nean aurkitu daiteke; Ingalaterrako,
Galeseko, Eskoziako, Norvegiako,
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ten dute, eta beren barailek arku-forma
hartzen dute. Mendiko amuarrainak
bezala, sabel-hegatsen, bular-hegat-
sen eta uzki-hegatsaren ertza zuria da,
baina barrualdea beltza. 
TAMAINA: 3 urtetik 5 urtera bitartean
dituztenean 30-40 cm neurtzen dute
eta 0,5-1 kilo pisatzen dute. Gehienez

ere 50 cm-ko luzera izatera eta 1,160
kiloko pisua izatera iritsi daiteke.  
BIOLOGIA: Neguan zehar ugaltzen
da, urritik otsaila arte, korronte handiko
guneetan. Emeek hainbat ildaska egi-
ten dituzte beren isatsaren laguntzaz,
eta horietan 500-3.000 arrautza jartzen
dituzte. Arrautza horiek, ondoren, arrek
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78 D E S K R I B A P E N A :
Amuarrain honen ezau-
garria da bere uzki-
hegatsak gehienez ere
hamar erradio adarkatu
bigun dituela eta, gaine-
ra, bere bomerrak ez
duela hortzik. Aho oso
handia du eta bere biz-
karraldeak orban argiak
ditu. Oro har berdexka
da. Arrek, errunaldian,
sabelaldea gorrixka iza-

ITURRIKO AMUARRAINA
Salvelinus fontinalis

HEDAPENA
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ernaldu egiten dituzte. Arrainkumeak
udaberrian jaiotzen dira eta arrak ez
dira heldutasun sexualera 2 edo 3 urte
betetzen dituzten arte iristen, emeak 3
edo 4 urterekin  heltzen diren bitartean,
beti arrak baino urtebete beranduago.
ELIKADURA: Intsektuak, harrak eta
arrain txikiak jaten
ditu.
H A B I T A T A :
Amuarrain-mota
hau ez da amua-
rrain arrunta
bezain beldurtia,
eta hortaz ez da
hainbeste ezkutat-
zen. Horregatik, ur
garbia eta landare-

dia ugari duten ibaietan aurki daiteke.
Ur hotz, argi eta oxigenatuko aintzira-
tan ere bizi da.
BANAKETA: Amuarrain hau
Iparramerikako mendebaldekoa da
jatorriz, baina Europako leku askotan
sartua izan da.
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ez diren arte, amuarrain hau ez da
sexualki heltzen, eta 25 urte bizitzera
iritsi daiteke. 

ELIKADURA: Gaztea denean, bere
elikadura ornogabeetan oinarritzen da
nagusiki, baina hazten doan heinean
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82 EZAUGARRIAK: Amuarrain honen
ezaugarri nagusia da bere burua eta
gorputza orban hori irregularrez estali-
ta dituela. 
Gainerako amuarrain-espezieetatik
bereizten da uzki-hegatsean 10 erra-
dio adarkatu besterik ez dituelako.
Bomerrak ez du hortzik. 
TAMAINA: Normalean 30 cm-tik 50
cm-ra bitarteko luzera du, nahiz eta 90
cm-ko luzerara eta 7 edo 8 kiloko pisu-
ra ere iritsi daitekeen. Behin
Ingalaterran arrantzatu zen indibiduo

batek 126 cm neurtzen zituen eta 46
kilo pisatzen zituen.  
BIOLOGIA: Iraila eta azaroa artean
ugaltzen dira.Orduan, arrak eta emeak
aintzirako zonalde lasaietan biltzen
dira. Hondo lohitsua behar dute. Hori
horrela, ertzetik gertu jartzen dituzte
arrautzak (15.000-19.000 arrautza).
100 edo 150 egunera jaiotzen dira
arrainkumeak, uraren tenperaturaren
arabera. Arrainkume horiek, jaio eta
handik gutxira, aintziraren ertzetik
urrundu egiten dira. 6-8 urte iragaten

HEDAPENA

LAKU AMUARRAIN AMERIKARRA
Salvelinus namaycush
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EZAUGARRIAK: Amuarrain hau
Iparramerikako mendebaldekoa da jato-
rriz, eta bere ezaugarri nagusia da aho
azpiko zonaldea gorria dela. Bestela, bere
gorputza berdexka da, orban beltzez
betea. 
TAMAINA: 30-50 zentimetro inguru neurt-
zen du.
BIOLOGIA: Irailetik azarora bitartean
ugaltzen da, hondo lohitsuetan. Emeek
10.000-13.000 arrautza jartzen dituzte.
Larbak jaiotzen direnean horiek zaku bite-
linotik elikatzen dira lehenengo bi hilabete-
etan zehar.Ondoren ornogabe txikiak

(harrak eta intsektuen larbak nagusiki)
harrapatzen dituzte. Espezie hau askotan
gurutzatu da ortzadar amuarrainarekin,
eta, horren ondorioz, espezie horien
Europan sartu ahal izan dira. 
ELIKADURA: Gazteak direnean, batez
ere ornogabeak jaten dituzte, baina hazten
doazen heinean arraina sartzen ditu bere
dietan.  
HABITAT: Ibai eta aintziratan bizi da.
BANAKETA: Amuarrain hau oso hedatu-
ta dago Estatu Batuetako mendebaldea-
ren iparraldetik. Europan ere sartu da,
baina ez du arrakasta handiegirik izan. 85
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CLARK AMUARRAINA
Salmo Clarki Richardson

arrainak gehitzen dizkio bere dietari.
HABITATA: Aintzira handi eta sakone-
tan bizi ohi da. 
BANAKETA: Amuarrain hau Estatu
Batuen iparraldetik eta Kanadaren

erdialdetik dago hedatuta. Europan,
Suedian eta Suitzan sartua izan da,
eta oso ondo egokitu da herrialde
horietako aintzira handi eta sakone-
tara.  
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erlaitz kantabriarrean aurrera egin ahala
murrizten doaz, nagusiki kutsadurak
eraginda.

Ezaugarriak

Kolaka genero bereko beste arrain
baten, hots, astunaren oso antzekoa da.
Izan ere, biak, hizkuntza arruntean,
alosa izenez ezagutzen dira. Hala ere,
kolakak brankispina kopuru handiagoa
du bere zakatz-arkuetan (ehun bat ditu
lehenengo arkuan, eta astunak, berriz,
berrogeita hamar). Gainera, kolakak
ezkata gehiago ditu alboko lerroan (60-
70 inguru). Era berean, kolakaren hegat-
sek erradio gehiago dituzte, eta beren
bizkar-hegatsa sabel-hegatsak hasten
diren leku berean hasten da. Astunaren

kasuan, berriz, bizkar-hegatsa zertxo-
bait aurreratuagoa dago. Sabel-hegat-
sen axilatan, kolakak arantza ezkatatsu
bat du; arantza hori hegatsaren tamai-
naren erdira iritsi daiteke. Astunen
kasuan, berriz, arantza hori askoz ere
txikiagoa da. 
Kolakaren gorputza laua eta altua da;
urdinxka da bizkarraldean, eta zilar-kolo-
rekoa alboetan, ezkata handiez estalia. 
Hala ere, ibaietan bizi denean arreska-
goa bilakatzen da.
Kolakaren burua indartsua da.
Operkulua ildaskatua da eta beheko
baraila, aingiratan gertatzen den bezala,
goikoa baino nabarmenagoa da. Goiko
baraila hortz txikiez hornitua dago. Bere
begiak nahiko txikiak dira eta betazal
adiposo batez daude hornituak.
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Klupeidoen familiakoa eta alosaren
generokoa, Kolaka (Alosa alosa),

izokina bezala, arrain anadromoa da;
hau da, bere bizitza itsas hondoan
garatzen du, eta ur gezetara ugaltzera
joan ohi da. Hainbat azpiespezie deskri-
batu badira ere, Euskadin bizi dena
Linneoko Alosa alosa da.
60 zentimetroko luzera izatera iritsi dai-
teke, eta hiru bat kilo pisa ditzake.
Kolaka oso arrain urria da euskal ibaie-
tan. Egun Bidasoako uretan gora baka-
rrik igotzen da; horregatik,
Mehatxupeko Espezieen Euskal
Katalogoan espezie bitxi gisa dago
katalogatuta.
Emeak beti dira arrak baino handiago-
ak. Kolakak itsasoan igarotzen du bizia,

150 metrotik 250 metrora bitarteko
sakoneretan dauden hondo hondartsu
eta harkaiztsuetan. Bertan, planktonaz
bakarrik elikatzen da ia-ia. Plankton hori
bere zakatz-arkuetako brankispinekin
iragazten du. 
Arrak bi urte izatera iristen direnean iris-
ten dira helduarora eta emeak, berriz,
beranduago, migrazioa gertatzen dene-
tik urtebetera gutxi gorabehera. 
Ibaian bizi denean, arrain honek krusta-
zeoak, intsektuak eta arrain txikiak jaten
ditu. 

Kolaka Europako itsaso guztietan
banatzen da, Itsaso Beltzean eta
Baltikoan izan ezik. Galiziako kostalde-
an oso ugariak dira, eta kopuru handiak
kontzentratzen dira Miño ibaian, baina

K O L A K A
Alosa alosa
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da hirurogeiko hamarraldira, hiruro-
geita hamarreko hamarraldira nahiz
laurogeiko hamarraldiaren hasierara
zuzendu besterik ez dugu egin behar
euskal itsasadarretan, neguko gau
guztietan, angula-kopuru handiak
arrantzatzen zirela ikusteko, laurogei-
ta hamarreko hamarraldian eta
mende honen hasieran harrapaketa
horiek nabarmen murriztu diren bitar-
tean) eragin duten kausak oso anitzak
eta konponbide zailekoak dira.
Arrazoi horietako bat da, zalantzari
gabe, hamarraldietan zehar inolako
kontrolik gabe arrantzatu direla bere
umeak, angulak. Urtero, abendutik
martxora bitartean, garai horretan egi-
ten baitzuten angulek ibaian goranzko

bidaia, ehunka angula-arrantzale aur-
kitzen ziren ibaiertzetan, arrantza egi-
teko zain. Angula-kilo batean etorkizu-
nean aingira izango liratekeen 2.000-
3.000 indibiduo badaude, milaka
milioi indibiduo dira urtero logikoki
bere muga duen stock natural horre-
tatik desagertzen direnak.

Baina angulak arrantzatzeaz gain,
aingirak ere arrantzatzen dira, hel-
duak direnean, eta bereziki Europan;
urtero 25.000 tona inguru harrapatzen
dira.

Era berean, gure ibaiek pairatzen
duten kutsadurak eragin handia izan
du erresistentzia handiko arrain hone-
tan. Gainera, laurogeita hamarreko
hamarraldiaren hasieran, parasito-

89

EE
uu

sskk
aall

  HH
eerr

rrii
kkoo

  II
bbaa

ii  
AA

rrrr
aaii

nn
aakk

,,  
IIzz

ookk
iinn

aakk
  ee

ttaa
  AA

mm
uu

aarr
rraa

iinn
aakk

IB
A

I
A

R
R

A
IN

A
K

88

Aingira, hainbat hamarralditan
zehar, ibai kantabriarretako arrain

ugariena izan da; ibaiadar eta erreten
guztietan aurkitzen zen, salbuespenik
gabe. 
Hala ere, azkeneko urteetan, ibai eta
ibaiadar askotako populazioa nabar-
men murriztu da, eta, zenbait lekutan,
desagertzera ere iritsi dira. Hori ger-
tatu da Sallobente ibaian
–Sallobenteko barrutitik iragaten
deneko tartean-, Urola ibaian
–Telleriartetik iragaten deneko tarte-
an-, Aguntza ibaian -Ataundik igarot-
zen den tartean, Orian -Zegamako
tartean-, edo Añarben -Okilegiko tar-
tean-.
Ibai horietan guztietan, duela zenbait

urte, aingirak aurkitzen genituen,
baina Gipuzkoako Foru Aldundiko
Nekazaritza Departamentuak gauza-
tu dituen azkeneko laginketetan ez da
alerik ere aurkitu. Gauza bera gertatu
da Kadagua ibaiaren Burgos, Berron
eta Ibarra adarretan edo Nerbioi
ibaiaren ibaiadar den Arrankudiagan.
Horietan guztietan gauzatu diren iker-
ketetan ez da aingirarik aurkitu, zen-
bait urte lehenago oso ugariak bazi-
ren ere. Eta horiek ez dira egiaztatu
egin diren zenbait adibide besterik.

Desagerpenaren kausak

Azken urte hauetan aingiraren pre-
sentzia hainbeste murriztea (begira-

AINGIRA
Anguilla anguilla
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baitute.  
Isurialdeen banalerroak lerro diferent-
zial bat zehazten du, espezie honen
populazio-estatusari dagokionez; hori
horrela, ohikoa da iparraldean eta
eskasa, berriz, hegoaldean.  

Gautarrak eta jatunak

Aingirak ur-ibilguetako hondo lohitsu
eta harritsuetan bizi diren animalia
gautarrak dira. Egunez, gaua heldu
arte, harri-azpietan edo lohi artean
ezkutatzen dira. Ondoren, behin ilunt-
zen duenean, elikagai bila irteten dira:
moluskuak, arrain-arrautzak, krusta-
zeoak, intsektuen larbak edo arrain
hilak. Tamaina ertaineko harrapakinez

elikatzen diren aingirek mutur zabala
dutela ikusi da, animalia txikiez elikat-
zen direnek mutur puntazorrotza
duten bitartean.

Aingirak jatun izugarriak dira, eta
usaimena besterik ez dute erabiltzen
harrapakinak bilatzeko. Izan ere, ain-
giren ikusmena oso ona ez bada ere,
usaimenak aparteko zorroztasuna du.
Usaimen-organoa muturretik oso
gertu kokatzen diren bi hoditxoz osat-
zen da.   

Zenbaitetan, elikatzeko behar han-
diak bultzatuta, ur-barruti isolatu bat
utzi eta beste bat bilatzen dute.
Hortaz, ur-barruti batetik bestera joa-
teko, uretatik kanpo errestatzen dira,
ilargirik gabeko gau euritsuetan, lurre-

91

EE
uu

sskk
aall

  HH
eerr

rrii
kkoo

  II
bbaa

ii  
AA

rrrr
aaii

nn
aakk

,,  
IIzz

ookk
iinn

aakk
  ee

ttaa
  AA

mm
uu

aarr
rraa

iinn
aakk

IB
A

I
A

R
R

A
IN

A
K

90

gaixotasun larri batek, Angilikolisiak,
asko kaltetu zituen Europako aingira
gehienak, aingira-populazioak are eta
gehiago murriztuz. Aipatu gaixotasu-
na Japondik etorritako nematodo
batek, "Anguillicola crassus" eragin
zuen. Zenbait zentimetroko luzera
duen zizare hori aingiren igeri-masku-
rian sartzen zen, eta, hortik, odola
zurgatzen zuen, arraina hil arte.
1992-1993 urteetan egiaztatu zen
aintzira mediterranearretan bizi ziren
aingiren %90ek parasito hori zutela.  
Horretaz guztiaz gain, ugalketarako
bere leku naturalean, sargazoen itsa-
soan, Karibean, neurri gabe arrant-
zatzen dira aingirak.
Faktore horiek guztiek, zalantzarik

gabe, euskal gastronomian benetako
sinbolo izatera iritsi den angula eta,
ondorioz, aingira, geroz eta eskasa-
goa izatea eragin dute. Hala ere,
badirudi azken urte hauetan popula-
zioak berreskuratzen ari direla. Hori
horrela, ibai kantabriar nagusietan
aurki dezakegu (Nerbioi, Mayor, Lea,
Kadagua, Barbadun, Karrantza,
Oiartzun, Urumea, Oria, Bidasoa,
Añarbe, Urruzuno, Albiztur, Leitzaran,
Arantzazu, eta abar), bereziki itsaso-
tik gertuen dauden ibai-tarteetan.
Arabako lurraldean, aingira esporadi-
koki besterik ez dugu aurkitzen, Ebro
ibaiaren bidezko itsasoarekiko komu-
nikazioa egun bere ibilguan eraiki
diren hainbat presa handiek eteten
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honen alderdirik harrigarriena bere
ugalketari dagokiona da. 1920. urtera
arte ez zen deskubritu Europako
nahiz Afrikaren iparraldeko aingira
guztiek Sargazoen itsasoan erruten
zutela, Floridatik gertu, Europako kos-
tatik 6.000 kilometro baino gehiagora.
Ordura arte, inork ez zuen ez arraut-
zarik, arrainkumerik eta ezta indibiduo
sexualki heldurik ere aurkitu.  

Johannes Schmidt naturalistak ain-
girek erruteko gauzatzen dituzten
migrazio katadromoen (ibaitik itsaso-
ra) enigma handia argitzea lortu zuen.
Horretarako, Atlantikoa zeharkatu
zuen; bidaia horretan, orduan eta
hego-mendebalderago joan, geroz

eta aingira txikiagoak arrantzatzen
zituen, azkenean, txikienak, 1 cm-ko
arrainkumeak, Sargazoen itsasoan
aurkitu zituen arte.

Aingirak ur gezetan edo gazikaratan
garatzen diren eta itsasoan ugaltzen
diren arrainak dira. Beren garapen
sexuala berantiarra da, eta ugalketa-
organoak ez dira azaltzen udazkene-
ko gau ilun eta euritsuetan ibaiak
uzten hasten diren arte, ugalketaren
deia aditzen duten arte. Baina aingi-
rek egiten duten bidaiaren garapenak
eta Sargazoen itsasoan zehazki zein
lekutan erruten duten misterioak dira
oraindik ere. Izan ere, Sargazoen itsa-
soa Espainiak baino azalera handia-
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tik mugitzeko duten erraztasun han-
diari esker, eta emertsiorako gaitasun
harrigarriari esker; izan ere, aingirek
zenbait ordu eman ditzake uretatik
kanpo, ingurunea hezea bada behint-
zat. Gaitasun hori azal lodiari eta
zakatzak lehortzea saihesten duten
zakatz-irekigune txikiei esker dute
aingirek. Eta ofidio bat bezala erres-
tatzeko erraztasuna, berriz, orno-
kopuru ugariak –ehun inguru-
eskaintzen die. Aingirek ez dute arrai-
nen propultsio-organo nagusi den
isats-hegalik, eta, gainera, gorputz
oso luzea dute; ondorioz, gainerako
arrainenaz oso desberdina den mugi-
mendu-eredu bat du. Aingirak uhinak
egiten ditu bere gorputzarekin, buru-
tik hasten diren eta isatsean amait-
zen diren kurbak eratuz. Horrela egi-
ten du igeri eta errestatzen da lurre-

tik, enborra eta isatsa alde batetik
bestera tolesten duten kontrakzio
muskular erritmikoen bidez, ura atze-
rantz bidaliz eta aurrera egiteko
behar duen bultzada eskuratuz.

Neguan, uraren tenperaturak behe-
ra egiten dutenean, bereziki ibaien
goiko eta erdialdeko tarteetan, aingi-
ra lokatzaren azpian sartzen da, eta
bertan egoten da udaberria iritsi bitar-
tean.
Aingiraren odolak arriskutsua izan
daitekeen iktiotoxina bat du, eta oso
garrantzitsua da horrek ez begiak eta
ez beste mukosarik ez ukitzea. Bere
odoleko pozoia arraina egosiz deu-
seztatzen da.

Bere ugalketaren enigma

Zalantzarik gabe, arrain enigmatiko
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ten aingiren erretinak porfirosoma eta
rodopsina nahasketa bat du; emigrat-
zeko prest dauden aingirenak, berriz,
urre-kolorea hartzen du, pigmentu
berri bat azaltzen delako, krisposina,
arrain abisal ugariren erretinatan aur-
kitzen dena. Era berean, gas-guruin
batez eta odol-sare kapilar batez
osatzen den igeri-maskuriaren gor-
putz gorria nabarmen garatzen da,
hondo sakonetako beste arrainenaren
antzera. Aldaketa horri esker, hobeto
orekatu daiteke halako sakoneratan
dagoen presio altuetan. Atmosfera
batetik ehunerako presio-igoerak ara-
zorik gabe jasaten dituela ikusi da;
ondorioz, segundo gutxitan 1.000
metroko sakonerara jaitsi daiteke.

Hori gutxi izango balitz, migrazioa-
ren aurretik bere burua luzatu egiten
da, barailetako muskuluak murriztu
egiten dira, sudurzuloak garatu egiten
dira, azalak askatutako mukia loditu
egiten da, hegatsen tamaina handitu
egiten da eta bizkarraldearen oliba
horixka kolorea gris belzkara bilakat-
zen da. Elikagaiak irensteko gogoa
geroz eta txikiagoa da, eta, azkenean,
jateari uzten dio, errun arte bere
koipe-erreserbetatik bizi baita; hori
dela-eta, bere hesteak txikitu eta atro-
fiatu egiten dira.  

Duela gutxi egiaztatu da izaki horiek
blokeo genital bat esperimentatzen
dutela errutera joan aurretik, ez baitu-
te hormona-mota jakin bat, gonado-
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goa duen eskualde ozeaniko bat da
eta, batezbestekoz, 2.000 metroko
sakonera du. Geroz eta biologo
gehiagok uste dute arrautzen eklo-
sioa 1.500-2.000 metro baino gehia-
goko sakoneratan gauzatzen dela,
eta ez 300-700 metroko sakoneretan,
orain arte esaten zen bezala.   

Ibaiak utzi eta plataforma kontinen-
tala gainditzen dutenean, aingirak
sakonune abisal handietan murgilt-
zen dira. Litekeena da, itsas aingirek
erruteko presio handi bat behar duten
bezala, ur gezetatik ia heldutasun
sexuala eskuratu gabe abiatzen diren
arrain hauek presio handiak behar
izatea beren ugalketa-aparatua
garatzeko. Teoria hori gertakari ugari-

tan oinarritzen da. Horien artean,
azpimarragarria da urpekari amerikar
batek Bahametan atera zuen argaz-
kia; 2.000 metroko sakonera batean,
aingira eme bat agertzen zen, sabe-
laldea handituta zuela.  

Aldaketak bere morfologian

Aingirek, beren bidaiari ekin aurretik,
hainbat aldaketa fisiologiko, anatomi-
ko eta biokimiko izaten dituzte; alda-
keta horiek erakusten dute nola pres-
tatzen diren sakonera handietako
bizitzarako. Bere begiak nabarmen
handitzen dira, eta erretinako pig-
mentuak eraldatu egiten dira.
Ibaietan bizitza sedentarioa darama-
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bola handiak eratuz. Ustea bestela-
koa bazen ere, lehenengo bidaiak ez
du 3 urteko iraupena, 7-9 hilabetekoa
baizik. Hori angulen barruko belarrian
kokatzen diren kaltzio-konkrezio txi-
kien, hots, otolitoen hazkuntza-ildoak
aztertzearen ondorioz jakin da. Epe
horretan zehar zooplanktonaz elikat-
zen da, eta Europako kostaldera hur-
biltzen doan heinean, gorputza
mehetzen doa, kostaldera iristerako-
an angularen forma zilindrikoa hart-
zen duen arte. Orduan, lehen aipatu
ditugun bolak disolbatu egiten dira,
eta angula gardenak ibaietan gora
egiteko prestatzen dira.

Ur gazikararekin kontaktuan sart-
zen direnean beren gardentasuna

galdu eta pixkanaka-pixkanaka aingi-
ren pigmentazioa hartzen dute. Beren
bizkarraldea belztu egiten da, eta
barruko organoak eta hegatsak gara-
tu egiten dira, angula zuriak beltz bila-
katuz. Horien artean, batzuk itsasoa-
ren mailatik 2.000 metroko altuerara
iristen dira, ur gezako errekatxo txikie-
tan bizitzeko, ondoren, handik 7 edo
12 urtera, jadanik aingira heldu bilaka-
tuta, ugalketaren deia aditzen duten
arte. Beste batzuk, aldiz, bizia itsasa-
darren ahoetako ur gazikaratan
pasatzen dute beren bizitza.  

Oro har, ibaietan gora egiten duten
aingira gehienak eme gisa heltzen dira
sexualki, eta estuarioetan geratzen
direnak, arrak, baino tamaina handia-
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tropas hipofisiariak, askatzen. Hori
horrela, nahikoa da hormona horiek
artifizialki injektatzea ugalketa eragi-
teko. Itsas biologoak naturan blokeo
hori altxatzea ahalbidetzen duten fak-
toreak bilatzen saiatu dira, eta guruin
sexualen heltzea presio-gehikuntzari
esker bakarrik garatzen dela egiazta-
tu dute. Izan ere, tenperatura-, argi-
edo gazitasun-aldaketek ez dute era-
ginik guruin horietan. Dirudienez, ain-
girak, eboluzioaren bidez, ur konti-
nentalak kolonizatu ditu –ur horietan
elikagaia erruz aurkitzen da-, bere
hazkundea gauzatzeko, baina ezin
izan du bere jatorri diren eta arrain
angiliforme guztien habitat diren ur
sakonetara itzuli beharretik liberatu.

Errutea

Martxotik ekainera bitarteko hilabete-
etan, aingirek Sargazoen itsasoan
erruten dute. Gutxi gorabehera 10
milioi arrautza jartzen ditu eme
bakoitzak, eta horien tamaina 0,3-0,8
mm artekoa da. Ondoren, guztiak,
ahulduta, hil egiten dira. 
Leptozefalo izeneko larba jaioberriek
4 mm neurtzen dute eta bere itxura bi
puntu beltzez, begiez, hornitutako
luma garden baten antzekoa da.
Berehala elkarlotzen dira, Golkoko
eta Azoreetako korronteen eraginez,
eta mendebaldetik jotzen duten hai-
zeen eraginez Atlantikoa zeharkatu
eta Europako kostaldera iristen diren

ANGUILIDAE FAMILIA ANGUILIDAE FAMILIA

PECES RIO EUSKERA  20/10/20  12:53  Página 96



kolpe emanez, erraz har dezakegu
mendean. 
Aingiraren kolorea grisa da, argiagoa
ala ilunagoa, itsas aingirak duenaren
oso antzekoa, baina gris argiago eta
lausoagoarekin. Bizkarraldearen nahiz
sabel aldearen koloreak bere aldartea-
ren arabera aldatzen dira. Aingira “pas-
turenca” izeneko egoeran aurkitzen
denean –loditzera eta haztera besterik
ez da mugatzen-, bizkarraldea berdex-
ka jartzen zaio eta sabel aldea, berriz,
horixka; aitzitik, “maresa” izeneko ego-
eran aurkitzen denean bizkarraldeak
gris ilun kolorea hartzen du, eta sabel
aldeak, berriz, zilar kolorea. 
Egoera horretan aingirak zilar koloreko
aingira izena hartzen du; bere bidaia

prestatzen eta itxura aldatzen ari da,
habitat gezatik gazira joateko. 

Ezaugarriak

Aingiraren gorputza luzanga eta zilin-
drikoa da. Atzealdea, berriz, konprimi-
tua du. Itsas aingiraren antz handia du.
Hasiera batean ez zaizkio ezkatak ikus-
ten, baina baditu; azalean oso sartuak.
Azala muki ugariz dago babestuta, eta
horrek ematen dio izaera hain irristako-
rra. Alboko lerroak ez du puntu zuririk,
itsas aingiratan aurkitzen baditugu ere.
Bere burua hiruki formakoa izan daiteke
-mutur zabalarekin-, luzea eta kono for-
makoa izan daiteke, edota puntan egon
daiteke, baina beti egongo da zanpatua,
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goa izatera iristen dira.  Hori horrela,
estuarioetan geratzen diren arrak ez
dira 55 cm-ra iristen, emeak ia metro
eta erdi neurtzera eta 6 kilo pisatzera
iritsi daitezkeen bitartean. Aingiraren
azal lodia oso lirdingatsua da, eta,
horregatik, oso labainkorra da; harra-
patzeko zaila. Bere ezkata obal txikiak
ez dira eratzen 16 cm-ko luzerara iris-
ten ez diren bitartean. Hori 2 urtetara
gertatzen da gutxi gorabehera.

10 kiloko pisua

Normalean, aingirak metro eta erdi
baino gutxiago neurtzen du. Bere
tamaina itsas aingirena baino txikiagoa
da, eta, horietan gertatzen den bezala,

emeak arrak baino handiagoak izan
ohi dira, arrek ez baitute metro erdiko
luzera gainditzen.
Emeek metro bat neurtu ohi dute. Hala
ere, zenbait emek, erruteko garaia iris-
ten zaienean, ezin dute itsasora joan,
eta ibai eta aintziretan geratu behar
dute bizitzen; kasu horietan metro eta
erdiko luzerara iritsi daitezke, eta gor-
putzak hamar kiloko pisua izatera iris-
ten den lodiera bat har dezake.
Aingirek indar handia dute beren isat-
sean. Horri esker, harrietara eta lurreko
beste gorabeheretara heltzen dira.
Baina, aldi berean, isatsa aingiraren
puntu ahula da; izan ere, isatsetik
gertu bihotz linfatiko bat kokatzen
denez, aingiraren isatsean zenbait
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batez ere aurpegi aldean. Hortzak oso
txikiak dira, bai barailatan eta baita
bomerrean ere. Lehenengo bi sudurzu-
loak hodi-formakoak dira, eta musuaren
muturrean kokatzen dira. Bigarren
sudurzulo pareak ez dira hodi formako-
ak, baina handitu egiten dira eztei-
bidaiarako prestatzen hasten denean.
Zakatz-irekierak ebaki bertikal txiki bat
dira, eta, horri esker, denbora-epe jakin
bat egon daitezke uretik kanpo; gainera,
behar izanez gero, lurretik iragan dai-
tezke ibai batetik bestera. Hala ere, hori
egin ahal izateko, beharrezkoa da egu-
raldi euritsua izatea edo landa hezeak
zeharkatzen gauzatzea. Isats-hegala,
bizkar-hegatsa eta uzki-hegatsa elkarri

lotuta daude, hegats oso luze bat era-
tuz.

TXITXARDINA

XX. mendean aurrera samar egin arte,
aingira eta txitxardina espezie ezberdi-
netakoak zirela uste zuen jendeak.
Gaur egun, ordea, badakigu ez dela
horrela. Aingirak Sargazoen Itsasoetan
ugaltzen dira, eta milaka kilometroko
bidaia harrigarri bat egin ondoren,
Golkoko korronteak lagundurik, larba
txiki batzuk (leptozefaloak)
Atlantikoaren eta Mediterraneoaren
itsas bazterrera gerturatzen dira.
Kostatik hurbil, metamorfosi baten

bidez, txitxardin bihurtzen dira. Zizare
garden txiki batzuek itxura dute. Ibadan
gora egin ahala, aingira txiki bihurtuko
dira. Ibaietan sartzen dire une hori apro-
betxatu ohi da, multzo trinkoetan egiten
baitute, txitxardinak harrapatzeko. Ibai
edo estuarioetako arraien artetik, txitxar-
dinarena dugu arrantzamotarik estima-
tuena. Txitxardinak gauez harrapatu ohi
dira, bahe eta argiontzi batez baliatuz.
Argitasunak erakarri egiten ditu animalia
horiek eta arrantzaleak bahea jarri edo
mugitu egiten du haiek harrapatu arte.
Kai, ibai-bazter nahiz ontzietatik, udaz-
ken amaieratik udaberri hasiera bitarte-
ko gau ilunetan, bahe horiek batera eta
bestera patxadaz mugitzeak bere frui-

tuak emango ditu apurka-apurka.
Txitxardinak arrain-haztegietara era-
mango dituzte ondoren, eta bertan, une
egokian, tabakoaren bidez hilko dituzte.
Gero, egosi eta merkaturatu egiten dira.

Batzuentzat parerik gabeko jakia eta
egundoko dirutzak ordaintzeraino miret-
sia, horren kontsumoa ia gauza debe-
katua buhurtu da aspaldian, nahiz
antzina etxerik pobreenetan ere jaten
zen. Mundu osoan gain behera doala-
rik, arrantzale batek zorte handiko
gau batean lortzen zituen dozenaka
kilo haiek gaur egun gramo apur bat-
zuk besterik ez dira. Ez al dira sekula
garai haiek itzuliko?
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Nerbioi ibaiaren edo Pasaiako itsasa-
darraren kasuetan bezala.
60 zentimetroko luzerara eta 3,5 kiloko
pisuraino iritsi daitekeen tamaina bate-
kin, korrokoia dieta orojaleko arraina
da. Ogia ere jatera iritsi daiteke, nahiz
eta berak nahiago dituen planktona eta
itsas hondoko lohietatik ateratzen

dituen elikagaiak, eta, bereziki, harkait-
zetan hazten diren eta “lirdinga” izenez
ezagutzen diren alfa haritsuak.
Korrokoiek beren hezur preorbitarioa-
rekin urratzen dituzte alga horiek,
ondoren irensteko. Itsasoko zizareak,
detrituak, eta abar ere aurkitzen dira
korrokoien dietan.
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Euskal kostaldean bizi diren lau
mugilido espezieetatik bat,

Korrokoia, bere izaera eurihalino
nabarmena dela-eta, gatz-kontzentra-
zio handiko uretan nahiz
ur gezetan bizi daiteke.
Oso arrain ugaria da
euskal ibai guzti-guztie-
tako behe-ibilguetan.  
Korrokoia oso ezaguna

da, oso ugaria delako
eta oso erraza delako
korrokoi-bandoak ikus-
tea ibaietan gora eginez,
bereziki itsasgora has-
ten denean. Baina
korrokoiek ez dute gain-
ditzen mareen eraginpe-

ko zonaldea. Kutsatutako uretan duen
erresistentzia handia dela-eta, zenbait
kilometro egiten ditu ibaietan gora,
baita ibai-ibilgu poluituenetan ere,

HONDOETAKO KORROKOIA
Mugil labrosus
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eta itsasora irteten dira. Ez dira asko bar-
neratzen itsasoan eta, batzutan, ur gaine-
an flotatzen duten arrautzak kostaldera
itzultzen dira mareen fluxuak bultzatuta,
eklosioa gertatu aurretik. Arautzen eklo-
sioa itsaso zabalean gertatzen denean,
arrainkumeak berehala itzultzen dira kos-
taldera, eta ibai, portu eta kostaldeko aint-
ziratan sartzen dira, beren bizitza garat-

zeko xedez. Arrainkumeen gurasoak,
behin arrautzak jarri eta ernaldu ondoren,
jatorrizko lekuetara itzultzen dira.
Arrainkumeak Klupeidoen familiako arrai-
nen oso antzekoak dira (sardinak, ijito-
sardinak, eta abar), baina bizkar-hegat-
sengatik bereizi ditzakegu. Izan ere,
korrokoiek bi bizkar-hegats dituzte,
Klupeidoek bakarra duten bitartean. 
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Korrokoiaren bizilekua area zabal
batean hedatzen da; Atlantikoko kos-
talde guztietan aurki dezakegu,
Eskandinaviatik hasi eta Senegal arte.
Mediterraneoan ere topa dezakegu,
Itsaso Beltzeraino iritsiz.

Ezaugarri nagusiak

Korrokoiaren ezaugarri nagusien arte-
an dago gaineko ezpaina lodia dela,
garatxoz estalia. Aho barrunbe oso
estua du, eta alboko lerroa berrogeita
bost ezkataz dago hornitua.
Bizkarraldea grisa da, alboak zilar-
kolorekoak, eta sabelaldea zurixka.

Ugalketa

Hondoetako korrokoiak ur gazikaratan
ematen du bizitza. Ur horiek itsaso
zabalera joateko besterik ez ditu
uzten, ugalketaren deia aditzen due-
nean. Izan ere, itsaso zabalean ugal-
keta gauzatu ahal izateko beharrez-
koa den oxigeno-kopuru handiagoa
aurkitzen du. Hori horrela, benetako
ugalketa-migrazioa garatzen du.  
Uda amaiera aldean edo udazkeneko

lehenengo egunetan, mareak gora
egiten duenean eta marearekin batera
itsasadarrera oxigeno gehiago duen
itsasoko ura iristean, korrokoi helduak
bokalera joaten dira, korrontez kontra,
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Lazunaren tamaina korrokoiarena
baino handiagoa da, 70 zentimetro
neurtzera ere iritsi daiteke-eta. Alboko
lerroak 40-46 ezkataz hornitzen da.
Arrain horiek ez dira batere mesfidatiak,
eta gizakiarekiko duten harremana
dela-eta, hurbiltasunak ez ditu beldurt-
zen.  
Lazuna ur gazikaratan bizi da, mareen

arabera. Mareak gora egiten duenean,
gorputza korronteen esku uzten du, eta
ibaietan gora egiten du elikagai bila;
ondoren, mareak behera egiten duene-
an, bokalera itzultzen da.

Ugalketa-migrazioa

Ugaltzeko garaia iristen zaionean, uda
amaiera aldean, bere ingurune gatzika-
ra utzi eta itsaso zabalera joaten da;

ziurrenik, oxigeno-kopuru handiagoen
bila. Horrela, ugalketa-migrazioari eki-
ten dio, bere senide den korrokoiak egi-
ten duen bezala.
Bere bidaia ez da oso luzea, zenbait
milia besterik ez baita barneratzen itsa-
soan. Itsas zabalean, lazun-multzoek
arrautzak jartzen dituzte; horiek ernaldu
ondoren, bizimodu planktoniko bat era-
matera pasatzen dira, larben eklosioa
gertatzen den arte. 
Oro har, korronteen eta mareen fluxuak
arrautzak edo larba jaio berriak kostal-
deraino eramaten ditu,
Arrainkumeak berehala sartzen dira ur
lasaietako estuarioetan eta, bertan,
bereziki algez elikatzen dira.
Arrainkume horien gurasoak, errunal-
diaren ondoren, jatorrizko estuarioetara
itzultzen dira.    
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Korrokoiarekin batera, estuarioetan

sartzen den eta itsasadarretan
gora egiten duen beste mugilido espe-
zie bat dago: lazuna. Oro har, espezie
hori ez da bere senide den korrokoia
bezain beste igotzen ibaietan.
Swainek 1884. urtean Mugil generotik
bereizi zuen Liza generoko kide gisa,
lazunaren ezaugarriak dira goiko ezpai-
na mehea dela, garatxorik gabekoa.
Aho-irekierak arrautza-forma du; hori
espazio gularra behatuz ikusi daiteke.
Korrokoiak, berriz, goiko ezpain lodia
du, garatxo ugariz estalia, eta bere
aho-irekiera estua da, zirrikitu-modu-
koa. 

Lazunaren bizkarraldeko kolorea iluna
da, isla metalikoekin, eta, maiz, orban
beltz bat izaten du bular aldeko hegat-
sen oinarrian.
Ez du urre-koloreko distirarik ez buruan
eta ezta enborrean ere, eta ezta urre-
koloreko orbanik ere operkuluetan.
Hala ere, zenbait indibiduok urre-kolo-
reko orban lauso eta zehaztugabea
dute.
Bere begiek ez dute betazal adiposorik,
eta muturra motza eta deprimitua da.
Izan ere, bere elikadura-ohiturak hon-
doa zizare bila nahastean oinarritzen
dira.  

Algak eta detrituak ere jaten ditu.

LAZUN
Liza ramada

MUGILIDAE FAMILIA MUGILIDAE FAMILIA

PECES RIO EUSKERA  20/10/20  12:53  Página 106



ohi da, eta jarrera hori iluntzean edo
gauez elikagai bila doanean edo
arriskuren batetik ihes egiteko beste-
rik ez du uzten. Horrelakoetan, hondo
hareatsuan marka bat uzten du,
norantz abiatu den aditzera emanez.
Behin arriskutik urrundu denean,
berriro lurperatzen da, eta geldirik
egoten da, inguratzen duen habitata-
rekiko erabat mimetizatuta.
Horregatik, ia ezinezkoa da hondo
hareatsuetan platuxak atzematea. 
Itsasoko arrainak badira ere, estua-

rioetara gerturatzen dira, eta ibaietan
gora egiten dute zenbait kilometroz.
Normalean mareen eraginaren pean
egoten dira, ur nahiko gazikaretan.  
Oro har, uda-sasoian sartzen dira

platuxak gehien estuarioetan. 
Europako kostalde eta estuario guz-
tietan aurki dezakegu espezie hau:
Baltikotik hasi eta Iberiar Penintsula
arte. Itsaso Beltzean eta
Mediterraneoan ere badaude platu-
xak, horietan itsasoratzen diren ibaie-
tako bokalak kolonizatuz. 
Platuxak nagusiki zizareak, molus-
kuak, arrain txikiak eta izkirak edo
karramarroak bezalako krustazeoak
jaten ditu. 

Estalketa

Udaberrian ugaltzen da. Hori horrela,
udaberria iristerakoan, emeak eta
arrak itsasora joaten dira. Bertan
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Platuxa latza bere ordenako espe-
zie guztiek bezala ohitura seden-

tarioak dituen arrain bentoniko laua
da. Isurialde kantabriarrean aurkit-
zen diren ibai guztietako bokalee-
tako hondo hareatsu eta lohitsue-
tan bizi dira; Bidasoatik hasi,
Gipuzkoan, eta Mercadillo arte.
Ibai horietako askotan oso ugariak
dira, Bidasoa ibaiaren kasuan
bezala: ibai horretan Endarlatsa
arte igotzen da, hamar kilometro
baino gehiagora, ur gezetan bizirik
irauteko gai baita. 
Neguan 10 metrotik 35 metrora

bitarteko sakoneratako hondo
lohitsu eta hareatsuetan bizi bada
ere, uda iristen denean kostaldera

hurbiltzen da eta ibaietako estuarioe-
tan eta paduratan gora igotzen da.

Begietaraino lurpean sartuta egon

PLATUXA LATZA
Platichys flesus

PLEURONECTIDAE FAMILIA PLEURONECTIDAE FAMILIA

PECES RIO EUSKERA  20/10/20  12:53  Página 108



Larbak, pelagikoak baita ere eta ia
simetrikoak jaiotzen direnean, handik
10 egunera 2,5 eta 3 milimetro artean
neurtzera iristen dira. Denbora-epe
batez mikroorganismo planktonikoz
elikatzen dira. Aldi horretan bizkarra
azalerarantz eta sabela hondorantz
dutela egiten dute igeri, alde biko
simetria duten edozein arrainek beza-
la. Hazten doazen heinean, miraria
gertatzen da; bi begietako bat, pixka-
naka, buruaren beste alderantz
mugitzen da, beste begiaren ondora.  
Egia esan, larba ondorengo aldian
buru osoan ematen da bira-efektu
hori. Izan ere, aldi horretan aldaketa
somatiko handiak gertatzen dira,
garezurreko hezurretan bereziki,

baina baita hegatsen ezarpenean eta
garapenean ere. Hilabete eta erdiko
adina dutenean, oraindik milimetro
batetik hiru milimetrora bitarteko
tamaina dutenean, jadanik eskuratu
dute helduen gorputza, eta albo
baten gainean igeri egiten hasten
dira. Berehala uzten dute bizimodu
pelagiko ibiltaria, eta hondorantz
zuzentzen dira. Bertan izaki sedenta-
rio bilakatzen dira betirako.
Arrain lau guztiek jasaten dute platu-
xaren antzeko metamorfosi bat. Bi
begiak, azkenik, gorputzaren eskui-
naldean jartzen direnean, arrain lau
destrogiroez hitz egiten da. Aurkakoa
gertatzen denean, berriz, arrain lau
lebogiroez hitz egiten da. Platuxa sal-
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arrautzak errun eta ernaldu egiten
dituzte. 
Gainerako arrain lauetan gertatzen
den bezala, ugalketa zoriaren esku
uzten dute. Sexu
bakoitzak bere gameto-
ak askatzen ditu, eta
hor uzten ditu, uretan,
zoriak eta nolabaiteko
koordinazioak bildu dit-
zan. 
Eme bakoitzak milime-
tro bateko diametroa
duten arrautza-kopuru
handi bat kanporatzen
du. Arrautza horiek ura-
ren azalerara igotzen
dira eta, koipe-tanto

bat dutenez, flotatu egiten dute,
planktonarekin batera, eklosioa ger-
tatzen den arte. Eme heldu bat milioi
bat arrautza jartzera iritsi daiteke. 
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bizkar-hegatsa eta uzki-hegatsa
zabaltzen dituenean. Izan ere, hegats
horien erdialdeko erradioak handia-
goak dira, eta gertuago daude isatse-
tik burutik baino. Gorputz osoa ezka-
ta lau txikiez dago estalita, eta alboko
lerroan zehar nahiz biz-
kar- eta uzki-hegatsen
oinarrietan hainbat
garatxo agertzen dira.  
Aurpegiaren eta begien
kolorea berdexka edo
nabarra da, eta, zenbai-
tetan, orban argiak eta
ilunak agertzen dira.
Aurpegi aizuna, hau da,
hondoaren gainean
oinarritzen dena, zuria
da. Bere bizkar-hegatsa
eta uzki-hegatsa luzeak

dira, bular aldekoak eta sabelaldeko-
ak motzak diren bitartean, arrain lau
guztien kasuan gertatzen den bezala.
Isats-hegala handia da, eta bere
atzealdeko ertza zuzena da. 
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buespen bat da; izan ere, mugitu egi-
ten den begia edozein aldeetara joan
daiteke. Hala ere, askoz ere ohikoa-
goa da begiak eskuinaldean edukit-
zea (2/3) ezkerraldean edukitzea
baino (1/3).
Zenbaitetan, platuxen eta platuxa
leunen (Pleuronectes platessa) arte-
ko gurutzatzeak atzeman dira; horre-
gatik, azal ez hain lakarra duten
espezieak aurkitu dira, eta, zenbait
espezieri alboko lerroko eta buruko
garatxoak falta zaizkie.
Arrak emeak baino lehenago heltzen
dira sexualki. Arrak hiru urtetara eta
20 zentimetrotik 35 zentimetrora
bitarteko tamainara iristen direnean
bilakatzen dira heldu. Emeen
kasuan, berriz, urtebete gehiago
behar da.

Ezaugarriak

Platuxak, Moreauk 1881. urtean
sortu zuen Flessus generoaren sino-
nimo den eta Girardek 1856. urtean
sortu zuen Platichthy generoko kidea
izanik, aho txikia du eta bi barailatan
ebakitze-lerro jarraitu bat eratzen ez
duten hortz konikoak ditu.
Hezurrezko hortz ebakitzaileak ditu
baita ere xafla faringeoetan. Begiak
eta alde pigmentatua, gehienetan,
eskuinaldean kokatzen dira. Alboko
lerroa, ia zuzena, 80 bat ezkataz
dago hornitua.  
50 zentimetroko luzera izatera iriste-

ko gai da –nahiz eta tamainarik ohi-
koena 35 zentimetro ingurukoa den-,
eta bere gorputza zimurtsua eta oba-
latua da; erronbo-forma hartzen du
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Gobidoen familiako arrain den zar-

boa (Pomatoschistus microps) 5
zentimetroko luzera gainditzen ez
duen arrain eurihalino txiki bat da.
Bizimodu sedentarioa darama
Bizkaiko nahiz Gipuzkoako ibai
gehienetako ahoen hondo harritsu-
hareatsuetan. Nagusiki zizareez eta
moluskuez (izkira eta karramarro txi-
kiak) elikatzen da.
Bereziki ugaria da Irula erreka eta
Urola ibaiaren bokaleetan, eta baita
Orioko paduran, Oria ibaia itsasorat-
zen den lekuan, eta Urdaibain ere.
Espezie hau Eskandinaviatik
Mediterraneo itsasora eta Itsaso

Beltzera arteko kostalde litoral atlanti-
koetan aurkitzen da.
Gure ibaietan beti aurki daiteke ur

gazikaratan. Padura-zonaldeak nahiz
ibaietako azkeneko zatiak, ur gazika-
ra duten ibai-tarteak, ditu gustukoen.
Bere habitat arruntena harri askoz
hornitutako hondo hareatsu eta lohit-
suak dira. Harrietara bere bular alde-
ko hegatsek hartu duten bentosa-for-
mari esker itsasten dira. 

Ugalketa

Ugalketa-garaia udaberri amaieran
eta udan ematen da. Arrek zulo txiki

BOKALETAKO ZARBOA
Pomatochistus minutus

GOBIDAE FAMILIA

bat egiten dute ibai-hondoan, eta ber-
tan eraikitzen dute habia, normalean
koska harritsuren bat aprobetxatuz.
Jarraian hainbat emeren bila joaten
dira. Eme horiek habiara eramaten
dituzte ondoren, beren arrautzak ber-
tan utzi ditzaten. Ondoren, arrak
arrautza horiek bere espermaz bustit-
zen ditu, modu horretara ernalduz.
Arrautzak, gutxi gorabehera milimetro
bateko tamaina dutenak, oso itsasko-
rrak dira, eta harkaitzetara itsatsita
geratzen dira. Behin emeak joaten
direnean, errunaldiaren ondoren,
arrak zaindu egiten ditu arrautzak,
handik astebetera eklosioa gertatzen
den arte. Une gorretan, jaioberriek 3

milimetroko luzera dute, eta bizimodu
pelagikoa daramate, itsasoaren aza-
leran flotatuz.   
Horrela daudela, fitoplanktonaz elikat-
zen dira, 2 zentimetroko luzera izate-
ra iristen diren arte. Behin luzera
horretara iristen direnean hondora
jaisten dira, eta estuarioetako ur
lasaietara barneratzen dira. Oso ohi-
koa da angula-arrantzaleek, gauez,
konturatu gabe, beren baheekin
harrapatzea.  

Ezaugarriak

Bokaletako zarboaren gorputza luzan-
ga da, bere generoko
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pedunkulua bigarren bizkar-hegatsa-
ren oinarriaren erdia bezain luzea
delako, eta ez motzagoa. 

Alboko lerroan berrogeita bitik berro-
geita hamabi bitartera ezkata ditu.
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116 (Pomatochistus) beste kideek baino
ezkata askoz ere handiagoez estalia.
Bere kolorea horixka da, eta berde-
rantz egiten du; bere gorputzaren
erdialdean zeharka ezarritako orban
luzangan ditu. Era berean, bere biz-
kar-hegatsetako mintzak orban txiki
borobil eta ilunez eratutako ilarak
ditu. Orban txiki horiek erradioen
artean kokatzen dira, zarbo margo-
tuaren kasuan bezala, baina ez dira
hain nabarmenak. 
Oso txikia denez (4-5 cm gehienez
ere), euskal ur kontinentaletako

arrain txikiena da. Bi bizkar-hegats
ditu; lehenengoa erradio arantzatsuz
hornitua. 
Sabelaldeko hegatsak fusionatuta
daude, finkapen-organo gisa erabilt-
zen duen bentosa moduko bat eratuz.
Horri esker hondoko harkaitzetara
itsasten da. Isats-hegala borobildua
da. 
Ahoa nahiko handia da, eta beheko
ezpainak gainekoa gainditzen du.
Gobius generoa osatzen duten espe-
zieetatik bereizten da, batetik, txikia-
goa delako, eta, bestetik, isats-
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nahiz eta, orokorrean, bizkarraldean
kolore marroiak edo grisaxkak dituz-
ten, alboak zilar kolorekoak dituzten
eta sabel aldea, berriz, zurixka.

Araban alerik ez

Oso txikia denez, eta, gainera, ia jan-
garria ere ez denez, gizakiak ez du
inoiz arrain honenganako interesik
erakutsi. Hala ere, arrain hiruarant-
zen populazioek nabarmen egin dute
behera azken urteetan, nagusiki
beren habitatak deuseztatu eta kutsa-
tu izanaren ondorioz. 
Hori dela-eta, Espezie Mehatxatuen

Euskal Katalogoan jaso da, bereziki
babestu behar den espezie ahul gisa
katalogatuta. 
Ez dugu alerik aurkitu Arabako ibai-
ibilguetan; arrain hiruarantza Nerbioi
ibaiaren eskuinaldeko nahiz ezkerral-
deko erreka eta erretenetan aurkitzen
da. 
Leioako urtegian (Bizkaia) populazio
garrantzitsu bat aurki dezakegu, eta
baita Errekatxo urtegian ere
(Barakaldo). Gipuzkoan, berriz,
Jaizubiako erretenetan, Bidasoaren
ondoan, eta Urdaibaiko eta
Zarautzeko paduratan topa dezake-
gu.
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Arrain hiruarantza 7 zentimetrotik
11 zentimetrora bitartean neurt-

zen duen arrain eurihalino txiki bat
da. Bere gorputza ardatz-itxurakoa
da, konprimitua alboetatik, eta aza-
lak, ezkatarik ez badu ere, hainbat
hezur-xafla ditu.  
Ibai-ahoetako ur gazikaratan nahiz
mendiko errekatan bizi da. Zenbait
arrainek ez dituzte inoiz ibaiak uzten;
beste batzuk, berriz, itsasora migrat-
zen dute eta ibaietara ugaltzeko
xedez besterik ez dira igotzen. 
Bitxia bada ere, ur gezetan bizi diren
arrainek kostan edo ur gazikaratan
bizi direnek baino hezur-xafla gutxia-
go dituzte; horregatik, lehen espezie

desberdinak zirela uste zen. Egia
esan, arrain hiruarantzaren gorput-
zak xafla-kopuruari eta xaflen koka-
lekuari dagokionez dituen diferent-
ziak bere habitataren ezaugarrietara-
ko egokitasunaren araberakoak dira.
Hori horrela, ibaietako arrain hirua-
rantza, ziurrenik, kostaldeko arrain
hiruarantzatik etorriko da; kostalde-
koa, antzina, ur gezetara joan zen,
bere korazaren zati bat galduz.
Gainera, bi mota horietatik, hibrido
asko sortu dira, eta horien koraza
bien arteko nahasketa bat da. 

Arrain horien kolorea ere oso alda-
korra da, habitataren, adinaren eta
heldutasun sexualaren araberakoa,

ARRAIN HIRUARANTZA
Gasterosteus acuelatus
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Espezie hau Europako erdialdeko
eta iparraldeko ibaietan dago bana-
tuta. Europako alde askotan bizi da,
baina jarraikortasun geografikorik
gabe. Nukleo nagusiak Frantzian,
Alemaniaren iparraldean,
Danimarkan, Herbeheretan,
Norvegiaren hegoaldean eta
Poloniatik Itsaso Beltzera doan lerro
nagusi batean koka ditzakegu.
Iberiar penintsulan, Galiziatik
Gibraltarrera doan zerrenda batean
aurkitzen da, Portugal osoa barruan
hartuz. 
Levanteko iparraldean eta
Mediterraneoko nahiz Itsaso

Beltzeko zenbait zonalde tributario-
tan ere bizi da.  

Habiaren eraikuntza

Udaberrian, tenperaturen igoerare-
kin, eguneko argi-orduen gehikuntza-
rekin eta guruin tiroideen eta hipofi-
siaren funtzio-aldaketarekin, arrain
hiruarantzak erruteko prestatzen du
bere burua. Orduan, arren kolorea
aldatu egiten da; gorri biziz agertzen
da beren sabel aldea, burutik hasi
eta uzkiraino. Begiek ere orban txiki
ugariz eratutako kolore urdin distirat-
sua hartzen dute. Orban txiki horiek

lupa baten kristalaren bidez bakarrik
ikusi daitezke. Emeek ere zilar kolore
bizia hartzen dute.  

Kostaldean taldetan bizi diren arrak
ibaietan gora egiten dute bakarka,
eta urmael lasai eta sakonetara joa-
ten dira, lurraldea konkistatu eta
emearen arrautzak uzteko habia non
eraiki bilatzeko xedez. Hori horrela,
beti ur gezetan bizi diren arrainak
bezala, bakarti bilakatzen dira.
Lurraldea hautatu ondoren, habia
eraikitzeari ekiten zaio. Bizkar aldeko
arantza indartsuen bidez zulo txiki bat
egiten du zoru hareatsuan. Aipatu
zuloan hosto, makilatxo eta bestelako

landare-material ugari pilatzen dira.
Horiekin, urarekin kontaktuan sartze-
an gogortu egiten den giltzurrunetako
jariakin batez baliatuz, kupel-formako
habi bat eraikitzen du, sarrera batekin
eta irteera batekin, bertan arrautza-
kopuru handi bat gorde ahal izateko.
Lehen aipatutako material horiek,
behin betikoz ezarri aurretik, arrain
hiruarantzaren gorputz osoak askat-
zen duen substantzia itsaskor batez
bustitzen dira. Arrain horiek asko
arduratzen dira habiaren eraikuntzaz,
eta etengabe ari dira habiari ukituak
emanez: bat ez datorren hari bat
ordezten dute, material gehiago
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izaten; normalean, arrotzek alde egi-
ten dute, lurralde-eremua beste arrari
utziz; baina arrotzak alde egiten ez
badu, arerioaren arantza gogorrek
zaurituta bietako bat hil egiten dene-
an edo alde egiten duenean bakarrik
amaitzen den borrokaldi bati ekiten
diote. 

Arrek beren habiak eraikitzeaz
amaitzen duten bitartean, emeek
beren lurraldeetatik gertu egiten dute
igeri. Ar batek bere uretan sartzera
doan eme bat ikusten duenean, bere-
hala zuzentzen da harengana, sexu
bereko arerio bat izango balitz beza-
la. Emea erruteko prest ez badago,
edo ihes egiten du edo arrak baztertu
egiten du. Bestela, erruteko prest

badago, emeak jarrera berezi bat
hartzen du, arrak sabela zein handi-
tua, arrautzez betea, duen ikus
dezan. Une horretan, arrak kortesia
osoa eskaintzen dio, emearen parean
sigi-saga igeri eginez, eta habiaraino
eramaten duen eztei-dantza konpli-
katu bat gauzatzen du. Habiara iris-
ten direnean, sarrera erakusten dio,
bertan sartzera bultzatuz.     
Habia oso txikia denez, emearen
burua eta isatsa habiatik kanpo gerat-
zen dira. Une horretan, zeremonia
bitxi bati ekiten zaio. Arra emearen
isats-hegalaren gainean jartzen da,
jarrera bertikalean, eta ahoarekin
kolpe txiki eta azkarrak ematen diz-
kio. Emeak, kolpetxo horiekin estimu-
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ezartzen duten hemen, materiala
kentzen dute hortik, emaitza hobeto
ikusteko urrundu egiten dira habiatik,
material gehiagorekin itzultzen
dira,... Azkenean, amaitutzat ematen
duenean, arra habian sartzen da, eta
sarrerak bere gorputzaren neurrieta-
ra egokitzen ditu.

Habia jadanik prest dagoenean,
bere lurraldearen erdialdean, arrak
etenik gabe egiten du igeri habiaren
inguruan, sabel aldeko kolore gorri

distiratsuaz bereizten diren beste
arrengatik defendatuz. Edozein
arrotz bere lurraldean sartzen dene-
an, zuzenean erasotzen du, ahoa ire-
kita eta hiru arantzak tente dituela,
bere eremutik kanporatzeko xedez.
Arrotzak bere eremutik alde egiten
ez badu, arrain hiruarantza bertikalki
kokatzen da bere parean, sabel alde-
ko arantzak zabalduz eta gorputza
gorantz eta beherantz mugiaraziz.
Borroka horiek ez dira oso ugariak
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ren inguruan ematen dute, elikatzen,
baina begia arrautzetatik kendu gabe.
Egunek aurrera egin ahala, enbrioiek
arrainkume-itxura handiagoa hartzen
dute. Orduan, arrak askoz ere denbo-
ra gehiago pasatzen du horien zaint-
zan, eta jaiotzeko gertu daudenean,
egunaren hiru laurdenak zaintza

horretan ematera iristen da. Eklosioa
errunaldiaren ondorengo 7 edo 9
egunetara gertatzen da. 
Jaioberriek aitaren begiradapean
igeri egiten duen talde bat osatzen
dute. Aitak, oraindik, eztei-kolore
gorri distiratsua mantentzen du, are-
rioei arrainkume taldea bere zaintza-
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latuta, arrautzak jartzen ditu. Espezie
honekin garatu diren esperimentuek
erakutsi dute emeak, habian sartzen
bada ere, ez duela arrautzarik jartzen
arrak edo, bestela, esperimentatzai-
leak kristalezko makila batekin, kol-
petxo horiek ematen ez badizkio.

Emeak azkeneko arrautza jartzen
duen bezain laster, arra habian sart-
zen da eta arrautzak ernaltzen ditu,
horiek semen-likidoaz bustiz.
Ondoren, emea habiatik kanporatu
eta atzetik jarraitzen du, habiara ez
dela itzuliko egiaztatzeko. Izan ere,
errunaldiaren ondoren, emea kanpo-
tartzat hartzen da. Hala ere, beste
eme batzuk etorriz gero, berriro esti-
mulatu daiteke, eztei-dantza berri bat

egiteko. Eme berri horiek ere, behin
errunaldia amaituta, kanporatu egi-
ten ditu arrak.

Arrautzen zaintza

Ernalketaren ondoren, arrain hirua-
rantza arrak kontu handiz zaintzen
ditu bere arrautzak. Lehenengo egu-
netan, enbrioiak garatzen hasten
direnean, arrain hiruarantzak hamar
minutu besterik ez dira egiten ordu
oro arrautzen ondoan. Tarte horre-
tan, beren hegatsekin haize ematen
diete arrautzei; hau da, ur-korronte
bat eratzen dute arrautzak oxigenat-
zeko xedez. Gainerako denbora
arrautzak kokatzen direneko habia-
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taraino jaten ditu. Beste arrainen
arrautzak eta arrainkumeak ere
harrapatzen ditu. Arrain hiruarantza
batek tamaina handiko harrapakin bat
harrapatuz gero, berehala hurbiltzen
dira arrain hiruarantza gehiago,
harrapakinari zatiak kentzeko.  

Arrain hiruarantzaren etsai nagu-
sien artean hegazti harrapariak (txi-
rriak, lertxunak edo kaioak), lutxoa
eta perka amerikarra daude. Arrain
hiruarantza harrapatzea erraza ez da
erraza; izan ere, bizkarraldean eta
sabel aldean harrapatua den unean
bertan tente jartzen zaizkion arantza
zorrotzak ditu, eta, horrela, irentsi

nahi duen harrapariak ahoa ixten
duenean, arantzak ahosabaian sart-
zen dira. Era berean, sabel aldeko
arantzek arrainaren sabela babesten
dute. Horrela, gehienetan, arantzak
ahosabaian sartzen dituenean, harra-
pariek jaurti egiten dute, eta, une
horretan, arrain hiruarantzak ihes
egin eta landareen artean ezkutatze-
ko aprobetxatzen du.  

Arrain hauek zestodoak bezalako
zenbait parasitoen inbasioa pairatzen
dute maiz, talde batean indibiduo-
kopuru handi bat biltzen delako ziu-
rrenik. Arrain hiruarantza oso arrain
liskartia da; izan ere, errunaldian
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pean dagoela abisatzeko. 
Arrain hiruarantzaren ezaugarri

bitxi bat da, igeri-maskuria duten
arrain guztiek bezala airea hartu
behar dutenez berau eratzeko, asko-
tan ur-azalerarantz salto egiten dute-
la aire-ahokada bat hartzeko, zaint-
zaileari ihes eginez; izan ere, zaint-
zailea hortaz konturatzen bada,
arrainkumearen atzetik joaten da,
hura harrapatu, ahoan sartu eta bere
anaien artera jaurtitzeko.
Arrainkumeak bere helburua lortzen
ez badu, berriro saiatzen da, aitaren
deskuidu txikienean.

Udazkenean, behin arrainkumeek

uda osoa zaintza zorrotzaren pean
planktonaz eta uretan aurkitzen diren
krustazeoen larba txikiez elikatzen
igaro ondoren, independizatu egiten
dira, eta aurreko udaberrian jaiotako
gainerako arrainkumeekin elkartzen
dira, zaintzailea bere eztei-koloreak
galdu ondoren, helduen taldearekin
biltzen den bitartean.  

Elikadura

Arrain hiruarantza, txikia bada ere,
oso jatuna da. Uretako intsektuen
larbetatik hasi eta zizare txiki nahiz
ur-arkakusoak bezalako krustazeoe-
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zehar bere espezieko beste arrekin
borroka egiteaz gain, une oro egiten
du borroka bizi ohi diren lekuetan
enbarazu egiten duen beste edozein
espezieko arrainen aurka. 

Kolore-aniztasuna

Arrain hiruarantzaren kolorea oso
aldakorra da eta, neurri handi batean,
errunaldiaren araberakoa izan ohi da.
Normalean, bere bizkarraldeak arres-
ka eta urdinxka arteko kolore bat du.
Alboak zilar-kolorekoak dira, eta
sabel aldea, berriz, zurixka.
Zenbaitetan, zilar-koloreko alboak
zerrenda ilun batzuk gurutzatzen
dituzte, bizkarraldetik beherantz.  
Arrain hiruarantzak araldian daude-
nean, gorputzaren azpialdeak kolore
gorrixka hartzen du, bereziki arren
kasuan. Arrain honen bizi-aroaren
araberako kolore-diferentzia horiek
direla-eta, antzina naturalistek espe-
zie desberdinak zirela uste izan
zuten, eta izen desberdinak eman
zizkieten. 

Arrain hiruarantzaren 
barietateak

Arrain hiruarantzaren burua puntazo-
rrotza da. Bere ahoa oso txikia da,
eta nahiko lakarra, beheko baraila
goiko baraila baino aurreratuagoa
baitago. Goiko baraila oso protraktila
da. Hortzak oso txikiak dira, eta zen-
bait ilaratan daude ezarrita. Begiak
handiak eta oso borobilak dira. 
Bere gorputza konprimitua da, eta

isats-pedunkulu estu batean amait-
zen da. Era berean, hezur-xaflez
babestua dago. Hezur-xafla horiek
posizio desberdinak direla-eta, espe-
zie honen barruan zenbait barietate
daudela esan daiteke. 
Trachurus izeneko barietateko arrai-
nek burutik hasi eta isatseraino dituz-
te ezarrita hezur-xaflak; Semiarmatus
barietateko arrainen kasuan, berriz,
hezur-xafla horiek gorputzaren erdial-
deraino besterik ez dira iristen; eta
Gymnurus edo Leiurus barietateko
arrainetan hezur-xaflek bular aldea
bakarrik estaltzen dute.
7 zentimetrotik 11 zentimetroa bitarte-
ko tamaina izan ohi duen arrain hirua-
rantzaren ezaugarri nabarmenetako
bat bi edo hiru (normalean hiru)
arantza puntazorrotz eta indartsu
dituela, lehenengo bizkar-hegatsa
ordezkatuz. Ezten edo arantza indart-
su horiek tente edo etzanda egon dai-
tezke, batzutan sabel aldeko hegats
bezala funtzionatzen duen arantza
edo eztena bezala, arrainaren boron-
datearen arabera. 
Bigarren bizkar-hegatsa luzanga da,
eta uzki-hegatsaren maila berean
aurkitzen da. Hori horrela, bi hegats
horiek antza handia dute, nahiz eta
uzki-hegatsa zerbait txikiagoa izan
eta arantza edo ezten baten ondoren
egon.
Sabel aldeko hegatsei dagozkien
arantzen ondoren erradio bigun bana
kokatzen da. Bular aldeko hegatsak
erradio malguez eratzen dira, eta
zakatz-irekieretatik urrun kokatzen
dira. Isats-hegala oso txikia da.
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