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herrigune handiak soilik hasiera eta
bukaerako ataletan agertzen baitira,
balio ekologiko handiko bailara era-
tzen du, Leitzaran ibaia bera ardatza
delarik.
Ur- ibilguen higadura-ekintza bote-
retsuak arbelak nagusi dituen
mendi-erliebe baten gainean mar-
katzen du bailararen paisaia.
Paisaia natural honi bertako biztanle
urriek egiten dituzten ahaleginak
gehitu behar zaizkie, natura-baliabi-
deak aprobetxatzeko, inguruko zail-
tasun eta mugapenekin behin betiko
borrokan: aldizkako uholdeak, ingu-
ru hezea eta argitasun gutxikoa,
malda eta harkaiztsutasunari lotuta-
ko ezegonkortasuna, e.a.
Bailararen ardatza den Leitzaran
ibaiak euriak eta iturburu naturalek
emandako ur ugariak bideratzeaz
gain, pertsona eta ondasunen trafi-
koa uzten du, lehen gurdi-bideetan,
eta 1953an itxi zen trenbide zaharra-
ren bidez ondoren. Trenbidearen tra-
zatu zaharra bide berdea da orain,
eta bisitariei bailarako giroaren lasai-
tasun eta kalitatearen berri ematen
die.
Leitzaran ibaiaren ibilguaren estuta-
sunak eta harkaiztsutasunak, ema-
riaren gorabeherekin batera, ibaia
komunikabide gisa aprobetxatzea
galarazi dute, baina aprobetxamen-
du hidroelektrikoa erraztu dute,
presa, ubide eta zentral txiki askotan. Era berean, ur hauen

kemenak arrainketa-jarduerak
erraztu ditu eta, ondorioz, arran-
tza-barruti batzuk sortu dira,
amuarrain arrunta (Salmo trutta
morpha fario) eta amuarrain or-
tzadarren (Oncorhynchus mykiss)
birpopulaketak helburutzat har-
tuz. Ondorioz, Gipuzkoako arran-
tzaleen artean tradizio handiko
ibai-espazioa eratu da.
Behe-ibilguan ibaia leheneratu
ondoren, Andoainen Oria ibaiare-
kin bat egiten den tokitik gertu,
hainbat gune txikitan, urloak eta

koaternarioko jalkinen metaketak daude, uren energia murrizten
denean atsedenaldia aurkitzen dutenean.
Betidanik, giza ekintzarengatik toki lau hauek
sail aberats bihurtu ziren, poliki-poliki, eta
azken hamarkadetan hirigintza-prozesuak
industrialde edo bizileku txikiak bihurtu ditu.

Lurralde-eremua

Leitzaran ibaiko biotopo babestuak ubide natu-
rala eta zortasun-lurrerrenkak hartzen ditu bere
baitan, hau da, ubidea eta 5 metro zabalerako
lurrerrenka bana alde bietan, honakoa da:
- Leitzaran ibaia Nafarroako mugatik, hau da
Plazaola uhartetik, Otitako arrain-haztegiko
uharkaraino, hala nola bi puntu hauen arteko
ibaiadarrak, eta
- Maloko eta Ubaran ibaiadarrak lehengo tren-
bidearen gurutzebideraino.

Babestutako biotopoari buruzko arauak
Baimendutako erabilerak

- Biotopoaren balio bereziekin zerikusia duten
zientzi eta zabalkunde jarduerak.

Gipuzkoa aldeko Leitzaran ibaiaren harana estua, malda
handikoa eta betidanik populazio gutxikoa izan da. Egun,

baserrietan jende gutxi bizi da haranaren barru aldean.
Gertaera honek badauka eraginik ingurunean, batez ere uraren
kalitatean bai errekaren bide nagusira erreka-bideetatik jeisten
diren hainbat erreten eta errekako uraren kalitatean bai
Leizaran ibaiko urarenean. Gipuzkoa aldeko ibaiaren ibilbidean
ez da ez hondakin kutsakorrik ez jarduera kutsakorrik; ondorioz,
ibai hau Gipuzkoan gutxien kutsatuta dagoen eta kalitate one-
neko urak daramatzana da.
Leitzaran ibaiko uren kalitatea ibaian bertan dagoen arrain-bizi-
tzan isladatzen da (amuarraina, aingira, ezkailua, boga, e.a.).
Gainera zenbait ibaiadarren urak Andoaingo udalerria edateko
urez hornitzeko erabiltzen dira.
Baina ibaiaren garrantzia ez dago bakarrik uren kalitatean, badi-
ra berezko interesa daukaten beste alde batzuk. Adibidez,
bihurgunez beteriko bidea, zeinek balio geomorfologiko handia
daukan, eta Gipuzkoako altzadi oligotrofo onena, bai daukan
egituragatik, bai bere hedaduragatik.
Alde honetan inguruneak daukan beste ezaugarri bat popula-
zioaren eskasiarekin lotuta dagoena da, segabelardi eta larre
eskasia, Gipuzkoako baserrialdeetan hain ugariak direnak.
Baserrialde hauetan ustiatzeko modu aintzinakoena behi-azien-
dan oinarritutakoa da. Aipatzekoa da ikergai dugun aldearen
zuhaitz azaleraren kopurua (%90a baino handiagoa)
Gipuzkoako beste ibai-sakanetakoa baino askoz ere haundia-
goa. Honek erakusten du baso erabileraren garrantzia.
Halaber, aipatzekoa da alde horretan dagoen aberastasun kul-
turala. Haranaren barru aldean: lehengo Plazaolako trenbide
zaharra, burniolak eta inguruko beste eraikuntzak; baita saka-
naren bihotzean ere : historiaurreko aztarnategi arkeologikoak.
Alde honen beste bereizgarri bat eta Gipuzkoako Lurralde

Historikoan ez dena lurraren jabegoarena da. Gipuzkoan jabe-
go pribatua publikoaren gainetik dagoen bitartean, Leitzaran
ibaiaren sakanean, Andoain, Billabona, Berastegi eta
Elduaiengo herri onurako mendiak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak duela gutxi erositako lurrak babestutako biotopoaren
azaleraren %77a osatzen dute.
Leitzaran ibaia babestutako biotopotzat deklaratu ziren irailaren
29ko 416/1995 dekretuaren bidez.
Leitzaran ibaiaren bailara Nafarroan jaiotzen da eta bi mendize-
rraren artean mehartzen da, ipar-mendebalderantz egiten duen
bidean. Bere azalera Nafarroa eta Gipuzkoaren artean bana-
tzen da eta burualdean hiri- eta industria-gune bat hartzen badu
ere, bere ibilgua biztanlerik gabeko bailara batetik iragaiten da,
baso-giro nabariarekin. Populatzerik eta azpiegiturarik ez izate-
aren ondorioz (bakarrik baserri batzuk daude), industriak eta
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Iberiar Penintsulako ibai
nagusiak edo Europa

kontinente osoa zehar-
katzen duten ibaiak eta
Euskal Herriko gure
ibaiak erkatzen baditugu,
gureak oso ibilbide motza
dutela konturatuko gara,
batez beste ez baitira
berrogeita hamar kilome-
trora heltzen. Dena den,
ibaiburutik uhobira arteko
distantzia laburra izan
arren, ibaien ibilguek goi-
behe izugarria gainditzen
dute eta, orokorrean,
urak itsasoratzen direne-
an malda handietatik jai-
tsi ondoren egiten dute,
arestian aipatu ditugun
lautadetan abiadura hori
leundu arren; zeresanik
ez lautada horiek direla biztanlegoaren ezarguneak hartzen
dituztenak. Hauexek dira, bada, lurrik emankorrenak, ibarrak,
lehen nekazaritzan zihardutenak eta orain, gero eta gehiago,

hiri eta industrien erasoa pairatzen ari direnak.
Eskualdearen malda gogorrak, eurien erregimena eta egu-
raldiaren beste ezaugarri batzuk -neguko tenperatura altuak
direla medio izotza bat-batean urtzea-tartean direla,
Bizkaiko ibaien ezaugarririk behinenetarikoa ur asko era-
matea 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.
Euskal Herriko ibaien ardatza aztertzen badugu, ibaiburua
edo erdiko ibilgua bereiztuko dira, bai, baina ez Europako
edo penintsulako mesetako ibaietan beti azaltzen den behe
ibilgurik (antzekoren bat hemen adieraztekotan, Butroe ibai
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 kostaldeetan, ibaietatik galtzen den nekaza-
ritzako eta basoko makina bat lur aberats eta gozo jasotzen
dutelako.
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- Ibilaldiak eta txangoak, moto-
redun ibilgailurik erabiltzen ez
bada.
- Egun herri jabari hidraulikoa-
rekin zerikusia duten instalazio
eta hornikuntzak. Ur emariak
uretan bizitza gerta dadin gu-
txienezko urketa errespetatuko
du.
- Motoredun ibilgailuekin zirku-
latzea, beti ere, nekazaritza,
abeltzaintza eta basogintza
ihardueretarako, kudeaketa-
beharrizanetarako edo instala-
zioak mantentzeko bada eta
egun dauden bideak erabiltzen
badira.
- Egun ematen diren nekazari-
tza eta abeltzaintza erabilerak.

Baimen daitezkeen 
erabilerak

Babestutako biotopoaren ku-
deaketarako organoak hona-
koak baimendu ahal izango ditu:
- Uren zirkulazio askea errazteko basoetako jarduerak: ubidera
eroritako zuhaitzak eta adarrak jasotzea, egoera txarrean edo
gaisorik dauden aleak kentzea eta ihartutako adarrak kimatzea.
- Arrantza.
- Laginak hartzea, zientzi edo hezkuntza helburuekin.
- Hariteria elektrikoa eta komunikazioetarakoa.
- Dauden pistetan motoredun ibilgailuak ibiltzea.
- Uretako jolasjarduerak.
- Dauden instalazioen zerbitzurako azpiegiturak mantentzea eta
berriak jartzea.
- Euskal Herriko natura babesteko 16/1994 Legean aurrikusita-
koaren arabera, autoktonoak diren flora eta fauna espezieak
sartzea.

Debekatutako erabilerak

- Ubideetan edo urbazterretan aldaketak dakartzaten ekintzak,
salbu herri jabari hidraulikoarekin zerikusia duten instalazio eta
hornikuntzak mantendu eta berriak jartzekoak.
- Landaretzaren osagaiak edo egitura aldatzea.
- Autoktonoak ez diren flora eta fauna espezieak sartzea.
- Basa fauna persegitzea, ehizatzea edo harrapatzea, arrantza
salbu, beti ere baimentzen den baldintzetan.

- Lurrazpiko urak degrada edo kutsa ditzaketen solido edo liki-
doen isurketak, indarrean dauden arauekin bat etorriz.
- Eraikuntza jarduerak.

Inguruko babesaldea

Inguruko babesaldetzat hartzen da Leitzaran ibaira isurtzen
diren uren berezko arroa.

IBAIEN IZAERA FISIOGRAFIKOA
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abiatzen dira. Lehorte luzeetan,
ibaiburutik hurbil dauden erreka
horiek urik gabe egon daitezke,
beraz, ezaugarri mugatzailea oso
komunitate biologikoak garatzeko.
Lehen mailako ubide horietako bi
batzen direnean bigarren mailako
ubide bat sortuko da. Bigarren mai-
lako ubide batu eta hirugarren mai-
lako bat izango dugu, eta horrela
jarrautiko du ibaiaren behe ibilgurai-
no –zuhaitzaren enborra-, ibai sare-
aren adarren araberakoa izango
den ordena zenbakia izango duena,
alegia. Zenbat eta zuhaitzak adar
gehiago izan, orduan eta aktuagoa
izango da ibai-arroaren ordena. 
Drenaiaren dentsitatea ubideen
guztirako luzera eta zeharkatzen
duten arroaren azaleraren arteko
zatiduraren bidez neurtuko da, km
eta km.2-tan, hurrenez hurren.
Orokorrean, Euskal Herria osoak
dentsitate baxuko ibai sarea dauka,
500 m ubide azalerako km2. bakoi-
tzeko; hori horrela da lurzoruaren
iragazkortasunagatik (batez ere
alde karstikoetan), eta uharreak
asko direlako; halaber, eragina du
landa-eskualdeetako basoaren ba-
besak, baso hori oraindik ere nahi-
koa aberatsa delako, lurra babestu
egiten duelako eta egonkorrak diren
ubide apur batzuetara bideratzen
duelako euri ura. Drenaiaren dentsi-
taterik altuenak Asua, Gobela,
Butroe eta Oka ibaienak dira, km2.
bakoitzeko 900 m-ko kopurura hel-
tzen dira.
Ibai-arroa deskribatzen duen beste
adierazkari bat urak biltzen dituen

azaleraren eta ibai nagusiaren luzeraren arteko
erlazioa da (koefiziente morfikoa). Adierazkari hori
tarteka neurtu daiteke, nola-eta ibaiburuan jaio
diren ibai nagusiaren tarteak hartuta eta beheko
muga gero eta urrunago jarrita. Ibilgu jakin horre-
tatik urustutzen den ibai-arroaren azalerari doa-
kion atala gehitzen denean, ibilgu horren luzera
ez da proportzio berean hazten. Prozesua nola
gertatzen den kontutan hartuta, egoera oso des-
berdin bi gerta daitezke: gehienetan azalera luze-
ra baino gehiago hazten da, praktikan arro zirku-
larra sortuko duena, edo erdizirkularra, ibaia erra-
dioaren muturretik irteten da eta ibai-arro txikiak
kostaldean, zirkuluaren erditik irteten dutenak-.
Baina gerta daiteke ibai-arroaren zabalera ibaia-
ren luzera baino motelago haztea, esaterako, oro-
grafiaren ondorioz sortu den estutasuna kasu
bakarrean ikus daiteke. 

Ibai ekosistemaren baldintzak
aldatu egingo dira ibilguan zehar;
aldaketa hori apurka-apurka ger-
tatuko da eta ingurune fisikoan
eta biotikoan adierazgarrienak
diren faktoreen artean ondokoak
aipa genitzake: 
a) ibai-arroen morfologia;
b) uren azpian dagoen substratu
edo ibai hondo mota edo motak;
c) uraren ezaugarri fisikoak eta
osaketa kimikoa, eta d) bertan
bizi diren organismoak: landare-
ak eta animaliak. Tokiko egural-
diak ere badu eraginik ibaiaren
ezaugarrietan, esaterako, ur-
emaria, uraren tenperatura eta
argia.

Ibai-arro baten morfologia deskriba-
tzeko garrantzitsuak dira luzetarako

ebakidura, ubideen ordenaren kopu-
rua, ibai nagusiaren luzera eta ibai-
arroaren azaleraren arteko erlazioa
eta drenaiaren dentsitatea.
Ibaiburutik uhobiraino, ibaiaren luze-
tarako ebakidurak, gehienetan, malda
gogorrak azalduko ditu iturburutik hur-
bil, ibilguan aurrera egin ahala eta
uhobira hurbildu ahala, apurka-apur-
ka, leundu egiten dena, alegia.
Denboran zehar ibaiak gero eta
gehiago higatuko du bere ibilbidea
eta delako higadura hori ur-emariare-
kin eta maldarekin zuzenean lotuta
dago. Malda berdina izanik, higadura

handiagoa izaten da beheko tarteetan, direlako
horietan ur-emaria handiagoa izaten baita; beraz,
behe ibilgu horietan higadurak berak maldak leunde
egiten ditu eta prozesu hori goi ibilguetan baino ari-
nago gertatzen da; ondorea atzetik aurrerakoa da,
beraz. Emaitza ebakidura ahurra da; ibaiaren antzi-
natasunaren arabera ahurtasun hori nabarmena-
goa izango da -antzinatasuna edo heldutasuna
ibaiak higadura garatzeko izan duen denbora da-;
eta, besteak beste, funtsezkoa izango da ibilbidean
aurkitu dituen haitzen gogorra. 
Ibai-arroek zuhaitz itxura hartzen dute, jatorrian
erreka txikiak direlako -enborretik urrun dauden
adarrak-, erreka horiek lehen mailako ubideetatik

IBAI-ARROEN MORFOLOGIA
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edo harrizko substratua hobeto finka-
tuko duten makroarrabak edo briofito-
ak egotea, horiek hobeto itsasten
zaizkielako haitzei, edo bertan bizi
diren animalia motak. Animalia ba-
tzuk, oligoketo eta intsektu batzuk,
nahiago izaten dituzte jalgikin mehe-
ak, horietan galeriak egin eta elika-
gaiak aurkitzen dituztelako; beste ba-
tzuk, ordea, bikor lodidun jalgikina
behar dute, ondo oxigenatua, esate-
rako amuarrainak errunaldiari ekiteko
behar duena. Batzuk haitzetan irrista-
tzen dira, moluskuak eta planariak;
beste batzuk, trikopteroak tartean,
harrizko substratua behar dute babes-
lekuak finkatzeko.
Mikroarrabak -gehienetan diatomeo-
ak eta zianobakterioak- edozein subs-
traturen 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
ibilguaren tarte bakoitzean jalgitzen
dituen partikulen tamainua baldintza-
tzen duelako. Abiadura arina denean
urak handiak izan daitezkeen partiku-
lak garraia ditzake eta urak abiadura
hori galdu ahala lagatzen ditu.
Horrela, ibaiak aurrera egiten duen
heinean, lehendabizi gai lodiak utziko
ditu eta azkeneko tarteetan eta urile-
tan gairik meheenak.
Korrontearen abiadura eta substra-
tuaren arteko elkarreragiketak izuga-
rrizko heterogenotasuna ematen dio
ibaiari, organismoentzako mikrobizigu
ugari bideratzen dituelako: harrien
goialdea edo behealdea, ertzetatik
hurbilen dagoen alde geldoagoa, era-
gozpen baten atzean beti sortzen den urila, urazpian eta gaine- an dagoen landaretzaren arteko tartea, etab.

Organismo horiek urlasterretatik ihes egiteko
gai izaten dira. Adibide modura gorputz zapa-
la dutenak ditugu (luzetara efemeroptero eta
plekopteroen kasuan eta etzanda anfipodoe-
tan); edo elmidoak dituzten erpe oso garatu-
dun hanka luzeak (hirudineoak); zetaz harriari
itsatsita dauden babeslekuak eraikitzea (tri-
kopteroak); oinaren bidez itsastea (molus-
kuak) eta lingirda itsaskorren bidez irristatzen
diren planariak edota moluskuak.
Oro har, Euskal Herriko 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 era-
gozpenak 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 baten hondoan
dauden gaiak, jazar-

goaren eta iraunkorta-
sunaren arabera,
“gogorrak” eta “bigu-
nak” izango dira.
Substratu gogorra
harri ama, lauzatza-
rrak, errekarriak eta
legar lodiak dira; subs-
tratu biguna istil eta
lokatzak, neurri dese-
berdinetako bikorrak
dituzten hareak eta
legar meheagoak.
Ikus daitekeenez, go-
gorra eta bigunaren
arteko urratsa apurka-
apurkakoa da.
Ibaiaren tarte batean
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 hete-
rogenoa da oso eta azalera txikian erraz aurki daitezke lau-
zak eta errekarriak (korronte gehien dagoen aldeetan) eta
istilak eta hareak (horrontea moteldu egiten de tokietan,
uriletan edo harrien atzealdeetan).
Espazioaren araberako heterogenotasun hori nabarmena
da erdiko ibilguetan eta goiko ibilguetako beheko aldeetan,
eta, faktore zehaztailea dira ibaiaren aniztasun biologikoa-
ren. Ibaietan bizi diren organismoen eta substratuaren
arteko lotura erabatekoa da; substratu horretan aurkitzen
dute elikatzeko behar dutena, harrapakariengandik ihes
egiteko edo korronteari aurre egiteko babesa. Beraz, ibaia-

ren landaretza eta faunaren osaketa,
neurri handi batean, substratuaren egi-
turaren pentsutan egongo da. Ibaian
dagoen edozein objektu solido.
Hostoak, harriak eta landareak, orga-
nismo horien substratu izan daiteke.

Substratua osatzen duten partikulen
tamainum gora-behera ugari izan dai-
tezke, milimetro gutxi batzuk -lokatz-jal-
gikietan-, edo zentimetro batzuk -erre-
karri handietan eta haitzarretan-.
Horrek jalgikiaren oxigenatze maila bal-
dintzatuko 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),

IBAI-HONDOA EDO SUBSTRATUA
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atzeman daiteke sakonak ez diren
ibaietan, eta jakin badakigu mul-
tzo horren barruan Bizkaiko ibai
guztiak sar genitzakeela. Ten-
peratura, beraz, aldatu egiten da,
hala egunean zehar nola urtesa-
soiaren arabera. Tenperatura ore-
katsuen mantentzen den aldea
ibaiburua da, ibilgu horietan egu-
ratsaren eragina ez delako hain-
beste nabarmentzen eta ez hori
bakarrik, alde horietan ibarreko
landaretza hobeto artatu delako
eta aireari eragozpen gehiago
jarri eta eguzkiari itzal gehiago
egiten dizkiolako. Alde hau da
egokiena animali estenotermoen-
tzat, hau da, tenperaturaren alda-
ketak jasateko arazoak dituzte-
nentzat.
Tenperaturak eragina dauka oxi-
genoak uretan duen disolbagarri-
tasunean, disolbagarritasuna
handiagoa baita tenperaturak
behera egiten duenean. Beraz,
horrek guztiak zeharkako eragina
dauka organismoengan, zenbat
eta ura hotzago egon orduan eta
oxigeno gehiago izango dutelako.
Horixe da, bada, amuarrain eta
salmonidoek behar duten bizigua
eta horrexegatik leku hotzetan
eta, oro har, ondo oxigenatuetan
aurkituko ditugu.
1985.ean egin zen kanpainan
Bizkaiko ibaien uren tenperatura
udazkenean 2,5ºC eta udan 24ºC
artekoa izan zen. Arestian aipatu
ditugun eguneroko gora-beherak
kontutan hartuta baliteke udan

tenperatura altuagoak eta neguan
baxuagoak izatea, beti ere ordua-
ren arabera.

Oxigenoa

Uretan disolbatuta dagoen oxige-
noa eguratsetik dator, edo, bestela,
uretan dauden organismoen foto-
sintesiaren bidez eskuratzen da.
Jatorrizko lekuetatik abiatu eta gas
horrek uraren barruan duen heda-
pena (batez ere urak eta eguratsak
elkar ikutzen duten azalera) oso
motela da uriletan eta geldoetan.
Horregatik, uraren oxigenatzea ari-
nagoa da goiko eta erdiko ibilgue-
tan, horietan ura arinago mugitzen
baita, eta ostera, malda gutxiko ure-
tan edo, orokorrean hondoa han-
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Ur kontinentalen ezaugarria, salbuespenak salbuespen, ur
eztiak izaten dira, edo itsasoko urarekin erkatuta gatz

gutxi izaten dutenak; beste ezaugarri batzuk ere badituzte,
karbonatoak eta sulfatoak izatea, kloruroen ordez, osagai
mineral nagusiak. Gatz horien osaketak eta kontzentrazioak

oso aldakorrak dira.
Badira aurrekoei loturiko beste alderdi batzuk kontutan hartu
beharrekoak, baina horien geroago jorratuko ditugu.
Uren jatorri fisiko-kimikoa kontutan hartuta, maila edo motak
bereiz daitezke. Adibidez, disolbatuta dauden gaien kontzen-

trazioaren arabera, ur gogorrak eta ur
bigunak bereiztu behar dira, azidoak
edo basikoak, eta oligotrofikoak,
mesotrofikoak edo eutrofikoak.
Ezaugarri horiek gehi bestelako alda-
garri batzuk, tenperatura, hidrodina-
mismoa, suspentsioan dauden solido-
en kopurua, etab., ibaietako uren kali-
tate fisiko-kimikoa zehazten dute;
baina ez hori bakarrik, organismoen
banaketan ere zeresan izugarria izan-
go baitu, beraz, interesgarria da balo-
re horien tarteak ezagutzea. Jarraian,
bada, ibai batean aurki daitezkeen
bizidun motak baldintzatzen dituzten
faktoreak aztertuko dira.

Tenperatura

Ibaiaren uraren tenperatura igo egiten
da uhobira hurbildu ahala; aipatu ten-
peratura hori eta airearena harrema-
netan daude eta azken hau erraz

URA: BALDINTZA FISIKO-KIMIKOAK
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harritzekoa kasurik
gehienetan uretan
disolbatuta dagoen
oxigenoaren balore-
ak altuak izatea,
nahiz eta ibai horiek
tarte askotan kutsa-
dura organikoaren
eta industri kutsadu-
raren ondorio latzak
pairatu.

pH-a

pH-aren balorea,
hots, ur naturalen
azidotasun-basikota-
sun gradua 6 eta 8
artekoa izaten da
gehienetan, beti ere
substratua zein den
eta drenaia-arroaren
lurzoru moten arabe-
ra. Bestalde, uretan
gertatzen diren erre-
akzio kimikoek eta
fotosintesia bezalako
prozesu biologikoek
ere badute eraginik. 
Ph-aren muturreko
baloreak (batez ere
oso baxuak direnak)
kutsaduraren ondorio
izaten dira eta, jaki-
na, kalte izugarriak
sortzen dituzte orga-
nismoetan.
Nonbait kokatu beharra izanez gero, Gipuzkoako ibaietako
urak alkalinoak direla esango genuke, 7 eta 9 artekoak.
Bestetik, 3tik hurbil dauden baloreak Ibaizabal ibaiaren ibilgu
kutsatuetan aurkitu ditugu.

Eroamena eta gogorta-
suna
Uraren eroamena diso-
luzioan dauden ioi
kupuruak neurtzeko
era bat da. Gehien aur-
kituko ditugunak eta,
ondorioz, ur kontinen-
talen eroamen baloree-
tan eragin gehien dute-
nak, kaltzio, magnesio,
sodio eta potasio ka-
tioiak eta karbonato,
bikarbonato, kloruro
eta sulfato anioiak dira.
Aipatu ioi horien jato-
rria haitzen disoluzio-
an, lurzoruaren ikuzke-
tan eta eguratsetik
datozen eurietan dago.
Organismoentzar be-
harrezkoak izaten dira,
baina gehienetan ure-
tan izaten duten kon-
tzentrazioetan ematen
dena baino askoz ere
kontzentrazio baxuago-
etan eta, ondorioz, ez
dute inolako prozesu
biologikorik mugatzen
ez eragozten, salbu eta
kasu jakin batzuetan
(esaterako kaltzioaren
kontzentrazioa molus-
kuentzat).
Eroamena berez haz-

ten da ibaiaren ibaiburutik urrundu ahala, gero eta azalera
gehiagoko lurzoruaren jalgidurak direla eta ura ioiz betetzen
baita, eta, aldi berean, tenperaturak ere gora egiten duelako.
Badira lege honen salbuespen nabarmenak Bizkaian, ibaibu-

ruan diapiroak dituzten ibaietan, hain
zuzen ere (Nerbioi, Kadagu, Altube...)
Temperatura igo ahala, uraren eroa-
mena ere gehitu egiten da. Dena
dela, halako bat-bateko igoera bat
kutsaduraren seinale izaten da.
Uraren gogortasuna (kaltzio karbona-
toaren eta bikarbonatoaren kontzen-
trazioaren arabera neurtzen da bera)
eta eroamena oso lotuta dauden gau-
zak dira.
Bikarbonatoa disolbagarria da uretan,
baina ez ostera karbonatoa, eta hau
sortzen denean -uretatik anhidrido
karbonikoa kentzen duen edozein
prozesu dela bide, fotosintesia esate-
rako, bikarbonatoa karbonato bilaka-
tzen denean- haitz eta organismoen
gainean jalgiten da. Horretara kara-
rrizko tobak eratzen dira.
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diagoa izateagatik ur motelagoak
dituen tarteetan, berezko eragozpen
gehiago daude eguratseko oxigenoa
irensteko. Arestian argi esan dugun
moduan, ondore hau tenperaturari
lotuta ere badago.
Oxigenoa behar-beharrezko gasa da
organismo aerobioen bizitzarako,
batez ere eten gabe batetik bestera
dihardutenentzat, esaterako, amua-
rraineta, izokinenbat eta baita intsektu
askorentzat ere, eta hori dela eta ur-
emari handia, ur biziak eta ondo oxige-
natuta dauden ibilguetan baino ezin
dira bizi.
Ibaiaren eta lehorraren arteko elkarre-
ragiketa-maila altua da oso; ibaiak
makina bat gai organiko jasotzen du
lehorretik (hostoak, adarrak,
animalien hondakinak), baita
organikoak ez direnak, esatera-
ko euria egin eta lurraren ikuz-
keta prozesutik jalgi direnak,
euria egin eta lurraren ikuzketa
prozesutik jalgi direnak, edo
ibarreko landareetatik erori
diren hostoen arrastaketaren
ondorioz sortzen direnak (nitra-
toak, fosfatoak). Kanpoaldeko
gai organikoen ustelketa proze-
suan bakterioak kontsumitzen
duten oxigenoa (gai organiko
aloktonoa), gehi ibaiak berak
sortu duen gai organikoa ustel-
tzeko behar den oxigenoa (ber-
takogai organikoa), eta organis-
mo bizidunak jarduerari eusteko
behar dutena, fotosintesiaren

bidez eta eguratsetik hartzen denarekin oreka-
tu behar da. Tarterik motelenetan, argi eta
mugimendu gutxiago izaten dira: oxigenoaren
kontsumoa egon dagoen oxigenoa baino
altuagoa izan daiteke eta hipoxia egoera sortu,
baita kasu larriagoetan, anoxia bera ere, biak
ere organismo aerobioen kalterako. Oxigeno-
aren gutxitze hori areagotu egiten da gauez,
sasoi horretan fotosintesirik ez dagoelako;
udan ere antzeko zerbait gertatzen da, kasu
honetan tenperaturak gora egiten duelako.
Horrek guztiak eguneroko eta urtesasoiko
gora-beherak eragiten ditu disolbatuta dagoen
oxigenoaren maila, eta direlako gora-behera
horiek nabarmenak izan daitezke ibaiak landa-
gune edo hirietako bestelako gai organiko ba-
tzuk jasotzen dituenean.
Ibaiaren zama organikoa kalkulatzeko, oxige-
no eskari biokimikoa (OEB) erabiliko da.
Indize hori bost egunetan edo gehiagotan ure-
tako bakterioak kontsumitzen duten oxigenoa
(OEB5) neurtuta kalkulatuko da; prozesu guz-
tia ilunetan eta 20ºC-ko tenperaturan egingo
da. Indize honen balorea urak mineralizatu
gabe duen gai organiko kopuruaren propor-
tziozkoa izango da. Ur naturaletan balore hori
0,7-7 mgO2/1 izaten da. Kutsatuta dauden
tokietan delako balore hori askoz ere altuagoa
izan daiteke.
Oxigenoaren eskuragarritasunak gai kimikoen
disolbagarritasuna ere ikutzen du, besteak
beste fosfatoa eta burdina, baina hori guztia
aurrerago aztertuko dugu.
Euskal Herriko ibaiak diren modukoak dira,
eta esan dugun bezala, ur-ekarria bapatean
jasotzen dute eta sakonera gutxikoak dira,
eta, oro har, gure ibaietan uraren oxigenatze
prozesua erraz osatzen da. Horrela ez da
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silikato horren eskasia nabarmena izaten da.

Sufrea

Sulfatoa da oxigeno nahikoa duten uraren konposa-
ketan gailentzen den sufrearen forma inorganikoa.
Sulfatoa harriaren meteorizazioa eta lurzoruaren
ikuzketaren ondorio izaten da. Oxigenoaren eskasia
dagoenean bakterioek sulfatoa sulfhidriko erara erre-
duzitzen dute eta, sulfhidriko hori toxikoa da eta oso
berezia den usaina dauka. Elementu hori jalgikinean
pilatzen da. Gaur egun ibai sistemetan sufre gehien
sortzen duen fenomenoa euri azidoa dugu. Sufrea
duten konposatuen errekuntzatik datorren eta egu-
ratsean egon dagoen sufre dioxidoa lurrinarekin ba-
tzen da eta azido sulfurikoa sortu; euria egiten due-
nean azido hori uretara heltzen da eta pH-aren behe-
rapena sortzen du, eta, ondorioz, oso larriak diren
eragin ekologikoak.

Burdina

Uretan dagoen burdina ioi ferroso eran aurkituko
dugu (Fe2+), disolbagarria, edo bestela, ioi ferriko
eran (Fe3+), askoz disolbagaitzagoa. Disolbagarri-
tasun horren ezaugarriak direla medio, oxigenoa
falta denean baino ez dugu disolbatuta aurkituko
(forma erreduzitua), horixe da, esaterako, lurrazpiko

uretan eta hondo anoxikoetako uretan gertatzen
dena. Burdina asko duten lurrazpiko urek azalera
egiten dutenean eguratsean dagoen oxigenoa aur-
kitzen dute eta burdina hondorako bidea hartzen
duten ioi ferriko erara oxidatuko da.
Horixe da, beraz, iturburu asko eta askok kolore
gorri hori izatearen arrazoia, (jakina, euskarazko
Iturrigorri guztiak), gehienetan hidroxido ferrikoaren
edo karbonato ferrikoaren eraginagatik.

Gai organikoak

Ibaietan, materia organikoa uretan disolbaturik
dago, edo bestela partikulaturik, organismo bizien-
gan nahiz materia organiko hilean. Materia organiko
disolbatuak eta materia organiko hilaren zatiki horiek
detritu edo hondakina eratzen dute, bakterio, onddo
eta animalientzako elikagaia; bide honi heterotrofi-
koa edo detritikoa deritzo.
Oso garrantzitsuak dira ibaiertzetako landaretzatik
edota inguruetako lehorretik etorri eta ibaian sartzen
diren gai aloktonoak. Hondakin autoktonoa, berta-
koa, animalia eta makrofitoen hondakinetatik sor-
tzen da gehienbat; izan ere, gehienetan, eta leho-
rrean gerta-tzen ez den bezala, animaliek ez dituzte
zuzenean jango, hil eta bakterioen eta onddoen era-
soak gertatu ondoren baino.
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Elikagaiak

Hondakin mineralen zatirik handiena osa-
tzen duten eta uraren eroamenaren eragile
handienak diren ioiak aparte, askoz ere
baxuagoak diren kontzentrazioetan disol-
batuta egoten diren beste gai batzuk ere
badaude, baina hala ere garrantzitsuak
oso landareen elikadurarako; horrexegatik,
bada, elikagai izena hartzen dute. Nitro-
genoaren konposatu inorganikoak (nitratoa,
nitritoa eta amonioa), fosfatoa eta silikatoa.
Gai horiek nahikoa baxuak izaten diren kon-
tzentrazioetan aurki daitezke, landareak
behar izaten dituztenak baino baxuagoak,
konposatu horietariko baten ezagatik foto-
sintesi tasa mugatuta izan dezaketeenak.
Ur naturaletako hidrogenoa konposatu kimi-
ko organikoetan (aminoazikoak, aminak,
proteinak, azido humikoak, etab.) eta inorganikoetan
(nitratoa, nitritoa eta amonio ionizatua edo ionizatu gabe-
koa) aurkituko dugu. Nitratoa jarduera biologiko gutxiko eta
oxigeno askoko lekuetan aurkituko dugu. Amonioa, ostera,
gai organikoen mineralizazioaren ondorioz sortzen diren
giro erreduktoreetan izaten da nagusi. Landareek nitroge-
no inorganikoaren hiru formak bereganatzeko gai dira, eta
organiko bilakatu. Uretan dauden nitrogeno mota desber-
dinen aldaketa mikroorganismo batzuk egiten dute; zen-
bait bakterio gai dira amonioa nitrito eta nitrato bilakatzeko
eta delako prozesu horri nitrifikazioa deritzo. Beste batzuk
desnitrifikazioari ekiten diote, horrela nitratoa nitrogeno
molekular bilakatzen da eta nitrogeno hori eguratsean
hedatu. Halaber, bakterio eta arraba zianofizeoak daude,
eguratsean dagoen nitrogeno molekularra finkatzeko gai
direnak eta horrela, nitrogenoaren uretako zikloa sartzen
dutenak. Prozesu hau haltzen sustraietako mikroorganis-
mo sinbionteek ere buru-tzen dute.
Amonioa, batez ere ionizatu gabe dagoena (amoniakoa, NH3)
eta baita nitritoak ere, toxikoak dira organismo asko eta asko-
rentzat, batez ere arrain salmonidoentzat.
Uretan izaten den fosforoa forma inorganiko disolbagarrian

dago, forma organiko disolbagarrian edo partikuletan (hala orga-
nikoa organismoetan eta organismo hondakinetan, nola inorga-
nikoa mineralen partikuletan). Berezko baldintzetan fosforoa
baino nitrogeno gehiago egongo da, fosforoa elementu hori
duten harrietatik baino ez delako sortzen eta eguratsean ia ez

dagoelako. Dena den, hiri hondakinetan maki-
na bat fosfato izaten da  -garbikariak- eta
nekazaritzako hondakinetan  -ongarriak-, eta
horiek uraren eutrofizazioa ekartzen dute.
Eutrofizazioa zer den?, bada, jatorriz antropi-
koa den elikagai edo gau organiko gehiegi
botatzea uretara; zer gertatzen da horrekin?,
arrabak eta beste landare batzuk izugarri haz-
ten direla eta horiek usteltzen direnean oxige-
no lar kontsumitzen dela. Baldintza horietan
uharrea sortzen da eta oxigenoa ez egotea
edo dagoena eznahikoa izatea bertako orga-
nismoen kalterako da. Hori guztia nabarmena
izaten da laku eta urtegietan, baina behin
baino gehiagotan ibaien ur geldo edo uriletan
ere aurkituko dugu.
Silikatoa funtsezko elikagaia da diatomeoen
eta beste arraba batzuen oskola eratzerako
prozesuan. Abar horiek izugarri hazi eta gero



L
E

IT
Z

A
R

A
N

 I
B

A
IA

BA
BE

ST
UT

AK
O 

BI
OT

OP
OA

L
E

IT
Z

A
R

A
N

 I
B

A
IA

BA
BE

ST
UT

AK
O 

BI
OT

OP
OA Ibaia luzetara egituratzen da;

ibaiaren ubidean zehar ezaugarri
desberdinak dituzten hiru alde
bereiztuko ditugu. Lehenengo eta
behin, krenon izenekoa, ibaiburua-
ren alderdia da, ibaiaren ibilguaren
tarterik gorenekoa. Tarte horretan ur-
emaria aldakorra izaten da oso, beti
ere urtesasoiaren arabera; maldak
ere gogorrak izaten dira eta beraz,
ura arin mugituko da eta partikula
handiak garraiatzeko gai da.
Higadura ere ez da makala izaten
eta ibaiaren hondoan harri eta erre-
karri handi eta ezegonkorrak aurkitu-
ko ditugu, edo baita harri ama ikuzia
eta lauzetan egituratua. Argi dago ez
dela erraza ibilgu horretan faneroga-
moak sustraiak egitea, hala eta guztiz ere goroldioren batzuek
eta arrabaren batzuek lortzen dute harriari itsastea. Dena den,
alde batetik ibaiertzetako landaretzaren gerizpea dela eta argia
eskasa izaten delako, eta bestetik urlasterraren abiadura gehie-
gi izateagatik bertako landaretzari hazteko aukerarik ematen ez
zaiolako, krenon horretan bizi diren ibaiko animali apurren elika-
gai ia bakarra ertzetako landaretzatik erortzen diren hostoak
baino ez dira. Animalia horiek batez ere hondakinjaleak izaten
dira eta duten ezaugarririk bereziena substratuari itsasteko balia-
bideak dira eta horrela urlasterrari aurre egiteko. Ibai txikietan
ibilgu hori lehortu egin daiteke udaroan. Bizkaiko ibaien ibaiburu

guztiak krenon hori dute.
Tarteko ibilguari ritron deritzo. Ibilgu horretan urak abiadura
galdu, baina oraindik ere jalgipenak baino garrantzia gehiago
dauka garraiatzeak. Substratuan harriak azalduko zaizkigu,
tamainu askotakoak, baina tarteka legarra eta hare finezko sai-
lak ere bai. Ubidea zabalagoa da, argia ere errazago sartzen da
eta bertako ekoizpena goiko ibilguan baino altuagoa da.
Krenonean ikusi dugu sartzen zen energia ia bakarra ibaiertze-
tako landaretzaren pentsutan zegoela, oraingo honetan depen-
dentzia hori ez da horrenbesterako, eta ez hori bakarrik, fanero-
gamoak gai dira sustraiak egiteko haitzen arteko uriletan, leku
horietan substratuak tamainu handia izaten baitu. Ibilgu honetan,
batez ere beheko aldean, salmonidoak izaten dira nagusi (izoki-
na eta amuarraina) edota zarboa bezalako ziprinidioak. Alde

hauek ere ondo oxigenatuta egoten dira, nahiz
eta eguzkiaren eragina gehiago izateagatik eta
ibaiburutik gero eta urrunago egoteagatik, ura-
ren tenperatura 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 isti-
lezko jalgikina izaten da. Uharreek gero eta
indar gutxiago dite eta, ondorioz, goiko ibilguan
baino oxigeno gutxiago dago, batez ere hondo-
an, hor gai organikoak usteltzeko behar den oxi-
genoaren kontsumoa askoz ere handiagoa
baita. Hondoa sakona bada, uraren hartasunak
berak arrabak, goroldioak eta fanerogamoak
haztea eragozten du, eta beraz, ibaia berriz
bilakatuko da heterotrofo eta kontsumitzaileek
(bakterioak, animaliak, onddoak) gai organiko-
ak kanpoaldeko arbolengandik jasoko dituzte (ibaiertzeko
landaretza, ibaiak dakarrena eta inguruko lehorraren ikuz-
keta). Oxigeno gutxiago egoteak, tenperatura aktuagoa iza-
teak, substratu egokirik ez egoteak eta elikatzeko erabiltzen
dituzten makroornogabeen dentsitate baxuak direla eta,
salmonidoek ezin dute potamona kolonizatu, ostera, ibilgu
horretan ziprinidoak aurkituko ditugu, batez ere zarboa eta
loina.
Gipuzkoako ibaietan, aipatu potamon hori ez da ia azaldu
ere egiten. Agian, itsasoan bukatzen den behe ibilguren
batek izan ditzake potamonaren aurreezaugarriren batzuk,
baina ez potamon zehatzik; behar bada, salbuespen baka-
rra Butroe ibaia litzateke, baina Mungia igaro ondoren.
Egiten ditugun oharretatik atera daitezkeen ondorioak
hauek dira. Lehenengoa, ibaiburuetan arnasketa gailentzen
zaiola ekoizpenari; ibaiburuetan korrontearen abiadura eta
ertzetako landaretzaren itzalak organismo autoktonoen ekoizpe-
na nahikoa maila baxuetan mantentzen dute, baina, ordea, ubi-
detik kanpo sintetizatu diren gai organikoen sarrera garrantzi-
tsua da oso. Bigarren ondorioa, ibaiaren erdiko ibilguan, ritrone-
an, korrontearen abiadura moteldu egin da eta ubideak zabala-
goak dira; bertako 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 ekoizpe-
na baino altuagoa izango da.

Uretako organismoak

Beste edozein sistema biologikotan gertatzen den bezalaxe,
ibaietan izaki bizidunak daude, taxonomiaren aldetik talde asko-
takoak direnak, alegia. Funtzioaren arabera 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 makrofitoak, animalia makroorno-
gabeak, eta arrainak.
Organismo batzuek oso baldintza zehatzak behar dituz-
te eta ibaiaren baldintza fisiko-kimikoen faktore bat edo
gehiagoren aldarazpen oso txikiak jasan ditzakete;
horiexek dira uraren ezaugarrien adierazkaririk onenak.
Beste batzuk, ostera, gai dira egoera desberdin eta alda-
korragoetan bizitzeko eta sakabanatuago eta hedatuago
aurkituko ditugu.
Lehenbiziko horiek estenojasaleak dira (“esteno” =
estua, mugatua), eta azkenengoak, berriz, faktore bat
edo gehiagorako eurijasaleak (“euri”=zabala).
Estenojasale-ak dira ibaien egoerari buruzko informazio
gehien ematen dutenak.
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Gaur egun, bailarako landaredian
baso-pasaia da nagusi, konife-

roen baso-sailetan. Intsinis pinuaren
masa helduek, arraseko mozketaren
ondoren, hostotsuen baso mistoei
uzten diete tokia, hari-tza eta gaztai-
nondoa nagusi direlarik. Pagadiak
gutxi dira eta goialdeetan agertzen
dira. Hariztiak, ordea, altitude ertai-
neko hegal arrokatsuetan agertzen
dira eta haltzadiak, ur-ibilguetan.
Bailarako behe-tartean zelaiak dira
nagusi, eta larreak goiko banalerroe-
tan agertzen dira. Sakabanatutako
gune arrokatsu eta hezeetan, bertako
espezie endemiko bat, komunitatea-
rentzat interesgarria, agertzen da:
Soldanella villosa, hain zuzen.
Leitzaran ibaiaren ibilguari berari dagokionez, ertzeko landare-
di naturalean haltzadia da nagusi, eta ohianpe handia du,
sahatsekin. Landare-mota honek hartzen duen azalera eten-
gabearengatik eta bere kontserbazio-egoera onarengatik, bai-
lara hau EAEko haltzadi kantabriarren erakusgarririk onena
da.
Ur-ibilgunetan eta ibaiertzeko basoetan berezkoak diren
hegazti eta ugaztunek, ordezkaritza ona dute espazio hone-
tan,ibaiertzetan noizean behin ager daitezkeen eta baso-ingu-
ruei lotuta beste espezieekin batera: basurdea, orkatza, katai-
neta, azkonarra edo lepazuria.
Leitzaran ibaiaren ekosistemak kalitate ona duela antzematen
da, fauna-espezie batzuen agerpenarengatik: bisoi europarra
eta interesa duten beste espezieak, hala nola, martin arran-
tzalea (Alcedo atthis) eta ur-zozoa (Cinclus cinclus). Leitzaran
ibaiko iktiofaunan amuarraina da nagusi, elikadura-piramidea-
ren goialdean. Izokinen (Salmo salar) birpopulatzeetan lortu
berri diren arrakastek, ibai honetan errekuperatzea posible
dela adierazten dute.
Bisoi europarra ibai gutxitan bizi Euskadin, eta Leitzaran horie-

tako bat da. Bailarako erreten batzuetan mutur luze piriniara
eta uhandre piriniarra ere badira. Arro isurleak baso-orientazio
nabaria dauka eta ibar, bailara estu eta mendi-mul-tzo bat da.
Bertan konifero-sailak dira nagusi eta, ur-ibilguetan, haltzadi
kantauriarrak.

Frenczalera honetan konifera-landaketak dira ugarienak,
nagusiki intsinis pinua, eta 600 metrotik gora larizio pinua
eta alertzeak. Baso autoktonoa gordetzen den aldean hariz-
ti hibridoak daude, haran honetako ezaugarri direnak eta
Gipuzkoako beste alde batzuetan oso gutxi ematen dire-
nak.
Landaretzari dagokionean, aipatzekoa da Gipuzkoako
esfagnodi zabalena, hala nola goroldio espezie ezberdinak
eta espezie hepatikoak ere, Euskal Autonomi Elkartean eta
Penintsulan ere oso gutxi ikusten direnak. Hauek haritzez
estalitako haitz mugertsuetan egoten dira. Honen adibide
Ibarrolako hariztia dugu, basoaren egoera ona eta kontser-
bazioa erakusten duena.
Ur-ibilgunetan eta ibaiertzeko basoetan berezkoak diren
hegazti eta ugaztunek, ordezkaritza ona dute espazio hone-
tan,ibaiertzetan noizean behin ager daitezkeen eta baso-
inguruei lotuta beste espezieekin batera: basurdea, orka-
tza, kataineta, azkonarra edo lepazuria.

EZAUGARRIAK: gorputz lu-
zea eta hauskorra dute, eta
hari antzeko hiru luzakin,
askotan gorputza bera baino
luzeagoak. Mintzeko hegal
gardenak dituzte, atzekoak
laburragoak, eta erabat gal-
duak inoiz. Haien ahoa maste-
karia da, baina helduek enul-
durik dute haien bizitza labu-
rrean elikatu beharrik ez dute-
nez gero.
Larba egoera da intsektu hauen erarik ohizkoena, eta taxu-
kera, anitzekoak izaten dira orduan; aldi honetan zakatzak
dituzte gorputzaren bi aldeetan, gehiago edo gutxiago haziak
eta xaflak diruditenak. Hiru zerko muturrean eta hosto antze-
ko zarkatzak abdomenaren segmentuetan (larbak).
TAMAINA: 15-25 milimetro luze da
BIOLOGIA: intsektu arkaiko hauek, heelduak direlarik, oso

denbora, laburrez bizi
dira, ordu apur batzu-
tan inoiz, ugaltzeko
behar duten astia doi-
doi, hemenditik dator-
kie, bada, haien izena.
Aitzitik, ur-larbak dire-
nean zenbait urtez bizi
daitezke.
Intsektu hauek, ibaie-
tako arrain askoren eli-
kaduraren osagai na-
gusi bat dira; saguza-

rrek enarek eta txitxiburduntziek ere harrapatu ohi ituzte
hegan dabiltzan bitartean.
ELIKADURA: helduek ez bezala, larbek barail gotorrak
dituzte, eta landare-hondakinez eta algez elikatzen dira,
baina animaliak jaten dituenik ere badago.
HABITATA: gai organiko gehiegi ez duten ur geldien ingu-
ruetan topa daitezke, eta hortaz, gai organikoek kutsatuga-
beko uren adierazle bezala erabil ditzakegu.

EZAUGARRIAK: hiru zerko
abdomenaren.
Gorputz luzea eta hauskorra
dute, eta hari antzeko hiru
luzakin, askotan gorputza
bera baino luzeagoak. Min-
tzeko hegal gardenak dituzte,
atzekoak laburragoak, eta
erabat galduak inoiz. Haien
ahoa mastekaria da, baina
helduek enuldurik dute haien
bizitza laburrean elikatu beha-
rrik ez dutenez gero. Larba
egoera da intsektu hauen erarik ohizkoena, eta taxukera, ani-

tzekoak izaten dira orduan; aldi
honetan zakatzak dituzte gor-
putzaren bi aldeetan, gehiago
edo gutxiago haziak eta xaflak
diruditenak. Hiru zerko muturre-
an eta hosto antzeko zarkatzak
abdomenaren segmentuetan
(larbak).
TAMAINA: 5 milimetro luze da
BIOLOGIA: intsektu arkaiko
hauek, heelduak direlarik, oso
denbora, laburrez bizi dira, ordu
apur batzutan inoiz, ugaltzeko
behar duten astia doi-doi,

hemenditik datorkie, bada, haien izena.

EZAUGARRIAK: gorputz lu-
zea eta hauskorra dute, eta hari
antzeko hiru luzakin, askotan
gorputza bera baino luzeagoak.
Mintzeko hegal gardenak dituz-
te, atzekoak laburragoak, eta
erabat galduak inoiz. Haien
ahoa mastekaria da, baina hel-
duek enuldurik dute haien bizi-
tza laburrean elikatu beharrik ez
dutenez gero. hiru zerko abdo-
menaren.
TAMAINA: 20 milimetro luze da
BIOLOGIA: intsektu arkaiko hauek, heelduak direlarik, oso den-
bora, laburrez bizi dira, ordu apur batzutan inoiz, ugaltzeko behar

duten astia doi-doi, hemendi-
tik datorkie, bada, haien
izena. Aitzitik, ur-larbak dire-
nean zenbait urtez bizi daitez-
ke.
Intsektu hauek, ibaietako
arrain askoren elikaduraren
osagai nagusi bat dira; sagu-
zarrek enarek eta txitxibur-
duntziek ere harrapatu ohi
ituzte hegan dabiltzan bitarte-
an.
ELIKADURA: helduek ez
bezala, larbek barail gotorrak
dituzte, eta landare-hondaki-

nez eta algez elikatzen dira, baina animaliak jaten dituenik ere
badago.

PERLODES PERLODESLEITZARANGO FLORA ETA FAUNA

CLOEON DIPTERUM

EPHEMERA VULGATA

Soldanella villosa

Martin arrantzalea

Ur zozoa
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OA EZAUGARRIAK: gorputz luzea eta

hauskorra dute, eta hari antzeko hiru
luzakin, askotan gorputza bera baino
luzeagoak. Mintzeko hegal gardenak
dituzte, atzekoak laburragoak, eta era-
bat galduak inoiz. Haien ahoa maste-
karia da, baina helduek enuldurik dute
haien bizitza laburrean elikatu beharrik
ez dutenez gero.
Larba egoera da intsektu hauen erarik
ohizkoena, eta taxukera, anitzekoak izaten dira orduan; aldi
honetan zakatzak dituzte gorputzaren bi aldeetan, gehiago
edo gutxiago haziak eta xaflak diruditenak. Hiru zerko mutu-
rrean eta hosto antzeko zarkatzak abdomenaren segmentue-
tan (larbak).
TAMAINA: 7-12 milimetro luze da
BIOLOGIA: intsektu arkaiko hauek, heelduak direlarik, oso

denbora, laburrez bizi dira,
ordu apur batzutan inoiz,
ugaltzeko behar duten astia
doi-doi, hemenditik datorkie,
bada, haien izena. Aitzitik,
ur-larbak direnean zenbait
urtez bizi daitezke.
Intsektu hauek, ibaietako
arrain askoren elikaduraren
osagai nagusi bat dira; sagu-
zarrek enarek eta txitxibur-
duntziek ere harrapatu ohi
ituzte hegan dabiltzan bitar-

tean.
ELIKADURA: helduek ez bezala, larbek barail gotorrak dituz-
te, eta landare-hondakinez eta algez elikatzen dira, baina ani-
maliak jaten dituenik ere badago.
HABITATA: gai organiko gehiegi ez duten ur geldien ingurue-
tan topa daitezke, eta hortaz, gai organikoek kutsatugabeko
uren adierazle bezala erabil ditzakegu.

EZAUGARRIAK: gorputz luzea
eta hauskorra dute, eta hari antze-
ko hiru luzakin, askotan gorputza
bera baino luzeagoak. Mintzeko
hegal gardenak dituzte, atzekoak
laburragoak, eta erabat galduak
inoiz. Haien ahoa mastekaria da, baina helduek enuldurik dute
haien bizitza laburrean elikatu beharrik ez dutenez gero.
Hiru zerko abdomenaren.
Larba egoera da intsektu hauen erarik ohizkoena, eta taxuke-
ra, anitzekoak izaten dira orduan; aldi honetan zakatzak dituz-
te gorputzaren bi aldeetan, gehiago edo gutxiago haziak eta
xaflak diruditenak. Hiru zerko muturrean eta hosto antzeko
zarkatzak abdomenaren segmentuetan (larbak).
TAMAINA: 16 milimetro luze da

BIOLOGIA: intsektu arkaiko
hauek, heelduak direlarik, oso
denbora, laburrez bizi dira, ordu
apur batzutan inoiz, ugaltzeko
behar duten astia doi-doi,
hemenditik datorkie, bada, haien
izena. Aitzitik, ur-larbak direnean
zenbait urtez bizi daitezke.

Intsektu hauek, ibaietako arrain askoren elikaduraren osagai
nagusi bat dira; saguzarrek enarek eta txitxiburduntziek ere
harrapatu ohi ituzte hegan dabiltzan bitartean.
ELIKADURA: helduek ez bezala, larbek barail gotorrak dituz-
te, eta landare-hondakinez eta algez elikatzen dira, baina ani-
maliak jaten dituenik ere badago.
HABITATA: gai organiko gehiegi ez duten ur geldien ingurue-
tan topa daitezke, eta hortaz, gai organikoek kutsatugabeko
uren adierazle bezala erabil ditzakegu.

EZAUGARRIAK: Anax imperator
dimorfismo sexuala du. Arrak urdinak
dira eta emeak beltz horidunak.
Begiak modu nabarmenak banandu-
rik heuren artean. Begia bata bestea
ukituz, puntu baten behintzat. 
Aurreko hegaletan zelula diskoidala-
ren albo laburrena proximala da, hau
da, hegalaren basetik hurbilen dagoe-
na. Hau dela eta zelulak ia berdinak aurre atzeko hegaletan.
Erradial osagarria gutxi markaturiko bihurgunea eratuz pterostigma
azpian. Nerbiazio anal eta kubitalaren artean lehendabizi bi eta
ondoren hiru zelula lerro daude, hauen ondoren lerro bakarra dago-
elarik, eta ondorioz nerbiazio anala kubitalaren modu ia paraleloan
doa. 

Buru handia dute, begi konposatu
pare batek ia osorik betetzen dutena;
begi hauek oso garatuak daude
(30.000 omatidio baino gehiago dituz-
te) eta haiei eskerrak ikaragarrizko doi-
tasunez haien harrapakinak.
Haien mintzezko hegal zabalak
Zigopteroenak bezalakoak dira, baina
atzekoak zabalagoak dituzte benetako
burduntziek.
TAMAINA: 7-8 zentimetro luze da.

BIOLOGIA: txitxibururduntzi uretan bizi dira haien bizitzaren lehen
aldietan. Larba direnean trakeetako zakatzen bidez hartzen dute
arnasa, haragijaleak dira eta ahoko aparatu oso berezia dute, ber-
tan mozorro izeneko ezpain bat baitute, kizkurturik dagoenean
buruaren behealdea esaltzen duena, eta luzaturik dagoenean
luzeera bikoitza lort dezakeena.

LIMNEPHLIUS LIMNEPHLIUS 

PERLA BIPUNCTATA

ANAX IMPERATOR

EZAUGARRIAK: Cordulegas-
ter boltonii begi berde horidu-
nak ditu eta gorpu beltza aro
horiekin. 
Begiak puntu baten ukitzen
dira. Abdomena beti hori eta
beltza.
Aurreko hegaletan zelula dis-
koidalaren albo laburrena kos-
tal edo gainekoa da. Hau dela
eta zelula asko desberdinak
dira aurre eta atzeko hegaletan. Buru handia dute, begi kon-
posatu pare batek ia osorik betetzen dutena; begi hauek oso
garatuak daude eta haiei eskerrak ikaragarrizko doitasunez
haien harrapakinak. Haien mintzezko hegal zabalak
Zigopteroenak bezalakoak dira, baina atzekoak zabalagoak
dituzte benetako burduntziek (Anisopteroek).
Kurioski, hegaldian zain bere aldetik higitzen dute (hau nahi-
ko aparta da intsektuen munduan, bilakaeraren ondorioz
hegaz-aparatuaren sinkronizapen ezin hobea erdietsi dute-

nez) eta hamaika akrobazia egi-
ten dituzte: maniobra azkarrak,
norabidea aldatu, eta, baita ere,
atzerantz hegaldatu.
TAMAINA: 85 zentimetro luze
da.
BIOLOGIA: txitxibururduntzi
uretan bizi dira haien bizitzaren
lehen aldietan. Larba direnean
trakeetako zakatzen bidez har-
tzen dute arnasa, haragijaleak
dira eta ahoko aparatu oso
berezia dute, bertan mozorro
izeneko ezpain bat baitute, kiz-

kurturik dagoenean buruaren behealdea esaltzen duena, eta
luzaturik dagoenean luzeera bikoitza lort dezakeena. Mozorro
hau doitasunez jaurtiz atzematen ituzte harrapakinak, gehie-
netan intsektuak edo, baita ere, arraintxoak eta zapaburuak.
ELIKADURA: benetan ase ezinak dira, baina oso onuraga-
rriak intsektu kaltegarrien populazioa hein egokien artean gor-
dearatzen bait dute. 
Euliak eta eltxoak hegaldia bitartean haien gainera oldarturik,
haien hanka zorrotzen artean harrapoatzen dituzte.

DESKRIBAPENA: 20-60 cm-ko
landarea. Gezi itxuradun hosto dis-
tiratsu handiak ditu, udazkenean
edo neguan irteten direneak ditu,
udazkenean edo neguan irteten
direnak. Loreek galburu luzanga bat
eratzen dute, papiro itxurako brak-
tea zuri-berdaska batez inguratuta
dagoena eta lore bera dirudiena.
Fruitu biribildu gorri eta distiratsuen
sorta luzea ematen du.

Fruituak pozoitsuak dira eta gezu-
rra den arren, oso zabalduta dago
sugeen janaria direnaren sineske-
ria.
LORALDIA: apiriletik ekainera
loratzen da eta itsasoko mailatik
1.000 m.ko goieraraino banatzen
da.
HABITATA: baso hezeak, hesi
biziak eta larre hezeak.
OHARRAK: fruituak pozoitsuak
dira eta gezurra den arren, oso
zabalduta dago sugeen janaria
direnaren sineskeria.

DESKRIBAPENA: neurri txi-
kiagoko landarea, udaberrian
garatzen ditu bere hostoak,
kolore berde izarniatsu, bizi
batekoak, narrio beltz eta pur-
purekin. Kordotxa berde hitsa,
purpura edo tonalitate purpu-
rekin, luzetara 10 etik 25 era
cm.; espadizea kordotxaren
erdian, kolore purpura bizikoa
eta krema kasuren batean.
Fruituen galburuak luzetara 5
cm. baino gutxiago ditu. 

Aroak baia pozoinduak
ditu eta bere zukua min-
gotsa eta narritagarria da.
Aintzinatean tuberkulua
ganaduaren elikadura be-
zala erabilia; horietatik
lortzen den almidoia erro-
pak almidonatzeko era-
biltzen da.
LORALDIA: martxotik
maia-tzera loratzen da.
HABITATA: mendi aldee-
tan, batez ere pagadi,
hariztedi eta eskaski arta-
dietan. 500 etik 1.100

m.tako goieran agertzen dira

CORDULEGASTER 
BOLTONII

SUGE BELARRA
(Arum italicum)

AROA
(Arum maculatum)
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NA: zurtoinak: 50
cm-rainoko garaie-
ra.
Hostoak estuak,
lantza-formakoak,
kanalatuak, zo-
rroztuak, oinalde-
ko hosto-zorroak

pitin bat purpurak eta gorriz
orbanduak.
Loreak 10 lorerainoko galburu
labur eta ingerada biribildu-
koa;  loreak 20-35 mm luzeko-
ak. Petaloak eta sepaloak
purpura gorriska zurbilak kan-
potik, biziagoak barnetik.
LORALDIA: apiriletik ekaine-
ra loratzen da.
HABITATA: belar-leku heze-
ak, sastrakak, baso irekiak.

DESKRIBAPENA: zurtoinak: oso gutxitan 25 cm baino luzea-
goa.
Hostoak: estuak, lantza-formakoak,
berde-urdinskak, oinaldeko hosto-
zorroak berdeak.
Loreak: 9 lorerainoko galburuak. 15-
25 mm-ko loreak. Sepaloak bioleta
edo purpurak. Labeloa kolore-bere-
koa, oinean orban beltz nabariarekin.
LORALDIA: martxotik ekainera
HABITATA: belardi hezeak, istinga-
diak, leku hareatsuak.

DESKRIBAPENA: Lemna gibba naharoa da
ur geldietan edo korronte gutxikoetan, putzu
eta uharanetan esate baterako. Udara betean
agertzen da uraren maila txikiagoa deenean
eta matera organikoaren konzentrazioa haun-
diagoa. Ez da oso naharoa. Itsasoko maila
eta 600 m.ko goierako tartean agertzen da.
Bi espezieek elkarrekin bizitzera hel daitezke 

LORALDIA: apiriletik
ekainera loratzen da,
lore nimino eta sexu-
bakarrekoekin. 
HABITATA: ur mugi-
mendu haundiagoa eta
materia organikozko
maila txikiagoa duten
giroetan aurkitzen
delarik.

DESKRIBAPENA: uretako landareakedo zingiretakoak
dira, errizoma sendoekin, lerro-formako hostoak, zurtoina
oinaldean zorroratzen dutenak. Lore oso ugariak, sexuba-
karrekoak, galburu zilindriko mordotsu baten gainean, arrak
emeen gainean kokatzen direlarik. Loreak ile artikulatuz edo
espatula-formako ezkataz inguraturik daude; ez dute
periantorik; arrek 2 edo 3 lorezil ditu pedunkulu amankomun
batean bildurik; emeek obulutegi pedunkulatua eta estilo
luze bat.
HABITATA: lurraldea osoan banaturiko landareak.
Eskasagoa Typhaceae angustifolia, ameztegietan, errekas-
to bazterretan, putzutan, erreka zidorren bazterretan hazten
da; lur oso hezeetan beti. Ez zaizkio gustatzen goi alder-
diak, hobeto banatzen da zona epeletan.

SERAPIAS CORDIGERA

SERAPIAS LINGUA

LEMNA GIBA

TYPHACEAE ANGUSTIFOLIA

DESKRIBAPENA: 20-60 cm-ko lan-
darea, oinaldean itxura oblongo-
lantzeolatum 4-8 hosto dituena.
Loreak kolorez purpurak edo arro-
sak dira eta galburu luze batean
azartzen dira. Lore bakoi-tzak ezproi
zilindriko luze bat da atzealdean eta
labeloa zertxobait lobulatua da.
Zurtoin purpura eta berdez eta kolo-
re berde hutseko edo narrio purpu-
razko hostoekin. Loreak arrautz-for-
mako galburutan kokatzen dira,
lase, kolore arroxaz edo purpura ilunez, labeloaren erdialdean
narrio ilunez. 
Zurtoinak: 55 cm-rainoko garaiera. Sarritan purpuraz  kolorez-
tatuak.
Hostoak: 3-5 besto luzanga, kolore berde hutsekoak edo pur-

puraz orbanduak, zurtoin-hostoak
zorrogiloak.
Loreak: Ugariak, galburu eliptiko,
lasa eta karritsean, arrosak edo
purpura ilunak, inoiz zuriska,
labeloaren erdialdean orban ilu-
naz.
Emoliente gisa eta beherakoaren
aurka erabil izan da batzutan.
Europa eta Ekialde Hurbileko
zenbait lekutan salep izeneko
edari elikagarri bat prestatzen
dute landare honen eta beste
orkideo batzuen tuberkuluekin.

LORALDIA: apiriletik ekainera loratzen da.
HABITATA: soro eta zelaietan, ameztegi, hariztedi eta paga-
dietako, sastrakadiak, bide bazter belartsuak eta baso soilu-
neak zuriguneetan hazten da. Gure mendietako zonarik goie-
nenetara heltzen da. Oso naharoa da. 

DESKRIBAPENA: hosto obalak
edo lantzeolatuak dituen 10-50
cm-ko landarea. Loreak, dozena
bat baino lore gutxiago dituen gal-
buru lasai batean ageri dira.
Sepaloak zuri-arrosak dira eta
erdiko nerbio berdea nabaria dute.
Labeola kolorez purpura da, belu-
satua da eta ertz horidun orban bioleta edo arre-gorriska du.
Zurtoinak: 50 cm-rainoko garaiera.
Hostoak: Oinaldekoak, eliptikoak edo lantza-formakoak,
kamutsak; zurtoinekoak berdintsuak, baino txikiagoak.

Loreak: 2-9 loreko galburuk (inoiz
15erainokoak ere bai). Sepalo arro-
sa biziak edo purpurak. Labeloaren
erdiko gingila arre balusatua, orban
bioleta edo arre gorriska batekin eta
ertz horiarekin. Orkideo honen lore-
ak erle baten antza du. Kolore eta
usainak erabiliz lorea estali nahi
duten intsektuak erakartzen ditu,
era horretan beste landare batera
garraiatuko duten polenez betetzen

dira eta orkideoaren ugalketa errazten dute.
LORALDIA: maiatzetik uztailera.
HABITATA: belardi lehorrak, larre harritsuak, ezpondak eta
baso soiluneak.

DESKRIBAPE-
NA: 20-50 cm-
ko landare
ahula eta gutxi
a d a r k a t u a .
Hostoak estuak
eta luzangak
dira. Loreak arrosak dira
kolorez, zertxobait zuriskak
batzutan, nahiko handiak,
usaintsuak eta nabariki zati-
katutako petalodunak; ba-
kana edo binaka hazten
dira zurtoinaren muturrean.
LORALDIA: ekainetik irai-
lera loratzen da.
HABITATA: sastrakadiak,

belardiak, baso soilune
belartsuak eta harkaiztieta-
ko erlaitzak.
Landare hau kostaldeko
itsaslabarretan zein mendi-
ko sastrakadietan ikus dai-
teke.
BANAKETA: Europako
erdialdea eta hegoaldea.

DESKRIBAPENA:
10-40 cm-ko landa-
rea, zurtoin tenteak
eta iletsuak ditue-
na. Hostoak opo-
satuak dira, obalak
edolantzeolatuak
eta bi lobuludunak
oinaldean, osoak
edo horztunak. Ez-
pain biko lore handiak ditu,
20-30 mm-koak, kolorez
purpura-biolazeoak eta tutu
zuriskadunak, zurtoinaren
muturreko burutxa trinkoe-
tan hazten direnak.
Erlearen moduko intsektu

hegalariek polinizatutako
landarea da.
LORALDIA: maiatzetik irai-
lera loratzen da.
HABITATA: sastrakadiak,
belardiak eta baso hostoe-
rorkorretako soiluneak.

ERLE LOREA
(Ophrys apifera)

KRABELINA
(Dianthus hyssopifolius)

PRUNELLA
HASTIFOLIA

ORCHIS MASCULA
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Ahulak, bakunak edo gutxi adarkatuak.
Hostoak: 1-3 mm zabalekoak, lerro-formakoak edo lerro-
formako/lantza-formakoak, meheak eta puntadunak.
Loreak: Usaintsuak, kandulaburrak, arrosa-kolorekoak.
Petalo-orria, listua.
LORALDIA: ekainetik irailera loratzen da.
HABITATA: mendialdean. Zurbeltztegi eta hariztietan,
karaitzezko lurreetan, kostaldean ere.

DESKRIBAPENA: 12-30 cm-ko
landarea, kolorez berde ilun disti-
ratsua. Hostoek peziolo luzea
dute eta bihotz edo giltzurrun era-
koak dira. 
Loreak banaka ageri dira, kolorez
horiak eta denbora igarotzen
zuritzen diren petalo estu ugariz

eta hiru sepaloz hornituak. Loreak
8-12 petalo hori, kandu luzeetan
bakarka.
Zurtoinak 10-30 cm-ko garaiera. 
Landare pozoitsua da; protoane-
monina izeneko sustantzia toxikoa
du.
LORALDIA: otsailerik maiatzera
loratzen da.
HABITATA: baso eta belardi heze-
ak.

DESKRIBAPENA: 15-55 cm-
ko landarea, estoiduna eta 5
m-ko izan dezakeena. Hostoak
hiru segmentutan banatuta
daude, erdikoa pezioloduna.
Lore horiak ditu, distiratsuak
eta banaka ageri direnak
pedunkulu luze baten muturre-
an. Sepaloak ez daude atze-

rantz kurbatuak. Zurtoinak
20-60 cm-rainoko luzera.
Herrestariak., adabegietan
sustraitzaileak.
Ranunculus generoko espe-
zieak ugariak dira eta horie-

tako batzuk zailak dira bereizten.
Urrebotoia landare toxikoa da.
LORALDIA: martxotik irailera
loratzen da.
HABITATA: belardiak eta leku
heze belartsuak.

DESKRIBAPENA: kuku-belarra
espezie toxikoa da, eta gaur egun
medicinan erabiltzen ez den arren,
beste garai batzutan oso erabilia
izan zen. 
Zurtoin adarkatuak dituen 35-95
cm-ko landare handia. Kolorez
urdin-bioletak diren 15 lore handi
arte edo gehiago izan ditzake. 
Loreak. Alderatuak, bioleta-kolore-
koak, batzutan arrosak edo zuriak,
3-5 cm-luzekoak, 22 mm-rainoko 5 ezproi oso  gako-formakoak.

Hostoak: Oinaldekoak, kon-
posatuak. 9 hostoska txorten-
dun eta irregularki gingilduak,
ilegabeak gainaldetik, iledu-
nak azpialdetik, goiko hosto-
ak eseriak.
Aquilegia pyrenaica espezie-
aren antzekoa den arren,
erraz desberdinu daitezke,
azken hau txikiagoa delako
eta harkaiztietan hazten dela-
ko.
LORALDIA: apiriletik ekaine-
ra loratzen da.
HABITATA: baso, larre eta

bide bazterretako leku fresko eta hezeak.

KORRADU-BELARRA
(Ranunculus ficaria)

URREBOTOIA
(Ranunculus repens)

KUKU BELARRA
(Aquilegia vulgaris)

DIANTHUS MONSPESSULANUS

DESKRIBAPENA: zurtoin iraun-
korrak dituen 20-60 cm-ko landa-
re sendoa. Hostoek ertz zerradu-
nekoo lobulu luze eta estu ugari
dituzte. Loreak berdeak dira,
ertza zertxobait purpura da, kan-
pai itxura dute eta mordo handi-
tan ageri dira zintzilik. 
Usain txarreko landare pozoitsua
da. 
Helleborus foetidus, pupubela-
rra, otsababa arra, lore berde eta
usai oso txarra disuena. Espezie hau oso aberatsa da zenbait
saponosidoetan, beste zenbait gauzen artean akzio kardiotoniko
garrantzitsua futen substantziak, eta, beraz, ez dira medicina herri-
koian erabili behar, edozein ankasartzek, ondorio oso larriak eka-

rri ditzakelako. Purgagarri
indartsu bezala erabiltzen da
animalietan, berehalako purga
beharrezkoa denean. Abereen
gaisotasun epidemikoak sen-
datzeko modu bitxi bat aspal-

dian erabiltzen
zuten nekaza-
riek. Idi eta zal-
dien kokospea
edo ardien bela-
rriak otsababa
sustrae zati bate-
kin gurutzatzea,
horrela gaisota-

sun guztiak, satarra batez ere, sendatzen zirela esaten bait zuten.
LORALDIA: urtarriletik apirilera. Neguan loratzen den landare
bakarrenetakoa da.
HABITATA: mendi hegal harritsu eguzki-tsuak eta hartxingadiak.

DESKRIBAPENA: 10-50
cm-ko landare iletsua.
Zurtoinak tenteak edo alde-
ratuak, gehienetan bilodu-
nak.
Hostoek hiru foliolo obal edo
eliptiko dituzte, sarritan orban
argidunak. Estipulen alde
askea hiruki itxuraduna da.
Loreak kolorez arrosak edo
purpurak dira eta burutxa
esferikoak eratzen dituzte.
Kalizaren tutuaren kanpoko aldea iletsua da. Loreak: 2-4 cm-ko

mordoskak, biribilduak edo
arrautza-formakoak, bakarka
zein binaka, gehienetan ese-
riak eta inbolukruz hornituak.
Korola gehienetan purpura-
gorriska edo arrosa, inoiz
krema-kolorekoa edo zuria.
Bere izen zientifikoak (praten-
se) lareeetan hazten dela adie-
razten du. Belardietan bazka
landare modura ereiten da.
LORALDIA: apiriletik urrira
loratzen da.
HABITATA: belardiak, bide

bazter belar-tsuak eta baso soiluneak.

DESKRIBAPENA: zurtoin
herrestari eta sustraituak
dituen 10-50 cm-ko landa-
rea, belar multzo zabalak
eratzen dituena. Zurtoina
luzeak, herrestariak, adabe-
gietan sustraitzaileak.
Hostoek peziolo luzea dute
eta orban zuriskadun hiru
foliolo obal dituzte. Loreak
zuriak edo zertxobait arro-
sak dira eta pedunkulu luze-
dun burutxa esferikoak era-
tzen dituzte. Kalizaren goiko
hortzak estuki lantzeolatuak dira.
Loreak usaintsuak; kolora zuria, inoiz arrosa, 13 mm-raino-

koa. Lorea arre argi bihurtzen
da loraketaren ondoren eta oso
okertua geratzen da.
Izen zientifikoak (repens) landa-
re herrestaria dela adieratzen
du. Hirusta hau bazka landare
modura ereiten da belardietan.
LORALDIA: apiriletik urrira
loratzen da.

HABITATA: belardiak, bideak, larreak eta leku belartsu fres-
koak.

OTSABABA ARRA
(Helleburus foetidus)

HIRUSTA GORRIA
(Trifolium pratense)

HIRUSTA ZURIA
(Trifolium repens)



29

EH 132 Zk.

28
EH 132 Zk.

L
E

IT
Z

A
R

A
N

 I
B

A
IA

BA
BE

ST
UT

AK
O 

BI
OT

OP
OA

L
E

IT
Z

A
R

A
N

 I
B

A
IA

BA
BE

ST
UT

AK
O 

BI
OT

OP
OA

DESKRIBAPENA: itxiokorria
(Ononis spinosa), zelai eta landa
lehorretan eta baso inguruetan
agertzen da, eta baita ere ar-
tzaintza dagoen lekuetan, dituen
arantzei Ester abereek ez bait
dute jaten. 
LORALDIA: ekainetik abuztura
loratzen da.

HABITATA: hesiak, belardiak, lur
landuak.
OHARRAK: K. a. I. mendean,
Dioskoridesek bere sustraia diuréti-
co eta ultzerak orban-tzeko ona zela
esaten zuen. Erdi Aroan eta
Errenazimenduan erabili zen, eta
gaur egun oraindik erabiltzen da
gernu-bide eta ahoetako afekzioak
sendatzeko. Bere izen generikoa
anos=astotik dator, animali hauek
azkura egiteko erabiltzen bait dute.

DESKRIBAPENA: bere loreekin,
medicina herrikoian oso erabilia
den te suizarra egiten da.
Izena grekotik datorkio, anthos=lorea, ioulus=bilo,
ile bere kaliza hain iletsua denez, erleek ezin dire-
lako nektareraino iritis.
LORALDIA: maiatzetik-irailera loratzen da.
HABITATA: basoak, balrdiak, larreak. Leku heze-
ak.

DESKRIBAPENA: asko dira bere
izena azaltzeko dauden hipotesiak,
batzuk benetan bitxiak. Batzuk diote-
nez duen kolore grisetik dator, edo ke
eta koipe zaporetik, eta baita ere bere
Irak, malkoak reagiten dituelako,
keak bezala. Tradizio herrikoiak ez
dela hazi batetik sorteen dio, lurretik
bertatik baino. Frantziako nekazariek “alargunaren belarra” deitzen
diote, malkoak reagiten bait ditu.
7 alkaloide desberdineko kantitate txikiak ditu, eta aintzinatik esti-

matzen diren bertute medizinalak
ematen dizkion substantzia min-
gots bat. Dioskorides eta Galenok,
I eta IIgn. Mendeetan, behazun
sekrezioan eta funtzio hepatikoan
efektuak zituztela zioten. Mediku
arabiarrek ere asko estimatzen
zuten, eta Mattiolik, XVIgarren
mendean, komenigarria zela esa-
ten zuen abdomeneko erraientza-
ko. 

LORALDIA: apiriletik irailera loratzen da.
HABITATA: bide, kuneta eta abarretan loratzen da. Espezie oso
aldakorra da. 

DESKRIBAPENA: zurtoinak: 15-60
cm-ko garaiera. Gehienetan tenteak
eta bakunak, ia biribilduak.
Hostoak: pinatuak, oinaldekoak erro-
setan. Hostoska biribilduak, muturre-
koa handiena.
Loreak: arrosa-kolorekoak, zuriak edo
bioleta-kolorekoak; 1,5-2 cm-ko dia-
metroa, muturreko matsalkoetam.
Fruitua: 2,5-4 cm x 1-1,5 mm-koa.

LORALDIA: apiriletik ekainera lora-
tzen da.
HABITATA: leku hezeak.
Kantauriko lurralde guztietan zehar
zelai fresko edo errekatxo ertzetan
agertzen da
OHARRAK: garatuta dagoenean ba-
tzen da, loreak kapuluan edo irekiak,
baina fruiturik gabe daudenean.
Eskorbutuaren kontrako landare bikai-
na da, C vitamina asko duelako, eta
fresko hartu behar da, entsaladan edo
bere zumoa edanez. 

ITXIKORRIA
(Ononis spinosa)

ZAURI BELARRA
(Anthyllis vulneraria)

NEGAKINA
(Fumaria officinalis)

XANPORA
(Cardamine pratensis)

DESKRIBAPENA: 20-90 cm-
kolandare bienala, oinaldean hos-
toen erroseta handia eta ile gorriz
estalitako loredun zurtoin tenteak
disuena. Hosto iletsuak ditu, elipti-
koak edolantzeolatuak. 
Loreak urdinak edo bioletak dira
eta zurtoinean zehar kokatuta daude.
LORALDIA: apiriletik abuztura loratzen da. 

HABITATA: edozein lekutan ikus
dezakegulako, baina gehiago giro
eguzkitsu eta lur alteratuetan, hego-
aldean.
OHARRAK: landarearen itxurak
dituen propietateak erakusten dituela
dion teoriari jarraituz, aintzinakoek
sugeen horzkaden kontra erabiltzen
zuten, bere hazia narrasti honen
buruaren antzeko da eta. Badirudi

hostoak txaplata bezala jarriak eta bere ura hartuz, sugeen
horzkadak jasotakoak sendatzen zirela. Izen generikoa greko-
ko echis=sugegorritik dator.

DESKRIBAPE-
NA: lore txiki
zuridun landare
eztitsu bikaina
da, lurrin goxoa
zabaltzen duena,
limpiaren antze-
koa.
LORALDIA: uztailetik
abuztura.
HABITATA: gune oso kon-
kretuetan komunitate oso
dentsoak era-tzen dituen
landarea. 
Gure lurraldeko hegoaldea,
eragin mediterranio nabar-
menduna, bero eta lehorra,
oso aberatsa da ezpaindu-

neta, hauek lur mugitu,
argiune eta sasietan koka-
tzen direlarik, komunitate
dentsoak eratuz.
OHARRAK: antiolatik ai-
patzen da, malenkonia
sendatzeko, eta zenbait
likoretan agertzen da,
Chartreuse edo Benedicti-
nean, eta Karmengo urean
ere bai.

DESKRIBAPENA:
zurtoinak 10-90
cm-koa garaiera.
Ilupadunak edo ia
ilegabeak, sarritan
purpurak; errizoma
herrestaria.
Hostoak 9 cm-rai-
nokoak, eliptikoak
edo lantza-forma-
koak, gehienetan
oinaldean moz-
tuak, txortendunak eta zerra-
dunak. Usain gozoko landa-
rea.
Loreak 2-3 bertizilo trinkodun
lore-elkartea, 2 cm-rainoko
diametroa duen puntako

mordoska eratuz. Korola lila,
zuria edo arrosa.
LORALDIA: uztailetik urrira
loratzen da.
HABITATA: ugaranak eta
leku istilduak.

DESKRIBAPE-
NA: 5-10 cm-ko
l a n d a r e a .
Lurpeko zurtoin
zuria du, lurretik
ia ateratzen ez
den aeta  hosto
zuri ezkatatsuz
hornitua. Loreak,
kolorez urdin-
bioletak edo pur-
purak dira, handiak dira eta multzo trinkoetan elkartuta daude
lurraren gainean.
Landare honek pago, hurritz, haltz eta lizarren sustraiak parasi-
tatzen ditu. Bere hostoak zuriak dira klorofilarik ez dutelako eta
ondorioz ez du fotosintesia burutzen.
Zurtoinak horiak, ia lurpekoak, adarkatuak.
Hostoak giltzurrun-formako ezkata erakoak, besarkatzaileak.

Loreak korinbo erako matsalko laburra, 4-8 lore tente; 3 cm-rai-
noko kanduak; kaliza lila zurbila, korola bioleta-kolorekoa, behe-
ko ezpaina purpura, 4-5 cm-koa.
LORALDIA: martxotik maiatzera loratzen da.
HABITATA: haltzadiak, pagadiak eta baso hezeak. Sahats eta
zumeen, makalen eta haltzen sustraietako bizkarroia.

GARRAISKA
(Melissa officinaliss)

XIPA-BELARRA
(Mentha aquatica)

LATHREA CLANDESTINA

SUGEGORRI-BELARRA
(Echium vulgare)
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DESKRIBAPENA: zurtoinak 2 m-
rainoko garaiera. Ilaun gris, zuri edo
horiz estaliak.
Hostoak oinaldekoak, eliptikoak edo
luzangak, kamutsak, osoak edo pitin
bat hortzakatuak, 50 cm-rainokoak.
Goialdekoak, txikiagoak, finki hortza-
katuak, orria azpiko hostoraino
dekurrentea. Loreak matsalko trinko-
an, guruin-iledunak, horiak, 1,5-2
cm-ko diametroa.

LORALDIA: ekaine-
tik azarora loratzen
da.
HABITATA: lur etze-
ak, kamino-arekak.
OHARRAK: saponi-
na eta muzilagotan
duten aberastasuna

dela eta, oso egokiak dira arnasbi-
deetako afekzioen kontra, eta
emoliente bezala, zauriak garbito
eta orbantzeko. Hala eta guztiz,
ongi filtratu behar dira, kaliz eta
loreziletan dauden iletxoak bazter-
tzeko, oso minberak bait dira 

DESKRIBAPENA: inflores-
zentzia globularretan elkar-
turiko lore zuri txikiekin
apaintzen da.
Zirtoinak 20-40 cm-ko
garaiera.
Hostoak 7 cm-rainokoak,
eliptikoak edo lantza-forma-
koak, gehienetan oinaldean
moztuak, txortendunak eta
zerradunak. Usain gozoko
landarea.
Loreak 2-3 bertizilo trinko-
dun lore-elkartea, 2 cm-rai-
noko diametroa duen punta-

ko mordoska eratuz. Korola,
zuria edo arrosa.
HABITATA: maila freatiko
handiko leku, ur-bide, turba-
tegi, eureka-ertz eta oroko-
rrean gune oso umelek.
LORALDA: apiriletik ekai-
nera loratzen da.
OHARRAK: aintzinako
egyptotarrek estimatzen zu-
ten jadanik, zituen bertute
medizinalei esker, eta gaur
egun oraindik erabiltzen da
arnas-bideetako afekzioe-
tan.

DESKRIBAPE-
NA: landare igo-
karia, glabroa
edo pubeszen-
tea, 2 m arteko
zurtoinak ditu,
lo-dituak eta
oinean zurezko-
ak. Hostoak 5-9 x 2,5-5 cm,
obalatuak, zorrotzak edo
akuminatuak, oinean trunka-
tuak, kordatuak edohasta-
tuak, osoak edo edukiz 1-4
gingil oinaldean. Inflores-
zentziak zima erakoak, 10-
25 lore edo gehiagokoak;
korola bioleta edo, nekaza-
go, zuria. Baia 10-15 x 7,5-
10 mm, oboidea, gorri disti-
ratsua, toxikoa.
Loreak 1-2 cm-ko diametro-
ko korola, bioleta-kolorekoa,

oso gutxitan zuria, petalo
bakoitzak bina orban berde
oinaldean, antera horiak.
LORALDIA: udaberrian eta
udan zehar loratzen da.
HABITATA ETA HEDAPE-
NA: Europa eta Asiako epe-
letan dago hedaturik; leku
hezeetan bizi ohi da, hala
nola, baso eta ur-ibilgueta-
ko heskaietan, bizkargune
freskoetan, etab. Euskal
Herrian leku guztietan azal-
tzen da, mendi garaienetan
salbu. 

DESKRIBAPENA: zurtoi-
nak: 8-15 cm-ko luzera.
Gehienetan etzanak, lauan-
geluarrak.
Hostoak aurkakoak edo hiru-
naka bertizilatuak, eseriak,
eliptikoak, azpialdetik puntu
beltzez hornituak.
Loreak gorriak, batzutan
urdinak, goialdeko hostoen
galtzarbean jaioak.
Belar txar oso euskorra da,
bizi asko ematen disuena, horrela azkar sakabanatzeko. Lore oso

ikusgarriak ditu,
kolore urdin ederre-
koak amorrubelar
emeetan eta go-
rriak amorrubelar

arretan, azken hauek tanino gehia-
gokin.
LORALDIA: maiatzetik irailera lora-
tzen da.
HABITATA: lur landuak, bide-ertzak.
OHARRAK: medicina herrikoian
zauriak orbantzeko erabiltzen da,
txaplata bezala jarrita, baina kontu
haundiz erabili behar da, substantzia

toxikoak dituelako. Beste haziak pozointsuak dira txorientzako.

MARRUBIUM VULGARE

APO-BELARRA
(Verbascum thapsus)

PASMO-BELAR LOREGORRIA
(Anagallis arvensis)

AZERI-MAHATSA
(Solanium dulcamara)

DESKRIBAPENA: oinalde-
an hostoen erroseta duen 5-
40 cm-ko landarea. Hostoak
luzangak dira eta ia osoak
izatetik oso zatikatura izan
daitezke, ertza arotzaren
zerra baten modukoa dutela.
Loreak horiak dira eta kapitu-
lu bakartietan hazten dira,
zurtoin luze baten muturre-
an.
Lore guztiak liguladunak dira.
Forma desberdin ugarietan agertzen den arren, garai edo
bajuak, hosto estu edo dentso eta fruitu zuri, gorri edo grise-
kin, ezinezkoa da beste batekin nahastea.
Landare jangarria da eta

bere hostoak entsaladan har
daitezke, baina zertxobait
mingotsak direnez hobe da
gazteak direnean biltzea.
Hostoak eta sustraiak, infusio-
an edanda ezaugarri senda-
garri ugari dituzte, tonikoak
eta diuretikoak besteak beste.
LORALDIA: martxotik urrira
loratzen da.
HABITATA: belardiak, basoak
eta leku belartsuak.
OHARRAK: txikori-belarra
XVI gn. Menderarte ezezagu-

na zen, eta handik aurrera, oso estimatua. Erleek asko atse-
gin dute, nektare asko ematen duelako, eta entsaladan ere
hartzen da, C bitamina ematen duelarik. Hegaz reagiten die-
ten iledun kardilauna duten fruituak, jolasteko erabiltzen dituz-

te umeek.

DESKRIBAPENA: zurtoi-
nak 50-160 cm-ko garaiera.
Ilaundunak edo artiledunak,
oso gutxitan ilegabeak.
Hostoak: Oinaldekoak elipti-
koak edo lantza-formakoak,
30 cm-rainokoak, azpialde-
an ilaun grisarekin; besteak, txikiagoak, lantza-formakoak.
Loreak matsalko bakuna edo gutxi adarkatua. 4-5,5 cm-ko koro-
la, purpura, gorri zurbila edo zuria, gehienetan barnean orban
purpurak edukiz. 
Kukuprakak digitoxina izeneko substantzia du. Substantzia hau
bihotzeko gaixotasunaren tratamenduan erabil-tzen da musku-
luak bizkortzen dituelako; hala ere, dosi altuetan oso pozoitsua
da.
LORALDIA: maiatzetik uztailera loratzen da.
HABITATA: mendialdeko baso irekiak. Txilardiak, otadiak,

ezpondak eta baso soiluneak.
OHARRAK: espezie honetako
hostoek dituzten printzipio akti-
boentzak ez dira oraindik
ordezko sintetikorik aurkitu, eta
ondorio, kukupraka medizinan
erabiltzen den landare gutxie-
netarikoa da. Substantzia
hauen akzio kardiotoniko in-
dartsua dute, landarean bertan

dauden zenbait pigmentuetatik ateratako beste produktu batzuk
indartua gainera, eta ondorioz, zailagoa da laborategian ordez-
koa aurkitzea. 
Bihotzean duten eragin hau del aeta, kukubelarraren erabilpena
etxeko medizinan ez da batere komenigarria, oso zaila da jaki-
tea zein den dosi egokia, hau aldatu egiten bait da garatzen den
leku, batzen den egun eta ordu eta kontserbaketaren arauera.
Gainera, Iberiar penintsulan, gutxienik 5 subespezie ezagutzen
dira, eta barietate asko, printzipio aktiboen kontzentrazioak oso
aldakorrak direlarik batetik bestera.

DESKRIBAPENA: oinaldean hosto-
en erroseta duen 10-30 cm-ko landa-
re ile-tsua. Hostoek nerbio oso naba-
riak dituzte eta hostoak bapatean
estutzen dira peziolo aldera. Loreak
kolorez hori biziak dira, usaintsuak,
pedunkulu luze baten muturrean bil-
duta daude eta alde berdinerantz
okertuta. Primula eliator espezieare-
kin nahas daiteke, baina azken honen loreak kolorez hori argiak
dira eta usaingabeak; gainera leku hezeetan hazi ohi da.
LORALDIA: martxotik maiatzera loratzen da.
HABITATA: larre harritsuak eta harkaiztietako erlaitzak.

OHARRAK: espezie hau, lehen aipa-
tu ditugun biak bezala erabiltzen da
medicina herrikoian, antzeko bertute-
ak bait dituzte, oso onak direlarik
arnas-afekzio eta aringarri eta diureti-
ko bezala.
Santa Hildegardak, XIIgn. Mendean,
bere erabilpena malenkonia kentzeko
komendatzen zuen. Bere lore leho-
rrekin lurrin bikaina duen tea, ez erna-
garria egiten da. Garagardoa eta zen-

bait ardo lurrintzeko ere erabiltzen da. Bere loreak, azukrea-
rekin, gozoki bikainak dira.
Duten edertasuna eta agudoko loraketa direla eta, apaingarri
bezala kultibatzen dira lorategietan.

TXORI-BELARRA
(Taraxacum officinale)

KUKUPRAKAK 
(Digitalis purpurea)

SAN JOSE USAINDUNA
(Primula veris)
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DESKRIBAPENA: zurtoinak 75
cm-rainoko garaiera. Ilegabeak
edo bilodunak, zuzenak.
Hostoak oinaldekoak txortenluze-
ak, espatula-formakoak, horztunak; goialdekoak eseriak eta
oso aldakorrak.
Loreak muturreko kapitulu bakartietan. Kanpoko loreak ligu-
ladunak eta zuriak, disko-loreak hodi-formakoak eta horiak.
LORALDIA: maiatzetik irailera loratzen da.
HABITATA: belardiak, bidezidorrak, baso irekiak.

DESKRIBAPENA: zurtoinak 2 m-rai-
noko garaiera. Sarritan purpura-kolo-
rekoak.
Hostoak bitan edo hirutan pinatuak, 60
cm-rainokoak, gingil lapranak eta zerra-
dunak; txorten zorrogilea. Goialdeko
hostoak zorro puztu batzuren eran gera-
tuak.
Loreak petalo zuri edo arrosa-koloreko-
ak, erradio ugariko ginbail erdiesferikoetan.
Mendiko aingeru-belarra Oso ugaria da Kanatauriko eragina

duten guneetan, nahiko garaiera
lortzen duten eta kolore horiberdes-
ka duten unbela bikainak darama-
tzaten zurtoin gorriskak garatuz.
LORALDIA: uztailetik irailera lora-
tzen da.
HABITATA: leku hezeak eta laio-
tzak. Leku umel eta ozpeletan ager-
tzen da, haltzadi eta baso mistoe-
tan, gero zelai umeletaraino irtetze-
ko, ubide edo eureka alboetara. 
OHARRAK: esaten da Rafael
goiaingerua izan zela gizonei bere

propietate handiak erakutsi ziena, propietate hauek aintzinako-
entzat mirarizkoak zirelarik, baina gaur egun oso gutxituak.

DESKRIBAPENA: zurtoinak: 8-50
cm-ko luzera. Lauangeluarrak, lore-
elkartean bakarrik adarkatuak.
Hostoak oinaldekoak errosetan,
arrau-tza-formakoak; goialdekoak
txikiagoak eta estuagoak.
Loreak sasiginbail launduan, kolore

arrosa-pur-
purazkoak.
LORALDIA:
e k a i n e t i k
irailera lora-
tzen da.
HABITATA:

larre lehorrak, sastrakak, mendi-
hegalak.

DESKRIBAPENA: udaberri-lore-
ek agudo loratzen direlako hartzen
dute izen hau, udaberriaren hasie-
ran. 
Udaberri lorea lore hori eta usai-
duna.
Zurtoinak 6-20 cm-ko garaiera.
Hostoak 5-25 cm-koak, lantza-for-
makoak edo eliptikoak, irregularki
hortzakatuak, txorten hegalduna-

rekin, oin-errosetan bilduak.
Loreak bakartiak, fruitu-ematean
etzaten diren kandu luzeetan.
Fruitua arrautza-formakoak,
balizaren barnean gordeak.
LORALDIA: martxotik ekainera
lora-tzen da.
HABITATA: leku umel eta fres-
koetan agertzen dira. Leku heze
eta laiotzak, basoak, belardiak.
BANAKETA: Kantauri aldetik
oso zabaldua gertzen da.

SAN JOAN LOREA
(Leucanthemum vulgare)

UDABERRI LOREA
(Primula vulgaris)

BELARMINA
(Centaurim erythraea)

MENDIKO AINGERU  
BELARRA

(Angelica sylvestris)

DESKRIBAPENA: 5-25 cm-ko landare
iraunkorra, koilara itxurako hostoak disue-
na, zertxobait horztunak eta erroseta zapal
batean etarrita. Txortena 4 cm baino labu-
rragoa. Kapitulu bakartiak ditu, kanpoalde-
ko loreak kolorez zuriak dira (batzutan
zertxobait gorristak) eta liguladunak, erdial-
dekoak horiak. Landare honen hostoak
jangarriak dira eta entsaladan zein beste
barazkiekin egosita jan daitezke.

LORALDIA: martxotik uztailera lora-
tzen da.
HABITATA: belardiak, bidezidorrak,
larreak eta leku belartsuak.
OHARRAK: oso erabilia gure etxeak
apaintzeko sortatxoak egiteko, eta
bere izenak ere goratua, bellis=polita,
perennis=iraunkorra. 
Dituen bertute medizinalak errenazi-
mendutik ezagutzen dira. Lore eta hos-
toek golpe eta okerduren mina arintzen
dute. Te bezala hartzea, egunean 3
bider, oso ona da ume argalentzat.

DESKRIBAPENA: zur-
toinak 30-100 cm-ko
garaiera. Zuzenak,
adarkatuak, baodunak.
Hostoak zuriak, ilegabe-
ak, behealdekoak, zati-
tugabeak, txortena he-
gal estuz hornitua; goial-
dekoak, handiagoak,
pinatuak, aurikula pun-

tazorrotzekin.
Loreak 2-2,5 cm-
ko diametroa
duten kapitulu
hori zurbilak.
L O R A L D I A :
maiatzetik urrira
loratzen da.
HABITATA: lur
landuak, bideak,
belardiak.

DESKRIBAPENA: lorategi, so-
ro eta laborezelaietako belar
txarra da, baino nahiko erraza
da kentzeko; lore horiak urte
osoan zehar agertzen diren
kapitulu txikietan elkartzen dira,
eta borla zuri bezalako fritua
garatzen dute, hau lau haizetara
sakabanatzen delarik.
HABITATA: jendea eta anima-

liak bizi diren lekue-
tan asko agertzen
den espeziea da.
OHARRAK: emaku-
meen hilekoen mina
arindu eta erritmoa
ezartzeko erabiltzen
da. Hala eta guztiz,
kontu haundiz erabili
behar da, dosi haun-
dietan toxikoa izan
daitekeelako.

DESKRIBAPENA: zurtoin angelu-
tsuak garatzen ditu. Izen hau uztai-
laren 25 ean loratzen delako hartzen
du.
Infloreszentziak, giro desberdinetan
ager-tzen diren ligulaturiko lore
horiek osatzen dituzte. 
LORALDIA: ekainetik urrailera
loratzen da.
HABITATA: kuneta, bide eta baso-

ertz, soroetan belar txar beza-
la, eta abarretan agertzen
dira. Ugariak dira gizona eta
animaliak bizi diren ingurue-
tan, eta substantzia mingots
asko dutenez, abereek ez
dituzte jaten.
OHARRAK: emakumeen hile-
koen mina arindu eta erritmoa
ezartzeko erabiltzen da. Hala
eta guztiz, kontu haundiz era-
bili behar da, dosi haundietan
toxikoa izan daitekeelako.

BASABITXILOREA
(Bellis perennis)

SONCHUS OLERACEUS

TXORI-BELARRA
(Senecio vulgaris)

SENECIO JACOBEA
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EZAUGARRIAK: kolore
deigarriari esker, espezie
honen identifikazioa, hel-
dua denean, ez luke inola-
ko arazorik sortu behar.
Gure eremuan dugun azpi-
espeziea Salamandra
salamndra fastuosa beza-
lakoa da, bizkarreko, erdi-
gunea beltza da buztane-
raino hedatzen diren bi
zerro inguratik, narraski
hau aldakarra izan daitekeelarik. Bi koloreak oso aurkakoak
agertzen dira musturra motza eta biribilla izanik. Larbak ezagu
daitezke gorputzaren aurreko aldean bizkar gangarra hasten
delako (baina aurreko gorputz adarretatik atzean) eta atxeko
kolorazio arre-beltziska izateaz.
TAMAINA: 15 cm luze da.
BIOLOGIA: lurrean ibiltzeko joeradun anfibioa da, iluntzean
eta gauean araldian eta larba den bikartean ohiturak ezberdi-
nak izanik.

Urtea ematen du orbel zein ara-
ondo artean eta baso hezeko
zoluan, barraskilo, bare eta beste
ornogabeko batzu jaten dituelarik. 
Ugalketa lehortarra du eta bizie-
rruela da, hau da, arrautzak
emeak garatako ditu, gerorako
uretan larbak uzteko. Elkar jan
egiten dute, barruan zein kanpoan
eta maiz arrainen harrapakinak
dira. Aldi berean ornogabeko txi-
kiez elikatzen dira, 20 urte bizi
ahal direlarik.
ELIKADURA: aterpetatik gauez
baizik ez dira ateratzen, edo bes-
tela, eurite baten ondoren, jateko

bila abiatzeko. Hauek dira bere elikagai oinarrizkoak: intsek-
tuak, barraskiloak, araknidoak eta zizareak. 
HABITATA: pagadiak dira nahiago dituen habitatak, bai eta
hariztiak eta larreak ere. Koniferen basoetan eta landa atlanti-
koetan ere aurki daiteke, baina urriagoak dira.
Izaki isil hauek mendietako leku heze eta ospeletan, ibar
estuetan edo baso usuetan bizi ohi dira, eta harri azpietan edo
zuhaitzetako erroetan ezkutatu ohi da.

EZAUGARRIAK: Pirinio mendikatea
zeharkatzen duten ibai eta erreketako ur
fresko, garden eta batere kutsadurarik
gabeak maite ditu uhandre piriniarrak.
Luzean, 14 cm har ditzake, eta azal lakarra
du, arrexkara eskuarki, edo grisaxka, orban
laranjez titaturikoa sarritan. Bizkarrezurrari
orpoz orpo jarraiki, lerro hori batek zehar-
katzen die bizkarraldearen erdigunea, hasi
buru atze-atzetik eta isats-puntaraino.
Emeek nahiz arrek antzeko kolorea dute,
baina emeek arrek ez bezalako itxura ageri
dute. Arrek beren gorputza baino laburra-
goa dute isatsa; kloaka biribildua daukate,
luzerako arraildura batek erdibiturikoa, eta
burua, berriz, gorputza bezain zabala.
Emeen isatsa, aldiz, gorputza bezainbate-
koa da luzean; kono-formako kloaka dau-
kate, zulo txiki batek erdibiturikoa atzealdean. Emearen burua
arrarena baino estuagoa da, eta ez gorputza bezain zabala.
Uhandre piriniarrek gorputz sendo eta apur bat zanpatua dute
ezaugarri; begi txikiak eta ozta-ozta nabari zaien lepoa dituzte.
Parotida guruinik gabea izaki, alboetatik zapaldutako isats konpri-
matua ageri dute; azala, lakar eta zimurra.
Harrigarriro, adarkizko eskreszentzia ilunak dituzte hatz-puntetan,
azazkalen zeregina betetzen dietenak.
Kolore aldakorra dute, hasi arretik eta oliba-antzeko kolore berde
edo belzkararaino. Sabelaldea horixka du.
Uhandre piriniar ia zuriak ere ikusi  izan dira, esaterako, haitzulo-
ak zeharkatu ohi dituzten ur argigabeetan. 
BIOLOGIA: espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoaren baitan,
interes bereziko espezieen atalean  sartuta dago. Uhandre piri-
niarra oso zorrotza da uraren kalitatearekiko nahiz tenperaturare-
kiko, zeinak 8-16 ºC bitartekoa izan behar baitu. Hala, udan 16
gradutik gorako tenperatura har dezaketen uretan bizi diren uhan-
dre piriniarrak estibazio-egoera deiturikoan sartzen dira; orduan,

urritik aurrera eta udaberri hasiera arte hibernatzera erretiratzen
direnean egin ohi dutenez, ur-ibilguen ondoko zuhaitz-enborren
eta harrien azpian ezkutatzen dira. Orobat, salbuespenezko ego-
eratan baino ez dira bizi 5-6 gradutik beherako tenperatura duten
uretan.
Amuarrainak dituzte areriorik handienak; amuarrainak uhandreen
arrautzez, larbez eta are uhandre helduez ere elikatzen dira;
horregatik, uhandreak ez dira amuarrainak usu dabiltzan ur-ibil-
guetan ibili zale, eta sakonera txikiko errekak aukeratzen dituzte
errunaldirako.
Uraren tenperaturaren arabera daki uhandreak noiz dagokion
ugalketa garaia, zeina udaberriaren hondarrean edota udaren
hastapenean izaten baitute: Gipuzkoako populazioek, maiatzaren
hasiera eta amaiera bitartean; ekainaren hasieran, aldiz,
Hueskako Pirinioan (Ordesako Parke Nazionalean) 1.500 metro-
tik gora bizi direnek.
Beroaldian, ar galaiek eroapen handiz itxaroten dute erreka hon-
doetan, emeren bat noiz agertuko. Emea gertutik igarotzen zaie-

ARRUBIOA
(Salamandra salamandra)

UHANDRE PIRINIARRA
(Calotriton asper)

nean, harengana oldartzen dira,
gorputzaren atzealdetik tinko eu-
tsiz; alabaina, beti ez dira arrak
izaten jazarleak, eta zenbaitetan
emeek harrapatzen dituzte arrak
isatseko luzakinaz baliaturik.
Parekatu ostean, emeek erreke-
tako harrien azpian erruten dituz-
te arrautzak; uraren tenperatura
beti 21ºC-koa bada, 40-46 egun
barru zabaldu ohi dira. Larba jaio-
berriak 10-12 milimetrokoak iza-
ten dira, eta beren kasa elika dai-
tezke uretako intsektu ñimiñoez.
Larba-aldiko garapena, hain
zuzen, altitudearen eta uraren
tenperaturaren araberakoa da.
Uraren tenperatura beti 12ºC-koa
izaten bada, gaztetxoak 18 hilabete barru bilakatzen dira heldu;
uraren tenperatura 17 edo 18ºC-koa bada, berriz, 11 hilabetera

murritz daiteke larba-aldia.
Garapen edo hazkunde garai
luze hori tarteko, arrainkumeek
erreka hondoko lokatza artean
ematen dute estreinako negua.
Beren bigarren udan burutzen
da metamorfosia, eta bi urte
eta erdirekin erdiesten dute hel-
dutasun sexuala, baldin eta
espezieari apropos dagokion
altitudean eta tenperaturan
gauzatzen bada garapena;
osterantzean, hiru urte arte
luza liteke.
ELIKADURA: uhandre piri-
niarrak gau partean eta egun-
senti aldera izan ohi du jar-
duera handieneko tartea eta

ondokoak ditu elikagai: uretako nahiz lehorreko intsektuak,
lur-zizareak, araknidoak eta moluskuak.en antzera.

EZAUGARRIAK: uhalde pal-
matuak buru luzea eta mustur
borobila du, bizkarra arre-
berdeska eta sabela horiska
izanik. Buruaren alde bakoi-
tzean musturretik hedatzen
diren 2 zerro ditu, begitik doa-
zenak, leporaino luzatuz.
Honetaz gain puntu txiki bel-
tzak sabela eta bizkarrean
izan ditzake. Sexuak oso
ezberdinak dira, batez ere,
araldian, arreak gangardak,
bizkarra (apala eta zuzena) erakus-
ten baititu,hala nola atzeko gorputza-
darren hatzamar palmatuak. Emea
baina txikiagoa da, honen gorputza
biribila eta arrearena koadrangularra
izanik. Larbak 65 mm.koak izan dai-
tezke arre-horiskak dira eta buztana
estutu egiten da arian-arian.Aurreko
gorputz-adar arinek lau hatz dituzte;
atzekoek, berriz, bost hatz dituzte.
Isatsa alde batera konprimiturik ageri

da. Muturra, azkenik, punta-
dun samarra da.                     
TAMAINA: 8 cm luze da. 
BIOLOGIA: otsail erdian
hasten da ugalketa garaia,
maiz idoi, errekasto eta erre-
ketan egin ohi da. Garai
honetan uretarra da, gauetan

soilik lurreratuz alboko guneetan elikatze-
ko. Intsektu ugari jaten ditu, batez ere euli
eta kironomidoak. Ugaldu astean uztail -
abuztu inguru, gure lurrealdean, ur-ingu-
runea uzten du. Negua harri azpian, orbe-
letan, araondo ustelduetan edota ibaiaren
lohiitegietan ematen du.
Oso berezi eta interesgarria da ezkon-
tgorteiua, arreak buztana gorputz gainean
makurtuta alboko mugimenduak egiten
dituenean. Elkarren ondo-ondoan jartzen
dira, gorputzak alderantiko zentzuan edo

elkartzut, eta buruak, maiz, elkarrekin.
ELIKADURA: gau euritsuetan lehorrera irteten da,
bizileku dituen pu-tzuen inguruko lur-zizareak eta
intsektuak 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 ñimi-
ñoak ere jo eta bapo jaten dituzte.
HABITATA: uhandre palmatua habitataren arabera
gutxien eskatzen duten uhandreetako bat da, habi-
tatari dagokionez; horrek aukera ematen dio bal-
dintza oso aldakorretan bizitzeko.
Era berean, oso espezie oportunista da, ureztatze-
ko sortu berritako edozein aintzira edo egin berri
den leku hezeren bat erraz asko kolonizatuko
duena.

UHANDRE PALMATUA
(Triturus helveticus)
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EZAUGARRIAK: azala ez
da lehuna baizik eta latza eta
bereizgarriak dira elkarren
artean urbil dauden begi irte-
nak. Koloreei dagokienez bai
grisak, ilunak eta beltzak izan
daitezke baina bereziki ber-
deak dira. Kolore berde hau
gero eta ilunagoa izan ohi da
zenbat eta atzekalderago jo.
Sabela argia zein gris kolore-
koa izan daiteke. Gorputz
osoan zehar lohidura ilun
asko baina ez timpanoetan.
Bereizgarri nagusienetakoa biz-
karrean zahar doan berde edo
hori koloreko marra da. Arrek
emeek baino tamaina txikiagoa
lortzen dute eta ahots sakuak
dituzte ahoan, ikusgarriak dire-
larik atzeratuak daudenean ere.
Sapaburuek 111 mm.tako luze-
ra lortzen dute eta goikoaldeko
bi edo hiru agin-ilera eta hiru
behekaldeko dituzte.
TAMAINA: 10 cm luze da.
BIOLOGIA: gau ekintza andi-
koa, egunean zehar ur lekuetan
egon ohi da lehen arrizku zainalearekin uretara jausi egiteko
prest lokatzetan nahiz berdeguneetan ezkatatuz. Oso jatunak,
iha mota guztietako intsektuak arrapatzen dituzte eta baita
arrain txikiak, karrazkariak,  etb. Bere bizilekua ura da non ezi-
nobeto ibiltzen den. Negu garaia negupasan hematen du ubi-
dean lurperaturik. Negua igarotzean entzun daitezke igel
hauek birsotze garaia iragarriz. Besarkadak bezapekoak izan
ohi dira eta gauetan batezere. Arraultz kopurua emearen
tamainaren araberakoa da eta 800 eta milaka artekoa izan
daiteke. Beren diametroa 1-2 mm.takoa eta inguruneko geru-
za lingirdatsua 7-8 mm. takoak dira.
Nagusiki egunez dago aktibo eta urari oso lotua. Baso-igel

arrunta, igel arre isil eta lurkoiak ez bezala, oso zarata-tsua
da. Putzuetan flotatzen egon ohi da, burua uretatik kanpo
duela. Askotan, uretako landareen hosto zabaletan ere egoki-
tu 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 duene-
an, jauzi egin eta uretara
sartzen da, azkar-azkar
igeri eginez urloaren hon-
dora iritsi arte; zenbait
minutuz egongo da hor gel-
dirik. 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, nola-
baiteko adimena baduela an-
tzeman dezakegu. Igel gehie-
nak bezala, jauzika mugitzen
da lurretik, eta oso azkar ari-
tzen da igerian, oin palmea-
tuen laguntzarekin.
Aurreko hankak energiaz eta
azkartasunez lasaitzen ditu;
gero, uretatik kanpora ere jauzi
egiten du, oso altu, edozein
intsektu harrapatzeko 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, horrenbes-
tez, ahaleginak egiten ditu uretako hegazti harrapariengana
eta gizonarengana ez hurbiltzeko.
Bestalde, askotan, miresteko moduko bizkortasunez harrapa-
tzen 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 iristerakoan, putzuetako lohian sartzen da eta lozorro-
an gelditzen da udaberrira arte.
ELIKADURA: jatun ikaragarria da. Batez ere intsektuak
-euliak, eltxoak, burduntziak- jaten ditu, baina ez die eztenak
dituzten himenopteroei muzin egiten (esate baterako, lizto-
rrei). Ur bazterretako barraskiloak, lur-zizareak eta armiarmak
ere harrapatu ohi ditu.

EZAUGARRIAK: “igel iluna”
kolore gorri ilunekoa bizkarrean,
gris, olibadiedo hori kutsudunak.
Aldeetan nabariagoa den lohidu-
ra ilunak dauzka gorputz osoan
zehar eta aldiro begiaren atze-
kaldean beste lohidura ilun bat.
Bere itsura orokorra trinkoa eta
sendoa da, luzea baino zabala-
goa den burua eta muztur boro-
bildua duelarik. Begi irtena, urre
kolorezko irisa eta betsein hori-

zontalduna da. Arrak emeak
baino txikiagoak dira eta birsor-
kuntza aroan esku bakoitzaren
barrukaldeko atzamarretan
kokor ilunak agertzen zaizke.
Kumei edo “zapaburuek” 46
mm.ko luzera lor-tzen dute,
kolore ilunekoak dira eta
begien arteko zabalera zudur-
zuloena baino 1,5 aldiz andia-
goa da.
TAMAINA: 10 cm.
BIOLOGIA: lur ohiturak dituen
eta uretara birsortzeko bakarrik

UR IGELA
(Pelophylax perezi

BASO IGEL GORRIA
(Rana temporria)

urbiltzen den espeziea
da. Birsortze aroak
neguan izan ohi dira
kantauri aldean eta
orduan bai ae eta bai
emeek lekualdaketa
egiten dute aukeraturi-
ko ur tokietara. Hauek
ur korronterik gabeko
tokiak dira, aintzirak,
lupetsak edo euri po-
txingoak. Arra emearen
bezapeari lotuta (beza-
pe amplexoa) geratzen
da honek 900-4.000
arraultz jarri arte,
arraultz hauek horduan
ernalduak direlarik. Bi-
zirik geratzen diren
sapaburuek sexu hel-
dutasuna 3 urte dituzte-
nean lortzen dute eta 8
urte izan arte bizi daitezke.
Espezie honen ariketak eguneko maximo bat dauka gauerdia
baino lehenxeago eta beste bat egunean zehar helduentzat eta,
orokorrean, gauean gazteentzat. Beraien elikadura oso ugaria
da araknidi, koleoptero, diptero, miriapodo, molusku, lur zizare
etab, janez.

Baso-igel gorria nabar-
men lurrekoa den anfi-
bioa da; uretan, ugaltzeko
aldian eta hibernazioak
irauten duen bitartean
baizik ez da aurkitzen
(une horretan pu-tzueta-
ko lohietan lurperatzen
da).
Haren jarduera nagusiki
gauez eta ilun-tzean iza-
ten 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 lehorre-
an- egin ohi dute korrok.
ELIKADURA: baso-igel
gorriak era guztietako in-
tsektuak, lur-zizareak eta

oraindik ere oskol leuna duten barraskilo ñimiñoak jan ohi dituzte.
Leku hezeetan egon ohi diren kukurutxak ere gustukoak dituzte.
HABITATA: ur kopuru handiak urbil dituzten lekuetan, bai erre-
ka, bai ingurune, etab, etan bizi ohi dira. Nahiz eta zenbait landa
eta ingurune hezeetan topatu ahal izan, bereziki basodun lekue-
tan egon ohi dira.

EZAUGARRIAK: sugandi-
la indartsua da, burua
beste espezie batzuena
baina handiagoa da gor-
putz koadrangulara dauka,
hau eta burua lauak zein
apalak dira. Bizkarreko
kolorazioa marroi eta arre-
urdinska artean dabil, bis-
kar aldamenetan bi zerro
beltz ditu alde bakoitzean,
bi zerro argiagoek mugatu-
ta, ale guztiek ez dituzte
ezaugarri hauek. Sarean-
tzeko berezi beltza edo
marroi iluna dauka, batzuk
bizkarretik orno-zerro mo-
duan dute. Ale batzuk biz-
karrean eta aldetan sare-
antzekoak dira. Emeak ez
bezalakoak arrak sendoko-
te eta buruhandidunak dira,
sareantzekoa nabariagoa
dute, kolorazio iluna saba-
lean eta arnaldian, aldeeta-
tik narrio urdinak eta sabela
laranja erakusten dituzte.
Emeak luzeagoak dira,
marradunak eta sabela
laranja erakusten dituzte. Emeak luzeagoak dira, marradunak
batzutan sabelako sareantzekoa larrosa dute.

BIOLOGIA: urria uinguruan neguko letargian sartzen da.
Eguraldi onaren zain. Harri azpian edo harresitako arrailetan

sartzen da.

Noizean behin neguko
egun eguzkitsuetan, kan-
poratzen da. Urtailaren
arrak ikusten has gaitez-
ke, letargia uzten duten
lehenak baitira.

Estaldurak baino lehen
martxo aldean, emeak
lortzeko arreen liskarriak
arruntak dira. Emeak 3-8
ren bat arraultz zuri jar-
tzen du harri azpian 0-12
urrian  x 5-6 mm-koak
direlarik. Uztailerako le-
henengokhumeak jaio
dira eta emeak urte ego-
kia izanez gero bi bai eta
hiru  erretaldi ere jarrio
ditu. Harresietako arrai-
letan eta babestelako
zoko-mokoetan harra-
patzen dituzten ornoga-
bekoez elikatzen dira.
Batez ere intsektu eta
araknidoak jaten dituzte,
hala nola miriapodo,
zizare eta barrazkiloak.

ELIKADURA: espezie
harrizale, aktibo eta bizi

hau oportunistagoa da bere ahaideak baino. Landareek estali-
riko leku harritsuak maite ditu, eta eguzkitan, harrien gainean,
berotzen goza-tzen du gehiena, gorputzean tenperatura ego-
kia lortu arte. 

HORMA SUGANDILA
(Podarcis muralis)
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EZAUGARRIAK: musker berdeak bere
edertasun bereziarengatik eta bere kolo-
rearengatik ezagutzen da, bai eta daukan
arintasun eta indarrarengatik ere.
Arrak emeak baino deigarriagoak izaten
dira. Kolore berde bizia erakusten dute,
bizkarraldean eta alboetan orbain beltz
txikiak dituztela; sabelaldean, berriz, hori
bizia dute; zintzurra, araldian daudenean,
kobaltoaren urdinez jantzita ageri da.
Emeak ez dira horren erakargarriak:
berde edo arreskak dira, eta batzuetan bi
eta lau lerro bitarte dauzkate gorputz-
enborrean, lerro estuak eta kolore argiko-
ak. 
Musker hau handia eta dotorea da; buru
nahikoa motza eta altua dauka, bereziki
arren kasuan; muturra, berriz, kamutsa
izaten du. 30 eta 34 zentimetro bitarte
izaten ditu; hala eta guztiz ere, badaude
39 zentimetrotara ere iristen direnak
-horietatik 26 buztanari dagozkio, gorpu-
tza baino bi aldiz handiagoa baita-.
Atzeko hankak proportzionatuta ditu, eta
dauzkan 20 hatzak  -5 esku bakoitzeko-
azkazal zorrotzetan bukatzen dira.
Musker berdea inoiz nahastekotan,
Schreiber musker emearekin nahas daiteke gure probintzian.
Ez nahasteko, gorago azaldu ditugun ezaugarriak ongi  azter-
tu behar dira. Non ikusi duten esaten badigute, errazago jakin-
go dugu zer espezietakoa den. Musker berde gaztea erraz
ezagutzen da, beste batzuekin nahasi gabe, alboetan ez bai-
titu garda-txoak eta Schreiber muskerak dituzten orbanak. 
TAMAINA: buru-gorputza: 13,5 cm.
Buztana: 30 cm.
BIOLOGIA: neguko egun hotzetan negupasa egon ohi da,
harri, enbor edo beraiek nahiz beste animalitxoren batek egi-
niko zuloetan eskutaturik. Batzutan egun eguzkitsu batzuren
ondoren harriren baten irten ohi da eguzkitara. Udaberria hel-
tzean bikoteak sortzen dira eta arrak oso lurraldekoiak bihur-
tzen dira, edozein ezezagun edo emea bera ere zaurituaz sa-
tzekoan. Emeak “ostikoketa” izeneko ariketa bategaz eran-
tzun dezake, honetan bere aurrekaldeko hankak altzatu eta
hauen mugimendu arin bat egiten du.
Estalduraren ostean harri, tokoi, etab.en azpian gordetzen

dituzten 7-15 arraultz zuri (13-18 x 8-
11 mm) jartzen dituzte. Eme batek bi
errutze egin ditzake urte berean.
Bere janeurria intsektuek bete-tzen
dute eta baita zenbait araknido,
molusku, etab.ek.
Musker berdea espezie bizi eta arina
da, gizakiekin egotera ohitua.
Mimetizatzeko ahalmen ikaragarria
dauka, eta horrek egiten du gizakia-
rekin bereziki konfiatua izatea.
Askotan, geldi-geldirik geratzen da,
eta jazartzen dutela sumatzen due-

nean baizik ez ohi du ihes egiten. Hala eta guztiz ere, harra-
patuz gero, oso agresiboa da, haren erresistentzia guztiak
hozkada mingarri baterako beste ezertarako balio ez duen
arren. Araldian, non arrak oso lurraldekoi bihurtzen baitira, oro
har bake-bakean bizi da espezie bereko indibiduo ahulagoe-
kin eta gazteagoekin, betiere bere lurraldean sartzen ez diren
bitartean.
Egiaztatu da ere eguneko jarduera duen saurio hau gauza
dela bere buru eguzki alderantz orientatzeko. Bere ezkutale-
kutik kanpo aurkitzeko ordurik onenak goizekoak eta arratsal-
dekoak dira.
Ohitura sedentarioak dituztenez, animali hauek leku beretan
bizitzen dira urtetan
ELIKADURA: bizia eta intsektuen ehiztari asegaitza izaki,
goizaldeko lehen orduan bere aterpetik hasi eta landareetan
gora egiten du eguzkia hartu eta harrapakinak ehizatzeko.
Intsektuak, moluskuak, harrak, lur-zizareak, armiarmak eta
fruta gozoak ere bere ohiko dietan sartzen dira. Musker hel-

duak satitsu txikien eta sagu eta lursaguen kabietako
arrautza-multzo osoak ere irensteko gauza dira. 
Intsektujaleak izateak eta intsektu, molusku eta karras-
kari ugari suntsitzeko daukan ahalmenarengatik, oso
narrasti onuragarria da soro eta alorretarako, baina
haur eta helduek behar gabe akabatu izan dituzte
superstizio kontuengatik. 
HABITATA: nahiago dituzte leku hezeak baina ia edo-
zein bizilekutan aurki daitezke. Naharoenak belar eta
zuhaixka askodun bizilekuak dira, eskutatu ahal izate-
ko. Honela zuhaixkadun landetan eta baso eskinetan
agertzen dira. Baina baso hauen barnekaldean ere
ondo egon ohi dira. Otadietan ere bizi daitezke.
Muxker hau ikusteko unerik oberenak udaberriko egun
eguzkitsuenak dira. Aztiro eta aldi egon beharra dago
ihes egin baino lehen ikusi ahal izateko, bestela zarata
bat entzun eta irudi bat ikusi besterik ez dugu egingo.

EZAUGARRIAK: hanka-
rik gabeko sauriar dugu
zirauna, onda eginek
mugitzen da, horregatik,
lehenen momentuan,
sarri askotan sugearekin
oker dakioke. Gorputz
indartsua eta biribila
dauka. Burua “lacertodo-
en” aldean antzekoa
dena, txikia da, gorputze-
tik ia es da ezberdintzen
eta begi txikiak ditu, be-
tsein biribila eta betazal
mugikorrak ditu. Ez du gorputzadrrik, Eskinko hiruhatzak
(Chalcides chalcides) ez bezala. Azal leuna eta ezkata txikiak
ditu. Bizkarreko kolorazioa marroi, marroi-arrea edota arre-
urdinska da, aldamenetan zerro beltza eta beste bat ornoan
nabaria eta distiratsua izanik. Sabela argia da. Gazteek orno-
zerro beltza urreko bizkarrean eta aldeak zein sabela oso ilunak
dituzte. 
TAMAINA: 50 cm.
BIOLOGIA: egunean zehar ikusi badaiteke ere, oskorrian eta
gauean iharduten da.
Goizeko alde hezeetan, lehengo orduan eguzkitan berotzera irte-
ten da, geroago elikatzen den aterpeetariko batera joateko.
Zizare, bare eta batzutan barraskilo eta ornogabekoez ere elika-
tzen da. Udaberriarekin ernaldiak datoz, arrak emeari lepotik sen-
doki hetzen diolarik.
Bizierrule espeziea da. Irailean inguru 6-20 kume izanik. Emeen
ugalketa garaia 2 urterokoa omen da, edota aldakorra eta ez urte

guztietakoa. Urriaren
amaiera tenperatuta 10-
12 ºC jaisten denean,
babeslekua harri az-
pian, araondoan, zu-
haitz ustelduetan negu-
ko letargian zein mikrou-
gaztunen galerietan
egoteko. Letargia bana-
ka, bikoteka bai eta urte-
ko gazte eta nagusiek
osatutako taldeka ere
ematen dute.
ELIKADURA: batez ere
lurreko zizareak, intsek-
tuen larbak, bareak bes-
telako ornogabeak jaten

ditu. Antzeman izan da zizare bat irensteko 5 edo 6 minutu behar
izaten dituela. Sugandilak bezala ur asko edaten du. Egiaztaturik
dago masailaren goiko aldean dauzkan ezpain-glandulek likido
bat jariatu eta likido hori bere hortz makur eta hutsetatik doala
zizareari txertatzen dion arte. Konbultsioak eragiten dizkio eta
konbultsio horien ondorioz hil egiten da, erremediorik gabe.
Ziraunak, batzuetan, likido hori erabiltzen du bere harrapakinak
hiltzeko. Hala eta guztiz ere, gizaki bati hatzean edo besoan hoz-
katzen dionean, ez da ezer ere gertatzen: hozkada horrek psiko-
logikoki eragin diezaiokeena besterik ez, eta hori gizaki bakoitza-
ren arabera izaten da.
Udazkenaren erdialdean, ziraunek 30 eta 70 zentimetro bitarteko
zuloa egiten dute, eta horretan ezkutatzen dira hamar eta hogei-
ta hamar ziraun  bitarte, hibernatzeko. Han geldirik eta elkarri
loturik egoten dira udaberrian berriz jarduten hasten diren arte,
martxoaren erdialdean edo, eguraldiak bide ematen badu.
HABITATA: landazabala bizi da.

EZAUGARRIAK: ibai inguru-
ne heze, eta urmaheletan aur-
kitu ohi da suge mota hau, ez
da 70 cm  baina luzeagoa.
Bizkarreko kolorazioa arrea
edo marroia izaten da, baina
batzutan tonu horiska eta ber-
dets-gorriska artean dabil.
Diseinua ere aldakorra da biz-
karrean zehar sigi-sagan zeta-
ka bikoitzak ditu, sugegorriare-
nak gogoraraziz, baina hauek
buruzko plakak puskatuta
dituzte eta betseina bertikala da, biribila barik. Natrix natrix-
engandik ezberdin dezakegu bizkarreko ezkaten bidez, gorputz-
erdian 21 iladatan sendoki kokatuak baitituzte. Sabela zuri-horis-
ka 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 ego-
tea gorputz tenperatura igotzeko arrunta da, sakontasun gutxiko
uretan ere gauza bere egin dezake. Gorputz uhinen bitartez oso
arin murgiltzen da, utetan, igel-larbak, uhandre eta arrain gazte-
ak hala nola piskardo eta eskailuak (Phoxinus) jaten dituelarik.
Hertsinguratuta dagoenean mehatxuz burua lautzen du forma

triangeluar emateko eta ziztuak
egiten ditu, honek eta bere sigi-
saga ibiltzeko joerak sagugorria-
nen antza ematen diote.
Ez du inolako kalterik gizakiareki-
ko, baina harrapatuz gero
gurintx-kloaketako sunda aska-
tzen du, kirats nardagarri eta
kengaitza 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.
Haren harrapakinak irentsi egiten ditu, lurrean nahiz uretan egon.
Lurrean dagoenean, ikusmena erabiltzen du ehizarako gida,
baina urpean ari denean estimulu kimikoez ere baliatzen da.
Orduan, mihia atera ohi du amu gisa bere harrapakinak erakar-
tzeko.
Narrasti hau jatun handia da: heldu batek ehun txantxiku jan di-
tzake egunean. Hala ere, gauza izaten da ere aldi luzeetan
baraurik egoteko: hamabi eta hamasei hilabete bitarte.
HABITATA: ur-ingurunean bizi da, hor ematen du ia bizitza osoa.
Ingurune-hezeetarantz abiatu behar dugu espezie hau ikusteko,
astiro eta adi arrakastoetako hondoak aztertuz. Itxarote ona bal-
din bakugu komenigarriena litzateke ibaiko zabalgune batean
itxarotea, adi baino adiago espeziearen heltzearen zain. 

ZIRAUNA
(Anguis fragilis)

SUGE BIPERAKARA
(Natrix maura)

MUSKER BERDEA
(Lacerta bilineata)



41
EH 132 Zk.

40
EH 

132 Zk.

L
E

IT
Z

A
R

A
N

 I
B

A
IA

BA
BE

ST
UT

AK
O 

BI
OT

OP
OA

L
E

IT
Z

A
R

A
N

 I
B

A
IA

BA
BE

ST
UT

AK
O 

BI
OT

OP
OA EZAUGARRIAK: suge

biperakarra (Natrix maura)
baino askoz ere handiagoa
izan daiteke. Gazteei baita
heldu batzuei ere, burua
apaintzen duen iduneko
hori deigarriari esker ondo
ezagutzen zaie. Bizkar
kolorazioa berdeska iluna
edo berdetsa da, narrio txiki
eta ilun ugari ondo heda-
tuak dituelarik. Sabela
horiska da narrio beltz koa-
drangularrek osatua.
Bizkar-ezkatak ditu gorpu-
tzaren erditik 19 iladatan
kokatuak.
TAMAINA: 150 cm luze da.
BIOLOGIA: egun eta lehor iharduera dauka, ur-ingurua maiz
abiatzen delarik. Ez da inola ere arriskutsua gizakiarekiko, eta
hertsinguratuta dagoenean, hildakoarena egiten du ahoz gora
jarriz, ahoa erdi irekia eta mihia kanpoan. Araldian udaberrian da,
estaldura ostean emeak 6-50 bat arraultz luze eta zuri jartzen ditu
17-30 mm-koak izanik. Errute tokietarako ongarrien pilketak zein
zulo naturalak edo harriak aukeratzen ditu. Gazteak urria aldean
jaiolo dira eta 20 cm inguruko neurria izango dute. Hasiera bate-
an zapaburuez elikatuko dira batez ere; geroago anuro helduak,
uhandre, 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 urta-
rra da, arina eta azkarra bi
ingurune horietan. Egun-
zalea eta egunsentitarra
da, baina udako egun
beroetan gauez ere aurki
daiteke. Orduan jateko bila
abiatzen da -igelak, uhan-
dreak eta arrainak-; eme
handiek apo arruntak,
hegaztietako arrautza txi-
kiak, sugandilak eta zirau-
nak ere jaten dituzte.
Gazteek, ordea, intsek-

tuak, apaburuak eta uhandreen larbak jaten dituzte.
Egindako azterlanen arabera, suge gorbatadun heldu batek ordu-
bete baino gutxiagoan 4 edo 5 igel berde handi edo tamaina erdi-
ko 9 igel jan di-tzake; bi suge helduk 109 igel berde inguru jan di-
tzakete hiru hilabetetan.
Igelak eta apoak jateko "ipurditik" hasten dira; arrabioak, ordea,
burutik hasi ohi dira haiek jaten.
Lurrean ehizatzen duenean, ikusmena izaten du gida, batez ere,
haren biktimak aurkitzeko; uretan, berriz, estimulu kimikoak era-
biltzen ditu.
Nahiago izaten du lehen orduan edo goiz erdian eta arratsaldeko
bigarren zatian ehizatzea, bai lurrean eta bai uretan ere. 
Bero handieneko orduetan, kiribildu egiten da enbor ustelduen
eta zuhaixken itzalpean nahiz ur bazterretan.

EZAUGARRIAK: tamaina
handiko sugea, bataz bes-
teko 1,5 metrokoa izanik,
gorputz luzea eta liraina,
buru luzea eta mustur biribi-
la ditu. Bizkarreko kolora-
zioa urdinska,arrea, marroi-
berdeska edo berdetsa da,
ezdata leunak zuri edo
horiz pikardadunak daitez-
keelarik. Ez dira bizkarretik
erregulartasunez heda-
tzen, beraz, pikardadura
diskontinuoko itxura dauka.
Sabela argi-horiska edo zuria da.
TAMAINA: 200 cm luze da.
BIOLOGIA: gau -ohiturak duen espezie honek letargian ema-
ten du negu osoa. Martxoa aldean itzartu eta zertxobait gero-
ago 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 ohitu-
ra du, oso gorakari arina baita. Batzutan egunak ematen ditu
zuhaitzetako adarretariko batean. Mikrougaztunez, narraztiz,
txoriz,eta hauen txitez elikatzen da, hauek kabira igonda
harrapatzen ditu. Gizakiarekiko ez da arriskutsua, hertsingu-
ratuta baldin badago fizatzera hel badaiteke ere, honek ez du
inolako kalterik sortuko. Gehienean ere hortzetako 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
gurutzatzeko edota erdian
eguzkitan egoteko ohitura
dauka.
ELIKADURA: maiz, Es-
kulapioren sugeak egunak
eta egunak ematen ditu
zuhaixken adarretan bar-
na. Adar artean zoruan
bezain ongi moldatzen da

sabelaldeko ezkaten taxuerari eta ezkatok dituzten ertzei
esker, gorputzak ukipen-eremu zabala du eta. Zuhaixketan
dabilenean, hegaztiak eta haien habietako arrautzak eta
umeak harrapatzen ditu, bai eta muxarrak, muskerrak eta
sugandilak ere. Lurgainean denetariko saguak, satitsuak eta
intsektuak (kilkerrak eta matxinsaltoak) atzematen ditu. Jatun
handia da eta trebezia handiarekin jotzen du erasoa.
Harrapakinak tinko estutuz hiltzen ditu, eta jarraian oso-osorik
irensten ditu, burutik hasita.
HABITATA: landaretza ugaria den toki heze eta eguzkitsuetan
aurkitu ohi da. Habitat nagusia landazabala eta hosto erorko-
rreko basoaren artean dauka. Giro hau dagoen tokietara bizi-
tzera doa, non zuhaizka eta landaretza sasiarteak eta pinadi
bazterrak zein eukaliptakiak aprobetxatzen ditu. Basoaren
barrenean baina batez ere hauen agerrunetan bizi daiteke.

SUGE GORBATADUNA
(Natrix natrix)

ESKULAPIOREN SUGEA
(Elaphe longissima)

EZAUGARRIAK: sugegorri
kantauriarra 60 zentimetro
luze izan daiteke, baina
batez beste indibiduo gehie-
nak 45-50 zentimetro luze
izaten dira; gorputz sendoa
du eta isats mehea; isatsa
luzeraz gorputz osoaren
zortzirena edo izaten da eta
arrena emeena baino luzea-
goa izaten da.
Buru txikia du eta mutur laua.
Begi-niniak bertikalak dira;
irisa argia da, baina beheal-
dean zerbait iluntzen da.
Bizkarraldeko hondoko kolorea arre argia,
arre iluna edo grisa da, eta erdian jarraika-
ko zerrenda du sigi-sagan, Europako suge-
gorrienaren baino zabalagoa. Zerrenda
horren sigi-saga ez da oso handia eta ia
beti dira beltzak. Behealdea grisa edo bel-
tza izan ohi da. Indibiduo batzuk, ez gutxi,
melanikoak edo melanotikoak izaten dira,
eta arre-berdeskak edo arre-horiskak ere ez dira bakanak.
Oro har, arrak eta emeak berdinak dira kolorez, baina eme
batzuk arre-horiskak izaten dira, buruan zerrendak izaten
dituzte eta bizkarraldean eta alboetan orbain arre-gorriskak.
Emeak baino handiagoak diren arrak ikusi izan dira, baina
aparteko kasuak dira.
Lur eta eguneko jokabidea du eta landare aetean eskutatzea
atsegin du. Arriskua somatu bezain laster azkar asko ihes egi-
ten du. Mikrougaztun, anfibio eta beste narrazti batzuez eli-

katzen da zeintzu zelataren
bidez arrapatzen ditu.
Arrapakinari kosk egin eta
ihes egiten utzi egiten dio
geroago bere arrastoa
jarraitzeko, aurkitzeko eta
osorik jateko burutik hasirik.
Erruleak dira eta 5 edo 6
sugegirrikume erditzen
dituzte zeintzuk 20 cm.
inguru eduki dezaketen eta
zeintzuen pozoia pozoin-
tsua den jaio bezain laster. 
ELIKADURA: umeak txiki-
txikitatik balia daitezke
euren pozoiaz eta batez ere

sugandilak eta musker umeak jaten dituzte;
sugegorri helduek,aldiz, saurio handiagoak,
ugaztunak (karraskariak batez ere), anfibioak
(igelak eta arrabioak) eta hegazti txiki eta
ertainak ehizatzen dituzte. 
Sugegorri kantauriarraren ehiza-metodoa
gainerako biperidoena bezalakoa da.
Harrapakina hautatu eta geldiro hurbiltzen
zaio, edo zelatan itxaroten dio, eta gertu due-

nean gorputzaren aurrealdea ziztu bizian aurreratu eta hagin-
ka egiten dio. Pikatxoiak lurrean sartzean egiten duen mugi-
menduaren antzekoa eginez, letaginak sakon-sakon sartzen
ditu biktimaren haragian, eta gero atzera egiten du azkar.
Pozoiak azkar egiten die kalte harrapakinei, eta berehala
erortzen ez badira, ausiki eta luze gabe ez dira gauza izaten
euren burua defendatzeko. Hortik dator sugegorrien biktimak
haien begirakuneaz besterik gabe liluraturik geratzen direla
dioen elezaharra. 

Mendiko uhar eta erreka-
txoetan, gure ibai gehie-

netako erdi-ibilguetako ur-jauzi
eta ur geldoetan, gure aintzira
eta laku gehienetan, figura oso
estilizatuko arrain bat aurki
daiteke, elikagai bila: amua-
rrain arrunta edo ibaiko amua-
rraina da (Salmo trutta fario).
Berdexka da, orban gorri edo
beltz handiekin; hala ere, bere
kolorea aldatu egiten da adina-
ren, urtaroaren eta habitataren
arabera, eta argia nahiz ia beltza izatera iritsi daiteke.  
Normalean, urtegietan eta aintziratan bizi diren amuarrainak
sakonera txikiko 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 garatzen 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 histo-
rikoetako ur kontinentaletan, ia ibai guztietan baitago, bereziki

nagusienetan. Eskasagoa da Ebron eta Arabako lautadako
zenbait ibilguetan. Bizkaian ez dago amuarrainik 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 bezala, altuera garrantzitsuko oztopoak gainditzeko
gai dira. Elikadura oso anitza dute: krustazeoak, arrain txikiak,
intsektuen larbak nahiz intsektu helduak eta abar. Askotan ure-
tatik kanpo egiten dute salto, azaleratik gertu hegan egiten

SEOANE SUGEGORRIA
(Vipera seoanei)

IBAIKO AMUARRAINA
(Salmo trutta fario)
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duten eltxoak harrapatzeko
xedez.
Amuarrain arrunta animalia
gautarra dela esan dezakegu.
Izan ere, egunez, normalean
ibaiertzeko harrien edo kosken
artean nahiz arroken bidez era-
tutako aterpeetan ezkutatuta
egoten da. Geldirik dagoen
bitartean, ingurunea arreta han-
diz zaintzen egon ohi da, harra-
pakinaren zain. Arrain txikiren
bat gerturatzen bada, geldirik
jarraitzen du, bere biktima
eskura jartzen den arte; orduan, biktimaren gainera botatzen
da, bere isats hegalarekin kolpe indartsu bat eman eta horre-
kin indarra hartuz. Arrain gazteenak intsektu, har eta zapabu-
ru txikiez elikatzen badira ere, kilo batetik gorako amuarrain
handiak lutxoa bezain jatunak dira, eta animalia-mota orori
jarraitzen diote, baita beren arrainkume propioei ere.  
Amuarrainak ibaietako leku estrategikoetan kokatzeko ohitura
dute, eguneroko elikagaiak eskuratzeko helburuarekin. Hori
horrela, amuarrain indartsuenak dira lekurik hoberenak lortzen
dituztenak. 
Ur hotzak eta oxigenatuak maite ditu, ez 15ºC baino gehiago-

koak. Arrain helduek,
neguan zehar, hondo
nahiko sakonak bilatzen
dituzte, bertan, erdi lokar-
tuta, negu osoa iragateko.
Elurrak urtu ondorengo
urak jaisten direnean,
amuarrainek berehala be-
rreskuratzen dute beren
jarduera, eta ibaitik emi-
gratzen dute, elikagai
bila. Esnatze hori, bizi
direneko lekuaren latitu-
dearen eta uren tenpera-

turaren araberakoa da, eta Europaren erdialdean martxotik
ekainera bitartean gertatzen da.
Urriaren erdialdetik abenduaren amaierara arte, gure ibaieta-
ko amuarrain arruntak errunaldian sartzen dira. Helduen papi-
la sexuala tamainaz handitzen da, eta bere azala aldatu egi-
ten da, arren bizkarraldeko eta sabelaldeko ezkatak isuri beltz
batez estal-tzen baitira. Aldi horretan, 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 joaten zaio, eta horrek oso itxura berezia ematen dio.  

Ortzadar-amuarraina aurre-
ko mendearen amaiera

aldera sartu zen Europako
hainbat eta hainbat ibaietan.
Euskadin, espezie hau, duela
zenbait urte, amuarrain-ibai
ugari birpopulatzeko erabili
zen, amuarrain arruntaren
ordez edo harekin batera.
Baina espezie honek hainbat
porrot izan zituen ugalketari
dagokionez, eta, gainera, zail-
tasun handiak ditu erabat ego-
kitzeko. Horre-gatik, kirol-arrantzarako bakarrik erabili daite-
keela ikusi da.
Egun, Foru Aldundiek, kirol-arrantzaren helburuarekin, urtero
birpopulatzen dituzte ibai desberdinetako zati ugari. Izan ere,
ugaltzea asko kostatzen zaionez, edo ia ugaltzen ez denez,
espezie honek ez du bertako espeziea meha-txatzen.
Horregatik, gure ibaietan, birpopulaketak gauzatzen diren leku
horietan edo arrain-haztegien inguruan (horietatik ihes egiten
baitute) bakarrik aurki ditzakegu.
Oso leku gutxitan lortu du amuarrain honek arrakastaz egoki-
tzea. Leku horien artean Kadagua ibaiaren ibaiadar diren
Plomos eta Ibarra daude. Ibai horietan, amuarrain arruntari
lekua kendu diote.
Litekeena da birpopulaketak egiteari utzi bezain laster eta
arrain-haztegietako ihesak amaitu bezain laster, amuarrain
hau gure faunatik desagertzea edo espezie oso eskas eta
puntual bilakatzea. 
Amuarrain hau ez da bere generoko beste espezie asko
bezain jatuna, eta amuarrain arruntari baino ur geldoagoak
gustatzen zaizkio. Asko gustatzen zaio aintzira eta urtegietan
bizitzea. Ondoko hauez elikatzen da: harrak, arrain txikiak, in-
tsektuen larbak, krustazeoak eta, bitxia bada ere, gose dene-
an, baita ogia ere. Arrak bi urte dituztenean iristen dira hel-

duarora, 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 goiztiarragoak eta indartsuagoak dira. Gainera, ez
arrainkumeek eta ezta helduek ere, ez dituzte amuarrain
arruntek 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 arrakastaz ugal-
tzea lortzea. 
Zenbait ikerketek adierazten dute, zenbait kasutan, amuarrain
honek amuarrain arrunta ordeztu dezakeela, bi espezieak ur-
ibilgu bereko zati desberdinetan bizi badira ere.
Arrain hau tamaina handia izatera iritsi daiteke, metro bat

baino gehiagoko luzera baitu, eta 12 kiloko pisura iritsi daite-
ke-eta. Hala ere, ohikoena da 35-60 cm inguru neurtzea eta 2-
4 kilo inguru pisatzea.
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 amuarrain arruntean baino, eta
isats hegala eskotatuagoa eta kurbatuagoa da. Uzki-hegatsak

ORTZADAR AMUARRAINA
(Oncorhynchus mykiss)

9-11 erradio ditu.
Amuarrain arruntarekiko des-
berdintasun handiena kolore-
an ematen da; izan ere, ortza-
dar-amuarrainak orban bel-
tzak eta ortzadar moduko
zerrenda ditu alboetan. Bere
bizkarraldea urdin iluna da, ia
beltza. Alboetan, masailetatik
isatseraino doan zerrenda
hori bat du, lerro arrosa bate-
kin, beste lerro hori batekin,

eta irisazio ugarirekin,
batez ere udaberrian.
Operkuluetan eta hegatse-
tan ere baditu orbanak. 
Sabelaldea zilar-kolorekoa
da emeetan eta grisaxka ar
helduetan. Ko-lore desber-
dineko orbanak ditu gor-
putz osotik, baina ez dira
ez gorriak eta ezta ozela-
tuak ere, amuarrain arrun-
taren ka-suan bezala.

Ezkailua da gure ur gezetako espezie ugarienetako
bat. Zalantzarik gabe, Gipuzkoako ibai-ibilguetan

hedatuen dagoen espeziea da, eta baita ugariena ere.
Urumean, Añarben, Orian, Agauntzan, Araxesen,
Leitzaranen, Ibai-Ederren, Sallobenten eta horien ibaia-
darretan aurki ditzakegu ezkailuak. 
Behe-ibilguetan zein erretenetako goialdeetan agertzen
dira, nahiz eta ez duen egiten ibaietan gora amuarrai-
nak egiten duenaren adina. Bizkaian oso ugariak dira
Mayor eta Lea ibaietan; Kadaguan eta Agueran eska-
sagoak dira. Araban, berriz, oso ugariak dira, eta ia ibil-
gu eta erreten guztietan aurki ditzakegu. Ezkailuak bere
ibilgu osoan kolonizatzen ditu ibaiak, goiburuetatik hasi
eta Ebro ibaiaren behe-ibilguetaraino. Ibai atlantikoetan
mareen eraginpeko zonaldeetara ere iristen dira. Ia
Europa osoan aurkitzen da, Iberiar Penintsularen eta Italiaren
zati batean izan ezik. Grezian, Eskozian eta Norvegian ez dago
ezkailurik.  
7 zentimetrotik 12 zentimetrora bitarteko tamaina du, eta ezkai-
lua korronte azkarreko eta hondo garbiko ibai eta erretenetan
bizi da. Askotan, bere arerio natural den amuarrainekin batera
bizi da. Hala ere, kutsadura maila jakin bat jasateko gai da.
Korrontez kontra egin ohi du igeri, eta arriskuren bat atzeman
bezain laster ibaiertzetako harrien edo sustraien azpian bilatzen
du babesa, hor bizi baita normalean.
Arrain hau Ziprinidoen familia-
koa da, eta itsasoaren maila-
rekiko altitude handienean
bizi den ziprinidoa da. Oso
gogorra da, eta ur oxigena-
tuetan bizitzea nahiago badu
ere, oxigeno gutxi duten ure-
tan eta ur gutxiko putzuetan
ere aurkitu daiteke.
Talde handitan biltzen dira.
Hori horrela, taldetan, ibai eta
errekatan zeharkako migra-
zioak gauzatzen dituzte, elika-
gai bila edota ugaltzeko
xedez.
Maiatza inguruan, arrei -eme-
engandik kolore biziagoak
dituztelako bereizten dira-,
garatxo edo eztei-botoi ugari
ateratzen zaizkie, ugalketa-
aroa iristen delako. Bizkarral-
dea, buruaren aurrealdea,
masailak eta masailetako
operkuluak ere ohikoa dena

baino gehiago belzten dira. Operkuluetan, gainera, orban zuri
bat ateratzen da. Alboetan urre-koloreko zerrenda beltz bat du.
Sabelaldea gorritu egiten da, bular-hegatsak eta sabel-hegatsak
bezala.
Garai horretan, ezkailu emeez eta arrez eratutako taldeak ur oso
oxigenatuko ibai-zati eta zonaldeetara joaten dira. Zonalde
horiek, gainera, korronte arin bat izan behar dute. Hondoak ezin
du lohitsua izan; harrixkez eta harri-koskor ugariz egon behar du
hornitua. Emeek bostehun arrautzatik mila arrautzara bitarteak
jartzen dituzte. Arrautza horiek zurixkak dira, eta milimetro bate-
ko diametroa dute. Emeak askatzen dituen arrautzen gainean

arrak bere esperma isuri ondoren,
hondoko harrietara itsasten dira.
Uraren tenperaturaren arabera,
larbek zazpi egunetik hamabost
egunera behar dituzte jaiotzeko. 

Ezaugarriak

Ezkailuaren ezaugarri nagusia da
bere gorputza zilindrikoa eta
luzanga dela. Bere kolorea aldatu
egin daiteke, sexuaren, habitata-
ren eta urtaroaren arabera. Oro
har, bizkarraldea arreska edo ber-
dexka da, luzetarako marra ilune-
kin gorputzaren erdialdean.
Alboak zilar- edo urre-kolorekoak
dira. Buru nahiko borobildua eta
aurpegi oso zanpatua ditu. Begi
handiez eta bi ilaratan ezarritako
hortzez hornitua dago. Lau edo
bost hortz ditu kanpoko ilaran eta
bi hortz barrukoan. Hegatsak gar-
denak edo horixkak dira, eta ezka-
tak, berriz, txikiak eta ugariak.

EZKAILU  
(Phoxinus phoxinus)
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EZAUGARRIAK: ezaugarririk deiga-
rriena, lema-luma zuriz apaindutako
buztan beltz luzea da, lurretik dabilen
bitartean etengabe gora eta behera
kulunkatzen baitu. Azpitik zuria da, eta
ipurtxuntxurrak, bizkar osotik zabal-
tzen den kolore gris argi bera du.
Zilueta lerden eta xehea du, nola-
baiteko dotoretasuna dariolarik.
Bere taldearen bereizgarria den
hegaldi uhinduan, buztaneko kan-
poaldeko lema-lumak nabarmen-
tzen dira, bitartean “Txuiiit” beze-
lako soinu laburra errepikatzen
duelarik. Ez dago beste buztani-
karekin nahasterik, beste biek kolore horiak agertzen baitituzte.
TAMAINA: luzera: 19 cm.  Hego-luzera: 30-32 cm. Pisua: 20-27 gr.
BIOLOGIA: Euskal Herrian sedentario modura jokatzen du,
neguan bere populazioa nabarmenki handitzen delarik. Emeak

habia hormetan, zubietan, teiletan…
eraikitzen du, ondoren 5-6 arrautza
errungo dituelarik. Inkubazioaldia 12-
14 egunetan zehar luzatzen da eta,
eklosioaren ondoren, txitoek oraindik
beste 15 egun emango dituzte
habian. Noramalean urtean bi txitaldi
egoten dira.
Neguan zehar, etzalekuetan hamar-
naka hegazti ere elkartzen dira.
ELIKADURA: intsektuz elikatzen da,
eta gehienetan lurrean harrapatzen
baditu ere, airean ehizatzeko gai ere
bada.
HABITATA: habitat guztietan aurki
dezakegu, kostaldetik, landa, erreka,
zabortegi, herri eta beste hainbat

lekuetaraino, bsoetan izan ezik, eremu zabaletara moldatutako txo-
ria baita. Habitatak buztanikara-mota desberdinen artean banatuko
bagenitu, honelako saikapena egingo genuke: buztanikara horia
erreka, errekasto eta latsetan; larre-buztanikara ingurune heze,
padura eta urasetutako beste hainbat eremutan; eta zuria giza ingu-
runeetan, bertan arrunt samarra denez, erraz beha daitekeelarik.

EZAUGARRIAK: ezaugarririk
bereizgarriena kopetan, saman
eta bularren agertzen duen kolore
laranja da. Bizkarra tonu oliba-
arrez margotuta dago, eta sabe-
laldea, berriz, zuriska da. Hegazti
gazteen lumajean, tonu arre des-
berdinek bularreko kolore laranja
ordezkatzen dute. Zilueta potxo-
loa du, buru handia eta gorputz
zabala bereiz daitekeelarik. Ada-
rretan edo bestelako esekitokie-

tan kantatzen egoten da, “tsiktsak”
errepikatua edo “tsuik” antzeko soinu
desberdin ugari sortuz.
TAMAINA: luzera: 13-14 cm. 
Hego luzera: 22 cm. Pisua: 16-22 gr.
BIOLOGIA: Euskal Herriko, neguko
hazkundea agertzen duen populazio
sedentarioa da.  Udazkeneko pasea
irailetik azaroa arte gertatzen da, eta
udaberrikoa otsailak edo apirilak alde-
ra. Ugalgarian oso txori lurraldekoi eta
oldarkorra da. Habia ia edonon eraiki
dezake: hormetan, adarretan eta
zuhaitz, zuhaizka edo gizaeraikuntze-
tako zuloetan. 5-7 arrautza erruten

BUZTANIKARA ZURIA
(Motacilla alba)

EZAUGARRIAK: txori honek
oso txikia da eta nekez 11 cm-ko
luzera eskuratzen du.
Bizkarraldean, hegoak eta isa-
tsa, oliba-berde koloretakoak
dira.  Bekain argitsua eta hori-
tsua. Behealdean, bularra eta
eztarria hori-ilunak dira eta bes-
tea zuri zikineko kolorekoa.
Mokoa arre kolorekoa. Txio
Arrunta eta Txio Horia oso itxura
parekoak dira, baina Txio
Horiak, Txio Arruntak baino tonu
horitxuagoak erakusten ditu eta
hankak argitsuagoak ditu (haragi koloretakoak). Bi espezie
hauek hegalpe formularen xehetasun batzuetan desberdintzen
dira ere.
TAMAINA: luzera: 11 cm. Pisua: 6-9 g.
BIOLOGIA: orokorrean animali bakartia da baina talde txikiak
osatu ahal du. Lurzoruan egiten du habia, landare baten oinal-
dean. Habiak borobilak dira, landaretzaz eginak eta barnetik

tapizatuak. Urean bitan jartzen du
6-7 arraultzeko errunaldiak.
Euskal Herriaren populazio ugal-
tzailea 50 bikotekoa baino txikia-
goa dela estimatzen da. populazio-
en dentsitate eta banaketa gutxi-
tzen doa espezierako behar diren
enklabe ekologikorik ez daudelako.
Kontserbaziorako neurri moduan,
espezie honek okupatzen dituen
lurraldeak ondo mantentzeak, bere
populazioen iraupena ziurtatuko
du.
ELIKADURA: basikoki, artropodo-
ak, intsektuak, araknidoak eta frui-
tuak jaten ditu. 
HABITATA: ingurune irekietan

bizitzen da, sastraketan, elorri zuriko otalurretan, urrondoetan
eta birsorkuntzen ari diren haritzak daudenean. Hala ere ibai er-
tzeko basoetan bizitzen da. landaretza artean asko mugitzen da
eta hain hegalaldi laburra dauka mugitzerakoan, salto txikiaz egi-
ten ari dela dirudi. 
Oso banatuta dago paleartikotik baina mediterranear ingurutik
ausente.  Migratzailea eta udakoa da, eta Afrika 

ditu, eta emeak 14 egunetan zehar inkubatuko ditu. Urtean bi erru-
naldi burutzen ditu. Penintsularen iparraldeko beste goibaso
batzuetan gertatzen den bezala, txantxangorri gehienek
Euskal Herriako basoetatik alde egiten dute udazkenean, eta
ez dira berriro azaltzen martxora arte. Negu-lurraldeen koka-
pena zein den ez badakigu ere, badirudi txantxangorri haue-
tako edo Mediterraneoaren inguruko lurralde epelagoetara

jotzen dutela. 
ELIKADURA: intsektujalea da, nahiz eta bestelako ornogabe-
ak ere harrapatu, eta neguan zehar haziak eta fruituak gehi-
garri modura jaten ditu. Gizakiengandik horren hurbil mugi-
tzen denez, lur-zizareak eta larbak aitzurrak azelartu ahala
harrapatzen ditu, eta zenbait baserritan, eguneroko mahaikide
bihurtzen da.

EZAUGARRIAK: tamaina ñimiñoko
txoritxo honek arraseko hegaldi
zuzen eta laburrak burutzen ditu, eta
sastraka batetik bestera pasatzen
denean, bere hegal laburrengatik eta
goian eraman ohi duen buztanagatik
ez balitz, sagutxo gorriskaren batekin
nahas genezke. Eztei-jantziak hosto
lehorren tonuak dauzka: bizkarrean
kolore gorriska eta sabelaldean kolo-
re argia, gorputza marra ilunez josita
dagoelarik.
Buztana altxatuta eraman ohi du, eta bere txioa, sastraken edo
zuhaisken artetik datorren “prrrrr” antzeko soinua edo, adartxoren
baten pausatzen denean, doinu eztia izan daitekeelarik. Ezkutaleku
bezala erabiltzen dituen heskai edo sastraketarantz bideratutako
arraseko hegaldi azkarrak burutzen ditu.
Ez da kobazuloekin harremanetan dagoen hegaztia, haren izen
zientifikoak (Troglodytes = kobazalea) pentsaratzen digun bezala;
izan ere, habia itxia eraikitzen du kumeak aurrera ateratzeko eta
beste generokide batzuekin batera neguko gau hotzetan gordetze-

ko; horrexegatik esleitu zitzaion aipaturi-
ko izen zientifikoa.
TAMAINA: luzera: 9-10 cm. 
Hego-luzera: 14-15 cm. Pisua: 10 gr.
BIOLOGIA: arra poligamoa da, eta eme
bakoitzarentzat habia bat eraikitzen du.
Hain berezkoa duen habiak etxetxu-itxu-
ra du, bi zulo uzten dituelarik, bat aurreal-
dean eta bestea gibelean, antzeko irtee-
ra modura. Goroldioz, belarrez, hostoz…
eginda dago, eta barrutik lumez estalita
dago. Emeak 5-10 arrautza erruten ditu,
eta beste 15 egunetan zehar inkubatu
ondoren; txitoak jaioko dira. Kumeek

oraindik ere beste 17 egun eman beharko dituzte habian. Ar poliga-
moak txito-talde guztiak zaindu eta elikatu beharko ditu bata beste-
aren atzean, honek ehizaiharduera etengabea eskatzen duelarik.
Espezie geldikortzat daukagun arren, goi-baso eta sastrakadietan
bizi diren txepetx batzuek ugaltze-eremuak uzten dituzte neguan,
eta haran-hondoetara eta inguruko eremu epelagoetara joa-
ten dira. 
ELIKADURA: era guztietako ornogabe eta beldarrez elika-
tzen da.

EZAUGARRIAK: benetan
bitxi den hegazti honek beste
hegazti gehienentzat arrotz
diren karaktere bereziak ager-
tzen ditu.Karaktere hauetatik
aipagarriena, kolore eta morfo-
logia bereziaz gainera, sindak-
tilia da.
Sindaktilia, koraziiformeen or-
denaren karaktere lehen-falan-
geak elkar-soldaturik egotea.
Itxura txaparreko txori deiga-
rria, buru handia eta bere
tamainarako izugarri luzea  den mokoa bereizgarri dituelarik.
Hegan doanean, bere sorbalda urdin metalikoa nabarmentzen
da, behekaldeko kolore-arre gorriskarekin kontrastatua.
Gainera, arraseko hegaldi zuzenak, identifikazioa asko errazten
du. Geldi dagoenean, lumaiean konbinatzen diren kolore deiga-
rriei esker ezagutuko dugu: urdin berdexka, arre-gorrixka eta
zuria. 
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 kolo-
briaren antzera, ibai eta paduren gainetan erakan, eta behin eta
berriro murgiltzen da uretan harrapakin bat lortu arte.
Gure herrialdea iparraldeko lagun askoren ugalketa, dispertsio
eta negu-toki gertatzen da; baina ibaietako kutsadurak eta
hegazti eder hauen ehizak -taxidermista axolagabeko batzuren-

gandikoak, alegia-, bere popula-
zioa nahikoa urrituarazi dute.
Euskal Herian oso urria da hegaz-
ti hau, lurralde honetan populazio-
ek murrizte handia pairatu baitute.
Erlaitz kantauriarrean martin

arrantzale sedentarioek dis-
pertsio-mugimenduak aur-
kezten dituztela ematen du,
baina alegazteak dira bide-
ari ekiten diotenak, beti ere.
Udazkenean eta neguan
zehar, europar jatorriko
aleen etorreraren ondorioz
batez ere, inguru honetako

populazio-tamaina handitu egiten
da, gertaera honek populazioaren benetako egoerari buruzko
informazioa nahas dezakeelarik. Ibaiertzetako lurrezko ezponda
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 daiteke kirol arrantzarentzat kaltegarria denik esan,
zeren eta, batetik, ziprinido asko amurraikumeren harrapakari
bait da, eta bestetik gainera, martin arrantzalea -edo arrantzale-
en erregea, inglesek deritzoten bezala: “kingfisher”- intsektuja-
lea ere bada eta intsektu hauetako asko, har-garaian, kirol
garrantzia dutenen arraultze eta arrainkumeen harrapakari dira.
HABITATA: arrain ugaridun ibaiek eta ingurune

TXIO HORIA
(Phylloscopus trochilus)

TXEPETXA
(Troglodytes troglodytes)

MARTIN ARRANTZALEA
(Alcedo atthis)

TXANTXANGORRI  
(Erithacus rubecola)
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EZAUGARRIAK: ibai eta erre-
ken goialde eta erdialdeetan,
urpean igeri ibiltzen da kolore
marroi iluneko ur-hegazti txiki
bat, paparrean orban zuri handi
bat duena.
Ur zozoa, tamainaz araba-zozo-
aren parekoa -hau da, 18ren bat
zentimetro luze-, ur korronteen
gardentasunaren adierazlebio-
logikorik hoberena da, kutsadu-
ra maila txikiena ere daukatenei
itzurtzen baitzaie Arrazoi hone-
gatik desagertu da Euskadiko
ibai eta erreka askotatik. Gaur
egun daudenak, lur harritsuetan eta mendi aldeetako basoetan
zehar isurtzen diren ibaien goialdeetan bakarrik bizi dira, ur hotz
garbiez gainera urjauzi eta korronte asko eta hondoan harribilak
ugari dituztenetan, alegia. Ingurune horretan ur-zozoak bere
janaria bilatzen du. Hau, batez ere urtar intsektuek osatzen dute
-ur azpian bizi ziren larbak, burduntziak nahiz efimerak- baina
moluskoak, krustazeoak eta arrain txikiak ere jaten ditu.
TAMAINA: luzera: 18 cm. Pisua: 50-69 g.
BIOLOGIA: txori hau benetako urtar hegaztitzat jo daitekeen
paseriforme bakarra da, bilakaerak lumaia sarria ez ezik, itxi di-
tzakeen sudurra eta belarriak eta uretan nahiz uretatik kanpopan
ikusteko modulo begi-gainazal lauak ere eman baitizkio.
Uretan murgiltzen denean, ur azpian aurrera egiteko gai da, beti
ere korrontearen kontra, energi baliakuntza dela medio. Hau da,
janariaren bila urpean igeri egiten duten bitartean, burua hondo-
rantz makurtuta dauka, dena ikusteko eta aldi berean ur jarioak
bere gorputz osoari kontra egin eta hondoari atxikita edukitzeko.
Sedentarioak eta bakarzalek, bakarka edo bikoteka bizi dira kilo-
metro karratu baten eta bat eta erdiaren arteko azalera duen
ehiza-lurralde batean. Negu hotzetan edo ura izozten denean
bakarrik jaisten dira ibaien erdialdera edo urtegien ertzetara,

udaberrian berriz ere beren
“etxera” itzultzeko.
Otsailean arra bere lurraldean
kabia egiten hasten da, ureta-
tik oso hurbil eta, askotan, aur-
kitu duen emearen laguntzaz
bukatzen du.
Gehienetan habia tamaina
handiko goroldio-esfera bat
izaten da, eta ur-jauzien eta
putzuen inguruko erlaitz bate-
an edo zulo baten barruan
kokatu ohi dute. Askotan,

zubiak, errotak edo presak
bezalako giza eraikinetan
ere ipintzen dituzte. Pre-
setan, ur-gortinaren atzean
eraiki ohi dute sarritan
habia; izan ere, horixe da
tokirik iristezinena arrisku-
tsuen gertatzen zaizkion
harrapatzaileentzat, hots,

mustelido, arratoi eta ur-sugeentzat. Euskal ibaietan otsailaren
bukaeran gertatzen dira lehen erruteak eta zuri koloreko 3 eta 5
arrautza bitartekoak izan ohi dira.
Jaio ondoren,kumeak habian elikatzen dituzte 20-24 egunetan,
baina lehenago ere utz dezakete habia arazoren bat sortuz gero,
izan ere, 15 egun dituztenean urpean igeri egiteko gauza izaten
dira dagoeneko. Hiru aste iragandakoan, gazteak beren aldetik
joaten dira eta gurasoek beste errute bat egin dezakete.
Ur-zozoa nagusiki geldikorra bada ere, ale gazteek lekualdaketa
baburrak egiten dituzte eta beste arro hidrografiko batzuetaraino
ere hel daitezke.
Ur zozoa nagusiki geldikorra bada ere, ale gazteek lekualdaketa
laburrak egiten dituzte eta beste arro hidrografiko batzuetaraino
ere hel daitezke.
ELIKADURA: moluskuak, krustazeoak, arrainak eta trikopteroak.
HABITATA: ur garbiko ibai-erreketan bizi da, batez ere jauzi eta
laster txiki ugari dituztenean.

EZAUGARRIAK: oso kolore
urdinska du, sabelean argiagoa
izanik, zuria izan barik, eta bi kolo-
razioen arteko zerroa ez da oso
nabaria. Errez oker dakioke sasi-
tsu arruntarekin, baina baratz-
sasituatxikiagoa da heldua dene-
an. Gaztea den bitartean mikrou-
gaztunen burua eta oinak izugarri
handiak dira, haginak guztiz zuriak
izanik. Sasitsuen hatzak ezberdintzea lan nekeza da, tamaina,
handikoak soilik txikikoenengandik desberdin genitzake.
Gorputzadar bakoitzak bost hatzamar ditu, 5-10 mm-koak direla-
rik según eta nolakoa den espeziearen tamaina. Honenak 7 mm
ingurukoak lirateke.
Buruhezurra sasitsu arrunta baino txikiagoa delarik eta zabalera-
haginaldean 5,5 edo 6 mm baino txikiagoa, honetaz gain goiko
hirugarren gorune bakarreko haginak duen tamaina, lehenengo
hirugoruneko haginaren gorune lehenaren antzekoa da. 

TAMAINA: gorputza eta burua:
50-7,6 cm. Buztana: 2,5-4,8 mm.
Pisua: 3,5-7,5 gr.
BIOLOGIA: sasitsuenez oroko-
rrean dakigunez gain, espezie
honen jojabideaz zein iharduera
bereziaz ezer gutxi dakigu, altitu-
deak (400-500 metro gehienez)
eta mesedegarri zein epelak
diren baldintza klimatologikoek
mugatzen omen dute.
Ugalketa garai uda eta udabe-

rrian ei da, kumaldi bakoitzean 2-5 kume izanik
ELIKADURA: intsektujalea da bidean kausitzen dituen ornogabe-
ak ere jaten dituelarik. Duen metabolismo altuak egun osoan
ehiza egitera behartzen du, iharduerarik gabeko uneak eta atse-
denaldiak izanik.
HABITATA: bizi tokia landazabalean du batez ere ortu, erreka eta
itsasertzetik hurbil. Behaketa beti zaila da, ikusten ditugunak dira
katuek nahiz azeriek hildako eta bideetan utzitako aleak, zapor
desatsegina baitute. 

UR ZOZOA
(Cinclus cinclus)

BARATZ SATITSUA
(Crocidura suaveolens)

EZAUGARRIAK: kolorazioa berezi
samarra da, ilaia hirukolorekoa baita,
tonu ilunagoak izanik. Bizkarran
marroi oso iluna da, txokolatea beza-
lakoa; sabela zuriska eta aldeetan
sabel eta bizkarraren bitarteko kolo-
rea du, arre-horiska dena. Buztana
koadrangularra da, aldeetatik konpri-
matua, luzera burua eta gorputzaren
2/3-eko luzera edota handiagoa dai-
teke. Belarriak ilaien dexente estalita daude.
TAMAINA: gorputza eta burua: 5,5-8,7 cm. 
Buztana: 3,2-5,6 cm. Pisua: 5-15 gr.
BIOLOGIA: oso espezie emankorra da, ugalketa garaian 5 kumal-
di izateraino hel daitekeena, bakoitzean 5 kume izanik, 1-10 arte-
an tarteka daitekeelarik.

Ugalketa garaia neguan bertan hasten
da, otsailaren amaieran eta udazkenera
hedatzen delarik. Bizitza laburra du, ez
da urte osora heltzen, eta gazteak ez
dira sexu-umotasunera heltzen hurrengo
negua arte, neguaren etorrerarekin hel-
duak biltzen diren heineankumaldiak
murritzen omen dira.
ELIKADURA: ornogabe, zizare, barras-
kilo eta intsektu mota ugariz elikatzen
dira. Metabolismo altua dutenez gero
egun osoan janaria bilatzeari eman
behar diote, orduko baina irregularki une

etenak izanik.
HABITATA: oihan-ingurua eta 
giro hezeak gustoko ditu. Mediterranear aldean oso urria da, bana-
keta pagaki, amezti eta heze inguruetara mugatzen da, zitu larre-
etan satitsurik eza izanik. Kantauriko kostaldean haltzadi eta baso
mistoetan, hala nola pinadietan bizi da, otadi zein txilardegietan
agerrera murritzagoa izanik.

EZAUGARRIAK: tamaian handi-
ko satitsua, bizkarra eta aldeak
beltzak dira, sabela zuri zikina iza-
nik. Bi nabarduren artean zerro
argiago bat dago. Buztana sabele-
an zuria eta aldeetatik konprimitua
da, honetan igeri egien laguntzen
dion ile zurrun mordoa du, lema bat
balitz bezala. Hanka bakiotzak
bost behatz ditu, igeriketa ere
laguntzen dietenak eta hauek ere
ele zurrunez estalita daude.
Bellariak ilaiez beteta daude. "Musgaño de Cabrera" (Neomys ano-
malus) izenekoarekian errez oker dakioke, hau txikiagoa da eta ez
du ile zurrun mordorik agertzen, hala ere, agertzekotan atzeko par-
tean legoke.
Buruhezurrak beste sasituenak baina handiagoa da, hortzak gorriz
agertzen ditu, Sorex jeneroko espeziek antzera. Hauek ez bezala

goiko barailean lau punta dituelarik, hiru
baril. Gainera Neomus espeziekoen
ebakorretan ez dago lobuluril goikalde-
an, Sorex-ekoenetan, ordea, hiru lobulu
daude.
TAMAINA: gorputza eta burua: 7,2-9,6
cm. Buztana: 4,7-7,7 cm. 
Pisua: 9-23 gr. 
BIOLOGIA ETA ELIKADURA: microu-
gaztun hone jokabidea anfibioenaa
bezalakoa da. Bere gorputzaren azau-
garriei esker uretan errez murgiltzeko
gauza da. Honela urorngabeez elika-
tzen da batez ere, trikopteroen labak,
oskoldun txikiak, anelidoak…besteak

beste. Lur.artropodiek ere osatzen dute bere elidadura.
HABITATA: ur-ingurunean bizi da. Ubideak, belartze geruza trin-
koa bazterretan eta urbazterrak gustoko ditu. Inguru hezeak eta
paduretan dauden ur-gezaren korrokeak gustatzen zaizko,
Behakatea gaitza da, alde batetik tamainagatik,  bestetik bizi den
ingurun korapilatsuagatik. 

EZAUGARRIAK: satorren ezau-
garriak hauexek dira: aurreko
hankak garatuak izatea, itxura
zilindrikoa, mustur zorrotza, ilaia
motza eta beltza, ileguritsua
balitz bezala, eta buru trinkoa,
begi-belarriak ea ikustezinak
izanik. Aurreko hanak sendokote
eta motzak dira, eskuak zabalak
bezain luzeak izanik eta hatza-
zal luzedunak,zuzenak eta
indartsuak. Hezur falziforme extra dela eta eskua zabalagoa
da eta, hezur hau eskunaba osatzen duten metakarpianoen
ondoan dago. Musturra oso estua eta luzetsua da, ile sentso-
rialak ditu ukimenerako, hau eta usaimena ezagutzen diren
espeziearen zentsurik garatuenak dira.  Bere agerreraz ohar-
tzen zaigun aztarnarik nabarmeneak arakatutako lur pilaketak

dira, zulatzetik ataratakoak. Galeria
oso ibilia beda edo hurbil kamaren
bat baldin badago pilaketa handia-
goa da. Hatzak ez dira ispilatzen,
baina desberdintsaunik aipatzea-
rren oso tamaina ezberdinekoak
dira eta bereziki hatzazalak marka-
tzen dituzte. Gainera, gorputzada-
rren artean gorputz aztarna geratu
ohi da.
TAMAINA: burua eta gorputza:
11,3-16 cm. Buztana: 2,2-3,8 cm.
Pisua: 65-130 gr.
BIOLOGIA: satorrak bizitza lurraz-

pian ematen du, satorrak berak zulatutako galerietan.
Atsedenald-iiharduera bitarteko tarteak 4-6 ordurokoak dira.
Egunean zehar galeria barruan dago, aldiro ibiltzen da haieta-
tik ondo manten daitezen, eta jausi ahal diren ornogabekoez
elikatzeko. Neguaren amaieratik udaberrira bitartean ugalketa
garaia da, kumaldi bat soilik izanik, 3-5 satorkumekoa.

MILLET SATITSUA
(Sorex coronatus)

UR-SATITSU ANKAZURIA
(Neomys fodiens)

SATOR ARRUNTA
(Talpa europaea)
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EZAUGARRIAK: sagu txiki
baten oso antzekoa da: 10-13 cm
luzean, eta 45-80 gramoko pisua
duena; 2 cm-ko tronpa mugikorra
du ezaugarri eta tronparen mutu-
rrean ditu sudur-hobiak. Ilaje
sarri, luze, distiratsu eta leuna
dauka, kolore gris-ilun bizikoa, ia-
ia zuria eztarri eta sabelaldean.
BIOLOGIA: Iberiar penintsulako
espezie endemikoa da. Pirinioko
desmanak Leizarango biotopoan
aurkitu du Euskadiko azkeneko
gotorlekuetako bat. Bizilagun isila

da, mendi-erreketako ur fres-
ko eta kutsatugabeak ditue-
na gogoko.
Dagokion espezie-izenaren
arabera, Pirinio mendikatea
behar luke kokaleku bakar-
tzat, baina eremu geografiko
zabalagoan ageri da, Iberiar
Sistema Zentralean, Portugal
iparraldeko mendietaraino,
eta Kantauriko Sisteman.
Hedapen urrikoa denez, interes
bereziko espezietzat jotzen du
Espezie Mehatxatuen Euskal
Katalogoak.
ELIKADURA: ornogabekoak
jaten ditu; intsektuak, zizare-
ak, miriapodoak etab.

EZAUGARRIAK: larre-lursagua-
ren oso antzekoa da. Landa-lursa-
guak, baina, tamaina txikiagoa
izateaz gain, argixeagoa du ilajea-
ren kolorea (gris-arrexka 
eta gris-horixka bitartekoa).
Halaber, hirugarren barne-angelu-
rik gabea ageri du goialdeko biga-
rren hagina. Belarri biribilak dauz-
ka, barne-ile piloaz horniturikoak.
Txilio silababakarrak egiten ditu,
"txip" moduko hotsak.
TAMAINA: burua eta gorputza,
8,2-12,2 cm. Buztana, 2,3,-3,9 cm. Pisua, 16-50 gr.
BIOLOGIA: eguneko nahiz gaueko jarduna dagozkion karraskaria
da; halere, egunsenti  eta ilunabar aldean ditu jarduerarik handie-
neko tarteak. Galeria luze mordoa egiten du lurpean, ez oso sako-
nean; horietan eratzen ditu jakitokiak eta habia-lekua (hainbat irte-
era izan ohi  dituena).

Negu amaieratik udazkenera
bitartean dagokio ugalketa-
garaia.Emeak 19-21 egun
inguruko sabelaldiaren ostean
erditzen dira; 4-7 kume biluzi
eta itsu izaten dituzte, hogei
egunen buruan beregain bila-
katzen zaizkienak.  
Erditu eta berehala, ernalduak
izateko moduan daude ostera
emeak; horregatik, 3-6 kumal-
di inguru izan ditzakete denbo-
raldi bakoitzean.
ELIKADURA: lekadunez eta
lastodunez elikatzen da batik
bat.
HABITATA: larre-belardi eta

labore-lurretan bizi da, baso sarrietatik urrun. Espezie  honek  bi
mota ekologiko bereizi hartzen ditu bere baitan: bata, altitude
baxuko ordokietan bizi dena; eta, bestea, mendi-eremuetako
goialdeko bazkalekuetan bizitzera moldaturikoa. 

PIRINIOETAKO DESMANA
(Galemys pyrenaicus)

EZAUGARRIAK: hauxe dugu
kagagorria arruntaren ezaugarririk
nabariena: buztan luzea eta handia
eraitsia korrika egiten duenean eta
altxatua behatzen geldi dagoene-
an. Kolorea gorriska da bular zuria-
rekin kontrastatuz. Gorriska marroi
ilunarekin tartekatzen da. Belarriak
nabariak dira eta ile multzo bat
dute. Zuhaitzen gainera igoko da
zoluan harrapatzen badugu.
Jandako pinaburuek katagorriak
ibiltzen diren aldeak erakusten
dituzte. Basasaguak jaten dituen
aldean hauek zuhaitz azpian agertu ohi dira, marraskatuago erdi-
ko buruska soilik utziz, hari eta biruz konotik zintzilika utziz.
Aurreko oinean hatzak lau hatzamar luze ditu eta atzekoak bost,
biok hatzazalak ondo markatuak agertzen dituzte. Eskuaren ha-

tzak 4 cm-koa da oinarena, 5 cm-koa
izanik gutxi gorabehera.
TAMAINA: burua eta gorputza: 23-
25 cm. Buztana: 15-17 cm. 
Pisua: 200-280 gr.
BIOLOGIA: iluntzea eta egunsentia
dira gehien lan egiten duen uneetan.
Zuhaitz batetik bestera arin mugitze-
ko eta enborretatik igotzeko ahalmen
ona dauka, sarriaskotan, behatzaile-
rik ikusten badu enborraren kontrato
aldietik igotzen delarik. Udazkeneko
egun ilunetan egunean zehar ihardu-
ten da bere zereginetan. Babestu eta
umatzeko kabi artifizialak., eta zuhai-
tzetako zuloak, aprobetxatzen ditu

hala ere batzutan ere kabia propioa eraikitzen du, enbor eta adar
baten tartean. Kabia, nolabait, konikoa da, eta goroldioz, ilez,
lumaz egina da, alboko beheko aldean sarrera izanik.
ELIKADURA: oinarrian landarejalea da: fruituak, heziak, ondoek
eta ernamuinek osatzen dutelarik bere elikadura.

KATAGORRI ARRUNTA
(Sciurus vulgaris)

LANDA-LURSAGUA
(Microtus arvalis)

EZAUGARRIAK: tamaina
handiko espeziea, horregatik
errez bereiz dakioke beste
espezie txikiago batzuengan-
dik. Lur arratoien aldean oso
itxura ezberdina dauka, satai-
nen antza gehiago dauka
sagunea baino, belarriak ia
ez dira nabariak ilaian, mus-
turra biribilduagoa da eta
buztana laburtxua. Ilea beste
microtino batzuena baino
luzeagoa omen da eta bere nabardura aldatzen da leku geografi-
koaren arabera, gure aldean ilun-arreska Bizkarretik eta urdinska
behetik izanik. Mendebaldeko ur-arratoia ipartarra (Arvicola terres-
tris), txikiagoa da eta buztana ere txikiagoa da, tonu horiska du buru
eta besaburuetan. Honetaz gain mendebaldeko ur-arratoiak ureta-
tik gertu bizitzedo beharra dauka ipartarra, berriz, kantabriar itsas-
bazterrean lehortarragoa da eta zelai 
eta soroetan lurrazpian ibiltzeko joera du.
Espezie honen hatzazalak zein hatzak basa bigunean aurkitu ohi

dira, eskuan bost hatzamar eta an-
tzeko hankan lau (aurreko hatzak:
15 mm. Eta atzekoak 25 mm,)
Horotzen luzera 8,5-10 mm-koa da
eta zabalera 3-4 mm.koa. Gor-
delekuetako sarrerak urmahel
ondoko mendoitzetan edota ur-
mailaren azpian daude. Lur-pilake-
ta uzten badute handia izaten den
sarrera ikus daiteke, Maiz aurkitzen
dira ihi eta belartzeetan galeria eta
zindor handiak, gorotzez inguratu-
rik.
TAMAINA: gorputza eta burua:
16,2-23 cm. Buztana: 9,8-14,5 cm.
Pisua:  150-280 gr.

BIOLOGIA: ugalketa garaiak udaberritik udazkenera irauten du,
urtean kumaldi batzu ditu, 2-8 kume izanik, sasoian dagoen elika-
gaikopurusren arabera.
ELIKADURA: igerilari trebea da, oinarrian, landarejalea izan arren
(ernamuinek, ihi, eta lesken parte bigunenak, landare berdeek, gra-
mineek etab osatzen dute bere elikadura) anfibioak ere jaten ditu.
HABITATA: uretatik hurbil bizi da non zuhaixka eta belar-lan-
daretza ugaria baita, babesteko. Ibaiak, errekak, ingurune
hezeak urmahelak landaretza inguraturik gustoko ditu. 

EZAUGARRIAK: etxe-saguaren ahai-
dea da, honen aldean, tamaina handiago
eta ilaia koleretsuagoa du. Bizkarra arre
argikoa edota horiska da, sabela zuriska
delarik. Ale gazteak urdinagoak dira,
belarriak eta oinak etxe saguen aldean
luzeagoak dira. Sagu lepahoriak
(Apodemos flavicolis), basasaguak ez
duen bularrean "iduneko" horia ondo
osatua dauka, silvicus-ek izaten badu bularrean lorrin txiki bat balitz
bezalakoa da. 
Basaguek jandako pinaburuak urtxintxek jandakoengandik errez

ezberdin daitezke. Pinaburuak pilakete-
tan uzten ditu janleku berbera berrera-
biltzen baitu, hau babes tokietan ohi
dago, harri handi baten azpian, edo
gordelekuko sarreratik hurbil. Pina-
buruak oso marraskatuta daude, ezka-
ta apikalak soilik eta konotik haririk
gabe utziz. Gorotzak txikiak dira 6 mm
x 3 -koak, gordelekuetatik gertu pila-
tuak. Exesaguaren buruhezurraren
aldean goiko lehen-hagina hiru surtrai
ditu eta beheko matel-hezurrak bost

sustrai edo bost albeolu baino gehiago dauzka.
TAMAINA: gorputza eta burua: 7,5-11 cm. 
Buztana: 7-11,5 cm. Pisua: 14-35 gr.

UR-ARRATOIA
(Arvicola sarpidus)

EZAUGARRIAK: lehengo mo-
mentuan mustelido honi oker
dakioke arratoi batekin, berehala
konturatzeko zilueta luzea eta itxu-
ra zikin duela. Oso ilai ederra
dauka, bizkarra arre gorriska eta
zabela zuria izanik.
Arrea emea baino askoz ere han-
diagoa da. Armiño (Mustela ermi-
nea) izenekoarengandik ezberdin-
tzen da tamaina eta buztanagatik,
hau handiagoa da eta buztanaren muturrean zerro beltz bat dago.
Hatzak,aurkigaitzak, 1-13 cm-koak dira, 4 hatzamar dituzte, mamul
borobil eta bigunagoak direnak, tamaina berezko beste marraska-
ri batzuenak ez bezalakoak, hauen mamulak luze eta estuak baiti-
ra. Saltoka baldin badabil lau hatzak bilduta agertzen dira luze-
labur aldakorretan. Gorotzak birilduak dira, oso usain desatsegina
dute eta 2,5-4,5 cm-ko luzera eta 0,5-ko zabalera dute.
TAMAINA: burua eta gorputza: 17-23 cm. buztana: 3,7 cm.

Pisua: 60-200 gr.
BIOLOGIA: gaur eta egun-ihar-
duera du, oskorrian nabariagoa
izanik. Egunean zehar duen
metabolismoak tartea mugiera-
tzen dio. Harresi zaharrak zein
harri-pilaketak gustoko ditu atse-
denalditxoetarako edota kumal-
dia zaintzeko. Enbor hutsak,
egur oilaketak marraskarien
galariek, lastategiak etab. ere
atsegin du. Han, maiatzatik urrira
bitartean, lumaz eta mikrougaz-

tunen larruz apaindutako hauetan 4-5 kume izaten ditu. 
ELIKADURA: hainbat harrapakin jaten ditu, sarritan bera baino
askoz ere handiagoak direnak, erbia, besteak beste. Gainera,
marraskari anitz harrapatzen ditu eta kopuru muritzean hegazti,
urlehortar, narrazti ornogabeko eta landareak ere bai. Ehiza egite-
ko harrapakinari ziztu bizian hurbiltzen zaio bat batean erasotuz
zintzur edo garondora. Lantzean behin odola xurgatxearekin
edota beste ·eztitasun batzu jatearekin konformatzen da. 

ERBINUDE ARRUNT
(Mustela nivalis)

BASASAGUA
(Apodemus sylvaticus)
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EZAUGARRIAK: gorpuz-
kera liraina dauka, eta han-
kak txikiak dira. Oinak erdi-
palmatuak dira, igeri egiteko
aproposak. Gaztaina-kolo-
rekoa da, distiratsua, eta
ukitu zuria du kokotsean eta
goiko ezpainean.
Garai batean banaketa
zabala zuen Europan, baina
egun, populazio bananduak
bakarrik geratzen dira.
Europan, Errusiatik Iberiar
peninTsulara bere banake-
ta-arearen muga-bitartean.
Erdialdeko Europan desa-
gertu da jada. Gure lurraldean, berriz, ondo banatuta dago, arro
gehienetan ager baitaiteke.
TAMAINA: tamaina ertaina duen ugaztun honen gorputza 40 cm-
koa izatera irits daiteke, eta isatsa 14 cm-koa.
BIOLOGIA: ur-inguruneari lotuta bizi da: ibaietan -gizakiaren era-
gina nabaria denetan ere bai-, errekasto, urtegi eta paduretan. 5-
30 metroko zabalera eta 25 cm-ko sakonera duten ibai-tarteak
nahiago ditu, korronte txikia edo ertaina dutenak, eta urertzean lan-
dare asko dituztenak, lezkadia nahiz ibar-baso garatua izan. Hori
dela eta, ibaien beheko eta erdiko tarteetan egoten da, poluzio
organikoa eta kimikoa handia duten tokietan, hain zuzen.

Ilunabarrez eta gauez
aritzen da, eta igerilari eta
murgilari ona da..
Kumaldiak 4 eta 5 kume
bitartekoak izan ohi dira,
eta familia-taldean bizi
dira elkarrekin uda igaro
arte, orduan sakabanatu
egiten baitira. Haragijale
oportunista honek ma-
rraskariak, hegaztiak,
arrautzak eta arrainak
jaten ditu, baita oilaskoak
eta oilo eta ahateen
arrautzak ere.
Populazioen tamaina zein
den ez badakigu ere, argi
dago Araban ugaritzen ari
dela. Gipuzkoa eta

Bizkaiko populazioen joera, ordea, ez dago batere argi.
Espezieak Europan duen erregresioaren eragileak dira habitata
hondatzea, harrapakin kopurua urritzea, ehiza ez-selektiboa eta
Bisoi Amerikarraren lehiakortasuna -larrugintzarako erabiltzen da,
eta abeltegietatik ihes egiten dutenek bertako espezieari lekua
kentzen diote-. Gizakiak eragindako heriotza ere, oraindik oso han-
dia da.
Bisoia kontserbatzeko espezieak erabiltzen dituen ibaiak babestu,
ibaiertzak eta ertzetako landaredia zaindu, ur-kalitatea hobetu, eta
Bisoi amerikarrak hazten dituzten granjak zorrozki kontrolatu
beharko lirateke. Bestelako neurriak hartu beharko dira espeziea-
ren egoera eta arazo zehatzak aztertu ondoren.

EZAUGARRIAK: tamaina ertaine-
ko ugaztuna da, 44 cm-rainoko
gorputza eta 18 cm-rainoko isatsa
izan dezakeena. Gorputz liraina
eta hanka motzak ditu.
Gorputz osoaren ilajea arre iluna
da, muturreko eta aurpegiko orban
zuria izan ezik; bizkarraldeko ileak
dentsoak ez direnez, biloa, azpiko
ile horixka txikiak, erdikustea ahal-
bidetzen du. Horrek itxura bereiz-
garria ematen dio. Sabelaldea
argia da.
TAMAINA: burua eta gorputza :
30-46 cm. buztana: 12,5-14 cm. Pisua:
620 - 980 gr.
BIOLOGIA: ibaiei lotutako espeziea da,
urek igarotzen dituzten inguruneak edo-
nolakoak izanda ere, eta ibaien gune
baxuenetatik mendikateetako toki garaie-
netara arte ageri da. Gautarra da, lehor-
tarra, eta  ez du ia inoiz inon gora egiten,
ezta igeri egiten ere. Bakartia da.
Martxoan parekatzen da;  ondoren, sei
asteko haurdunaldia igaro eta gero,
emeek 4-9 kume erditu ohi dituzte. Elikadurari dagokionez,
haragijalea da eta denetik jaten du: karraskari txikiak, anfibio-
ak, narrastiak eta intsektuak. Hala ere, urtaroaren eta tokiaren
arabera dietan aldaketa gogorrak izaten ditu.

ELIKADURA: urlehortar, na-
rrazti eta mikrougaztun.
HABITATA: ipurtatsari inguru-
ne hezeak gustatzen zaizko.
Ibaibideetan zain urmaheletan
egoten da, beti ere urbazterre-
tan babesteko landaretza
ugari denean
HEDAPENA: espezie hau
Europan zehar hedatzen da,
baina iparraldean eta Medite-
rraneoko zonalde batzuetan
falta da; gure lurraldean,
banaketa orokorra du. 
Populazioak barreiatuta
daude, baina ez dituzte den-
tsitate handiak. Dirudienez,

populazioa egonkorra da. Beste toki
batzuetan, populazioak atzeraka egiten
ari direla, zein egonkorrak direla adie-
razten da.
Populazioen erregresioaren eragileak
hainbat dira: tranpa-jartzaileak egiten
dituzten harrapaketek izan duten eragi-
na -jadanik ez da erabiltzen-, nozitzen
dituzten parasitosiak; eta bereziki, bere
habitatak galtzea eta eraldatzea.
Espezie hau kontserbatzeko beharrez-

koa da ibaiak eta ibai -ertzak babestu eta hobetzeko neurriak
hartzea; horrela, espezieak ingurune egokia izan dezan.
Espeziearen egoera eta arazo zehatzak ezagutu ondoren,
bestelako kontserbazio-neurriak hartu beharko dira.

BISOI EUROPARRA
(Mustela lutreola)

IPURTATSA
(Mustela putorius)

EZAUGARRIAK: gorputz lirai-
na dute. Nabarmena da buzta-
na, luzea, lodia eta haragitsua,
muturrerantz joan ahala estu-
tzen dena, eta muturra punta-
duna daukana. Hankak motzak
eta sendoak dira, eta oinak pal-
matuak irenez, igerian oso trebe
da. Bizkarraldeko ilajea marroi-
gorrixka distiratsua da, eta
sabelaldekoa zuria.
TAMAINA: ugaztun nahiko handia da:
arrak metro batetik gorakoak izan dai-
tezke, eta buztana 45 cm-rainokoa da.
Pisua: 7,3-10 Kg.
BIOLOGIA: ur biziak dituzten ibaietan
bizi da, abeltzaintza eta basogintzarako
erabiltzen diren guneetan, betiere ingu-
ruan landare ugari dituzten lur-sailetan.
Gauetan aritzen da, eta animalia bakar-
tia da. Ibaian gora eta behera ibiltzen da
janari bila, eta ibaiz ibai ere mugitzen
da. Ez du  gordelekurik egiten, beste
ugaztunen gordelekuak, barrunbeak eta
haitzetako hutsuneak erabiltzen baititu.
Oso igerilari eta murgilari trebea da. Ez
da garai zehatzean ugaltzen, baina urtean behin egiten du, eta biz-
pahiru kume izan ohi ditu. Arrainak jaten ditu, batez ere ziprinidoak.
Populazioa txikia da, eta populazioak oso egoera larrian daude.
70eko hamarkadan hasi zen ugaztun honen erregresioa. Izan ere,
1963an asko zauden, baina 1976rako ia lurralde osoan desagertu

zen. Iberiar Penintsula osoan
gertatu zaio gauza bera. Hain
zuzen ere, populazioaren %60
desagertu zen 1966 eta 1984
urteen artean. Ia Europa osoan
erregresioa antzekoa izan da.
herrialde batzuetan guztiz
desagertu dira populazioak.
Egun, bi dira espezieak dituen
arrisku nagusiak: batetik, popu-
lazioak elkarrengandik oso
urrun daude, eta ale gutxiko
populazioak dira; eta bestetik,
habitatak hondatua daude, eta
ale gutxiko populazioak dira,

eta bestetik, habitatak hondatuta daude.
Horrez gain, leku batzuetan giza presioa ere
jasan behar izan dute, bai eta nekazaritza-
ren eragina ere. Izan ere, espezie hau oso
sentikorra da habitataren eraldaketen aurre-
an. Ondoko faktoreek populazioak behera
egitea eragiten dute: ibai nagusiak honda-
tzeak, ibai-tarte zabaletan habitata honda-
tzeak, ibai-ertzak okupatzeak eta kanaliza-
zioak egiteak. Espezie hau kontserbatzeko
beharrezkoa da animaliak erabiltzen dituen
ibaiak behar bezala babestea, ibaiertzak eta
ibaiertzeko landaredia zainduz eta ur-kalita-
tea hobetuz, besteak beste. Gainerako neu-

rriak, espeziearen egoera eta arazo zehatzak aztertu ostean hartu
beharkako.
ELIKADURA: izugarri eginkorra delarik, etengabe igeri eginez
eta errekako harrien artean ikusmiatuz bilatzen du janaria. Modu
honetan, hainbat arrain, igel, Karraskari eta lo egiteko erreka er-
tzera hubiltzen diren txori txikiak ere harrapatzen ditu.

IGARABA
(Lutra lutra)

DESKRIBAPENA: penin-
tsulan dagoen "viverrido"
bakarra da. Katuarekin oker
dakioke baina bere buztan
luze iletsuak, 8-10 aro bel-
tzez tartekatua, eta bereziki
bere kolore urdin-horiskaren
gainean beltzez pikardatua
egoteak lagunduko digute
katajineta arrunta ezberdin-
tzen. Burua luzea, mustur
zorrotza eta belarri zabal eta
nabariak ditu, entzun-pantai-
la gisa erabiltzen dituelarik.
Katajinetaren hatzazalak atzera egiten dute beraz ez dira hatze-
tan ispilatzen, katuenen antzekoak izanik. Lau hatzamar ispila-
tzen dituzte eta borobilak dira, katuenak baino txikiagoak dira,
batez ere, hatzamarrak, gainera hauen artean dagoen tsrtea txi-
kiagoa da. Gorotzak beti leku nabarmenetariko batean ipintzen
dituzte (harkaitz, anborretan etab) eta beti kopuru handian, bere-
ziko gorotz-pilaketa handiak eginez.
TAMAINA: gorputza eta burua: 50-58 cm. 
Buztana: 40-48 cm. Pisua: 1-2,5 kg.
BIOLOGIA: gau eta oihar-espeziea da. Zuloren batean izkutatu-

rik ematen du eguna eta
ilundu ostean zeregiak
egiteari ekiten dio.
Ehiza egiteko zelatan
egoten da, zoluan zen
zuhaitzetako adar ahule-
tan. Salto eta korrika
egieko buztanaz balia-
tzen da, lema modura,
zuhaitzetatik buruz be-
hera jaisteko ere gai da.
Animali bakartiak dira, 5
km karratuko lurraldeak
izanik, emeenak txikiago-
ak dira. Arnaldian  urte

osoan baina bereziki otsai-martxotik abuztura bitartean.
Ernaldiak 70 egun inguru irauten du, 1-4 kume izanik, zuhaitz
zaharren batean edo beste zuloren batean hasten da 16 urte arte
bizi daitekeelarik.
ELIKADURA: denetarik faten du marraskari, oihar-hegazti, orno-
gabeko, fruituak... urtaro eta eskaintza trofikoaren arabera.
HABITATA: edozein motatako basoetan bizi daiteke. Baso
autoktonoetan landazabaleko baso isolatuetan eta errekako
zapalda edo pinadietan bizi da, beti ere babesteko dagoen har-
kaitz edo zuhaitz zaharren batetatik hurbil, nahiz eta baserri
utziak, ganbarak eta txabola zaharrak ere aprobetxatzen dituen.

KATAJINETA ARRUNTA
(Genneta genneta)
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