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Hogeita hamalau urte geroago,
1924 urtean Atlas erdian zeuden
lehoien desagerpena izan zen,
Marokon zeuden askenak.
Zibilizazioak, giza prezioa eta
Europako kolonizatzaileek Afrika
osoan geratzen ziren lehoien hilke-
tekin jarraitu zuten. Gaur egun lehoi
afrikarren asken gotorlekuak Afrika
erdiko eta hegoaldeko lautada han-
dietan daude, Kruger eta Masai
Mara erreserbetan.

Lur-jabe  gerlari itzela

Lehoi gazte baten begirada ezer
baino alaiago, kuriosoago eta toles-
gabeagoa da. Emek dituzten nolako-
tasun nabargarrienak, lasaitasuna,
dotoretasuna eta potentzia dira.
Lehoi arrak ordez maiestate ospe-
tsuz jantzita, ikaragarrizko gorpuzke-
ra arroa daukate. Korpuskuluko su
betetako zeruaren kontra orroatzen
entzutean harrapakari afrikar izugarri
honetaz dauden duda guztiak
aldentzen dira. 
Emea ehiztari aditua den bitartean
lehoi arra gerlari bortitza da. Animali
liluragarri honen kima, gorpuzkera
eta tamaina handiko burua, epiko
itxura ematen diote, baina lehoi guz-
tiek ez dute kimarik eta edukita ere,
zurdak ez dira kolore berdinetakoak.
Zarbatsu estepetan bizitzen diren ile
gutxiko lehoitik, Kalahariko ilun kolo-
reko kima erraldoidun lehoietara,
kolore eta luzera desberdineko
gama handia dago herentziazko fak-
toreen menpe. Lehoien buztana ile beltzako xerlo batean amaitzen da eta

humore txarra adierazteko kulunkatzen du. Lehoiak harrapa-
kari poligamo lur-jabeak dira.
Ehizaki dentsitatearen arabera
emazteen kopurua aldatzen da.
Normalean lehoiek aldrak lau edo
bost kideekin osatzen dute,  edo
beste batzuk hogeitamar lehoiez, bi
ar, hamar eme eta hemezortzi gaz-
teekin. Arrek noiz behinka zuhaixke-
tan txiza egiten dute eta izugarrizko
orroak botatzen  dute lurraldea
xakitzeko.
Lehoien menpe dauden lurralde
handietan, zereginen banaketa guz-
tiz antolatuta dago. Emeak ehiza
egiteaz gain, kumeak aurrera ate-
ratzearen eta bere buruaz zaintzen
irakastearen arduraduna da. Arrek
ordez, lurraldea eta emeek ehiza-
tzen duten ehizakiak defenditzen
dute, bere bizitza jokatuz. Horren
truke, antzinako Erdi Aroko txapel-
dunak bezala, borrokatzearekin
erlazionatuta ez dauden gauzak
beraientzat ez dira egitekoak. 

Azken mendean lehoi afrikarren populazioek atzerakada
izugarria izan dute. Gaur egun geratzen zaien gotorle-

kuak, Afrika erdian eta ekialdean kokatuta daude, adibidez
Kruger eta Masai Mara erreserbak.  

Afrika osoan zehar sakabanatuta dauden lehoiei, lehoi afri-
karrak deritzo, nahiz eta neurri eta kimako desberdintasu-
nak izan. Aniztasun guzti honek “Panthera leo leo” espezie
barruan sartzen da. Beste aldetik, indiarreko Guharat esta-

tuan kokatuta dagoen Gir oihanean babespean bizi diren
hirurehun bat lehoiei Lehoi Asiarrak deritzo. Hauek
“Phanthera Leo Persica” azpiespeziean sartzen dira.
Antzinako garaian lehoi asiarrak Israel eta Greziara heltzen
ziren eta Sanson eta beste bibliko pertsonaiak hilkortasuna
lortu zuten historian zehar pizti hauek menperatzen. 
Orain dela sei mila urte Kantabria kobazuloetan egindako
labar marrazketak eta aurkitutako hezurren fosilek, beste
lehoi espezie bat bizi izan zela esaten dute. Iberiar penin-
tsulan bizi izandako lehoi honi “kobazuloetako lehoia”
deritzo.
Asken mendeetan, lehoi afrikarren populazioek, katuki guz-
tiei gertatu zaien bezala, atzerakada izugarria jasan izan
dute. Oihan tropikalak eta basamortuak izan ezik, lehoiek
Afrikako sabanak, estepak eta belardi guztiak bere menpe-
an zeuden, Mediterraneotik Buena Esperanza lurmuturrera.
Lehoi honen desagerpena Afrika kontinenteko iparraldean
hasi zen. Maroko, Tunez eta Argelian hamaseigarren
mende-arte ugariak ziren baina Atlaseko mendikatera atze-
ra egitera behartuak izan ziren.   
Errepideak eraikitzea, artzaintzarako tekniken hobekuntza,
su armekin egindako ehiza sistematikoak eta ehizaki natu-
ralaren desagerpenak, animali etxekoak ehizatzera bultzatu
zuen lehoia, epai betearazle sinatuz.
Herri hauen agintariek, lehoiari guda latza aitortu zioten, adi-
bidez 1891. urtean azken lehoi argeliarra hilda izan zen.
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Emeak eta ar gazteek ehi-
zatutakoa jaten dute. Ez
dute arretaz jartzen bere
kumeen hazkuntzaz ezta
emeei laguntzen zeregin
honetan, baina talde
baten arrak faltatzen dire-
nean, taldea ahultzen eta
hondatzen da beste arren
erasoengatik. Horregatik,
lehoia izaki harro, soraio,
trakets eta emeei esker
bizi dela iruditu arren, zoo-
logoek egindako ikerketak
adierazten dituzte lehoi
arren funtzioa taldeko
iraupenerako  behar-be-
harrezkoa dela. Lurralde
bat edukitzeko ardura
haiengan dago, emeek
ehiza eta kumeak hazi
dezaten. 
Lehoien aktibitateen banaketa desber-
dintasunak hain sakonak dira, segu-
ruenez dimorfismo sexuala sortu
duela. Arrak anatomikoki lehiakideei
inpresionatzeko diseinatuta dago.
Bere irudia handitzen duen ileadats
daukate eta indar handiz orro egiteko
aparatu fonetiko bat daukate.
Espezializatze hauek ehizarako txarrak
dira eta arrak ez dira emeak bezain tre-
beak. Emeak katukien itxura oinarriz-
koekin ondo adaptatuak daude bere
ehizen zelata, jazarpen eta hilketarako.
Sabanan zehar askatasun osoz norae-
zean ibiltzen diren lehoiak ba daude
ere, normalean talde batean sartu ezin
diren lehoiak izaten dira, bere mundu-
tik hiru urte daukatenean ar nagusiak
taldetik kanporatzen dituztela eta hortik
joan behar dira ar nagusiek ez dauden

talde bat aurkitu arte. Batzuetan taldeko
liderrari irabazten diote eta taldean
geratzen dira.
Beste batzuetan janaria ez egoteagatik
taldea utzi duten emeak daude eta
hauek arazorik gabe onartuak izaten
dira taldean arraren partez, baina
emeak ez diote onartzen hain gustura,
eta justu aldrebes gertatzen da arrekin,
emeak gustura onartzen dituzte baina
arrek ez.
Ar nagusiek ia egun osoan zehar babe-
sik gabe lo egiten dute, tentsiorik gabe,
ez beste animali basatiek bezala.
Lehoientzat gaua eguna da. Bere ikus-
mena, iluntasunean ondo egokituta
dago, bere entzumen fina eta bere
pauso barrubigunei ezker, lautada ire-
kietan jokatzeko gai egiten diote.
Ehizarako erabiltzen duen teknika zela-
ta da, normalean zebrak, ñuak eta

Thompson gazelak hartzen
ditu eta distantzia laburrean
daudenean, lasterketa suntsi-
garri batekin erasotzen du,
lehenengo  urratsean bere
pisu osoa jarriz. Honela, bera
baina askoz azkarragoak
diren animaliak ez daukate
denborarik erreakzionatzeko
bere lurraldean sartzen dire-
nean. Bere biktima lasterke-
tan botatzeko beraien kontra
salto egiten du, bere atzapa-
rrekin besarkatzen eta ezta-
rrian zaunka egiten.
Lehoiek oportunista handiak
dira eta putre, hienak edo
beste animaliei ehizakiak
lapurtu ahal badie, inoiz ez
zen ehizara joango. Sarritan
egoten dira bere mugimen-
duak miatzen, bere janaria
norbereganatzeko. Energien

aurrezkia, naturako lege
nagusia, aurkitzen du
ugaztun hauetan bere
jarraitzaile handiena. 
Emeak ehizaki bat harra-
patzerakoan, arrek dira
lehenak jaten, gero emeak
eta azkenean kumeak edo-
zer geratzen bada, zeren
eta udako lehortean edo
ehizaki gutxiko denboretan
zehar, kumeen ehuneko
larogeitamarra gosez hil-
tzen da eta familia kideek
jaten dute bere gorputza.
Gertaera hauek gizona-
rentzat krudeltasunez
beteta egon ahal dira
baina hierarkia honek, hau
da, indartsuenak ahulen
gainetik pasatzea sexua
eta adina kontutan ez
izanda, natura legeetan
idatzita dago. Lege hauek
talderako edo espezierako
eginak dira eta ez gizaba-
nakorako.
Gauzak ondo hausnartuta
ar nagusiak lehenak jaten
izango ez balira, beste
lehoien erasoren menpe
hilko ziren izango zuten
ahultasuna dela medio.
Honek talderako errepresa-
lia latzak ekarriko zuen eta
emeek bere errazio kume
guztiei utziko balie, inork ez
zen egongo ehizatzeko
talde osoa gosez hiltzeko
zorian jarriz. Borrokatu eta
janaria porturatu ezin
duten kumeek, askenak
izan behar dira lege natu-
ralaren arabera, zeren eta

ehizatzeko lurraldea manten-
tzen den bitartean eta eme
ehiztari eta ugaltzaile egonez
kume gehiago izango dira.
Azken hauen iraupena kondi-
zio onak eta ehizaki asko ego-
tearen funtzioa da.

Protokolozko galai

Lehoi eme batek arreske
sasoian sartzen denean, ahots
berezi batekin orroatzen du
arraren arreta eskuratzeko eta
sarritan txiza egiten du.
Momentu horretan ar nagusi-
ren bat eme horrekin bikotea
osatzen du eta lurraldearen

leku urrun batera joaten dira, normalean ura
dagoen lekuetara.
Aste batean zehar bikoteak ez du ehiza egiten
eta ia ez dute jaten. Lehoi arra ez da emearen-
gandik, bost edo sei metrora baino gehiago
aldentzen, beti bere ondoan egonez. Lehoi arrak
lo egiten ez dagoen momentu guztietan, emeak
laztantzen du miazkada ugari emanez eta bera-
rekin jolasten du. 
Egun osoan zehar aldi askotan ematen den
kopula azkarretan arrak arranditsu modu batean
orroatzen du eta emearen lepoa haginkatzen du.
Oso gutxi dakigu nola funtzionatzen diren hierar-
kia hauek, nola eta zein arrak parekatu daiteke
emeekin. Bikotea osatuta dagoenean beste
arrek ez dute jaramonik egiten, baztertuta gera-
tzen dira.
Ezkontza denbora amaitzerakoan, bikotea talde-
ra itzultzen da eta elkarrekin egoten dira hiru
hilabete eta erdiko ernaldian zehar, eta kumeak



9

EH 140 Zk.

K
A

T
U

K
I 

H
A

N
D

IA
K

 /
 L

UR
RE

KO
 I

ZA
KI

 E
DE

RR
EN

AK

8

EH 140 Zk.

jaio eta gero bikotea apurtzen da. Momentu
honetan, emeak bere kumeekin bakartzen da
sastraka artean eta hemen egoten da kumee-
kin, arrak orean, bere kumeengan baztertzen
da.
Lehoikumeak, 1-6 haurgintzako, normalean
hiruz pa lau kume, itsuak jaiotzen dira eta 24-60
ordu pasa ondoren begiak irekitzen dituzte.
Amak miazkatu, berotu eta maitasun handiz titia
eman eta gero kumeak bakarrik uztera bultza-
tuak izaten dira, egarria itzaltzeko. Sarritan lehoi
emeak beste emeen laguntza bilatu eta lortzen
dute, kumeak denon artean hesitzeko. Honela
batzuk ehiza egiten ari diren bitartean, besteak

kumeak ikuskatzen dute.
Kumeak oso koipetsuak dira, egun osoa
pasatzen dute amari miazka, bere gainetik
pasatzen, beraren aurrean hankaz gora
jartzen… eta zer esanik ez ar bat bere ilaia
ugarirekin agertzen denean, batzuk txiza
egiten dute urduritasunagatik. Zoologoek,
sekulako jokaera hauek zertarakoak diren
ikasi egin dute, eta erantzuna badirudi
oldakortasuna ebikatzeko dela. Hazi egite-
rakoan atzekimen hauek eraso serio edo
errieta bati aurre egiteko baliagarriak dira.
Kumeek hiru hilabeteko dituztenean, ama-
rekin ehizara joaten dira, urte bat daukate-
nean ehizan parte hartzen dute eta 15 hila-
beteekin lehengo hilketak egiten dituzte. Bi
urte daukatenean ehiztari trebeak dira
talde barruan eta hiru urteekin taldeko
nagusien arren intrantsigentziagatik ar
gazteak taldea utzi egin behar izaten dute
eta heldutasun sexualera heldutako
emeak taldea osatzen dute. Ar gazteek
ehizarako lurralde urrienetatik erratuko
dute, alde  berezko bat lortu arte, bestela
agian bakarrik egongo dira bizitza osoa
beste ar zakar batera.
Gatibu daudenean hogeita hamabost urte
bizi ahal du baina hamabost urteko lehoi
bat sabanan zaharra izaten da eta kide
gutxi heltzen dira hogei urtera. Hienak
akabatzen dira ar zaharrekin, taldeka joa-
ten dira eta erasotzen diote bizirik jaten
heriotza naturala heldu baino lehen, guda-
ri honen bizitzari amaia jartzen.

Azpiespezie mehatxatua

Lehoi asiarra afrikarretatik
aldendu zen orain dela

200.000 eta 55.000 urte
artean, gaur egun bakarrik
irauten dira bizirik 300 ale,
Indiako Gir oihanean.
Orain dela mende pare bat, lehoi azpiespezie zego-
en bakarra, lehoi asiarra (Phanthera leo persica)
zen, eta kopuru handian ekialde hurbilen zehar
erratzen zuen, bere nagusitza Indiako iparralderai-
no helduz. Baina su armak agertzerakoan, bere
populazioa gutxitu egin zen ia itzaltzeraino. 1913an
azken hogei lehoi asiarrak, Gir oihanean trintxeratu-
tak - 5000 km2ko lurralde,Gujarat indiar estatuan
kokatua - itzalpen ziur batengandik alde egin zuten
Nadabde Junegadi esker, lehoiek babestea erabaki
zuen indiar gobernari bat. Populazio horrek, gaur
egun ugaldu egin da 300 aleraino helduz, ale bat
5km2ko babestu gunean.
1947 urtea zenetik, Indiak independentzia lortu
zuen urtean, gobernu honek egin zituen neke nagu-
siak lehoi asiarrek babesteko, 1955an ehiza debe-
katzea eta 1265km2ko Gir fauna erreserba sortzea
izan ziren. 1975. Urtean, Gir erreserba faunistikoko
zabaldura handitu egina zen 1265km2tik-
1412km2ra, eta bere 285km2ko erdigunea parke naziona-
la deklaratua izan zen.

Ezberdintasunak

Genetikako ikerketen araberaz, lehoi asiarrak afrikarreta-
tik banandu egin ziren 200.000 eta 55.000 urte artean.
Espezie biek bereizgarri genetiko eta morfologiko ezber-
dinak dituzte. Lehoi asiarren bereizgarri nabarmena,
tolestura bentrala oso arraroa edukitzea da. Hau afrikar
lehoi nagusietan ematen da eta emeengan, arrengan
baino gehiago nabaritzen da. Begi bistan dago bere ilea-
datsa ere ezberdina dela. Lehoi asiarrek gutxi garatuta
daukate buru goialdean belarrien artean eta ondo ikusten
zaie belarriak. Afrikar lehoi arren laukoa buru eta belarri
osoak estaltzen dien ileadatsa daukate. Beste aldetik,
lehoi asiar burezurren ehuneko hogeita hamarrak fora-
men infraorbitarioa   banatuta daukate, gertatzen ez dena
asiar lehoien artean. Gir lehoiak bakarrik hogei kide zire-
nean, botila lepo batetik pasatu ziren eta horren ondorioz
aldakortasun genetikorik ez daukate, lehoi afrikarrek
ordez, bai.
Indiar gobernuak dakienez ez da gomendagarria azpies-
pezie honen ale guztiak erreserba berean mantentzea,
horregatik lehoiei bizitzeko inguru bat bilatzen jarraitzen
du. Indiar fauna erakundearen datuen araberaz,
500km2ko bizileku egoki bat eta jarraipen eraginkor bat
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Maltzur, dotore,
sendo eta izugarri

moldagarri, itzaltzeaz
mehatxatuta dagoen
animali honek, haragi-
jale moduan, hobezin-
tasun muga lortu du.
Katuki gutxi jario dute
lehoinabar jario duen argi  misteriotsu eta xar-
magarria. Ugaztunak bilakabidea hasi zute-
netik orain dela 60 milioi urte, ama lurraren
egintza hain polita eta hobezina ez da egon,
hau da, lehoinabarra.
Hala ere, izaki guztiak izugarri politak dira
bere ingurunean, baina ezan daiteke, fin,
sendo eta moldagarri katuki basati honek
bere adimen eta ausardi ahaztu gabe, dau-
den itxuretatik, armonionena dauka.
Mugimenduekin  bere forma ez da apurtzen
eta bere larru leuna ile uniforme eta garbiz
beteta dago. Bere xarmagarri eta gutiziatu,
beroko eta liluragarri motadun ilaiagatik sun-
tsitua izan da gizonen alde. Lehoinabarren
larru merkataritza izugarri ugaldu zen 1960an
eta egunero ia 60000 larru saltzen zirela kal-
kulatu da.
Horren ondorioz, espezie mehatxuen merka-
taritzari buruzko konbentzioak, lehoinabar
itzaltze arrisku larrian zegoela kontsideratu
zuen.
1987an, Zimbawe-ko naturako  gestio eta
natural parkeetako departamentuko kide

batek, Rowan Martín, eta
belgikar biologoa Tom de
Meuleoner, ikasketa pole-
miko bat egin zuten, Afrikan
700000 lehoinabar kide
zeudela esanez. Baina ikas-
keta berrikusterakoan gehie-
gizkoa zela nabaritu zen,
horregatik ez zen kontutan
hartu. Adibidez Afrikako
hegoaldeko alderdi batean,
ikasketak 23000 lehoinabar
alde zeudela esaten zuen eta
aditu batek baieztatu egin
zuen 3000 kide baino gutxia-
go zeudela.
Gaur egun, lehoinabarren
munduko kopurua ez dela
150000 kidetik gora  pasa-
tzen esaten da eta babesle
legeak egon arren oraindik

LEHOINABAR
(Phantera pardus)

beharrezkoak izango lirateke, lekualdaketa
arrakastatsua izateko. Egin den ahalegin
bakarrak, arrakasta eduki zuen. Gir-etik
Chandraprabha-ko erreserbara bi eme eta ar
bat eramanak izan ziren (eraman zitúen), eta
zortzi urte epean 11 kide ziren baina usteka-
bean jakinarazi zen desagertu egin zirela. 
Bizimodua
Gir ohianeko arrak bi edo seiko taldeetan bizi
egiten dira eta 100-130 km2-ko lurralde
babestu eta ikuskatzen dute. Lurralde honen
menpean, 40-50km2-ko zonaldeetan, emeak
bere kumeekin bizi egiten dira talde batzuk
eratzen.
Lehoi afrikarrek, arren eta emeen taldeak
eratzen dituzte, lehoi asiarrak ordean ez dira
emeekin elkartzen, arreske edo ehiza handi
bat daukatenean izan ezik. Gir-en ehiza
arruntena axis oreina da, 50kg pisukoa.
Urtaro lehorra denean, emeak Gir ohianeko
ibaien ingurunean egoten dira bakarrik.
Ungulatu basatiak edatera joaten dira, arrak
ia inoiz ikusiak izan diren lekuak. Montzoi sasoia
den artean, arrek badirudi  nahiago dutela goiko
lurralde lehor irekiagoak, intsektuak ez daudenean
haizeagatik. Emeak aldi betena lurralde hauek ebi-
katzen dituzte.

Birsorkuntza

Arreske sasoian, arrak emeak norbereganatzeko
borrokatzen dute eta bikoteak sortuz gero, bikotea
jarraitzen dute ezta minutu bat ere berarengandik
urruntzen. Maitasun agerpenak iraunkorrak dira eta
emea lo egiten dagoenean ere, arrak laztantzen dio
miazka zabalekin. Kopula, egunean zehar, behin
baino gehiago ematen da, eta egiterakoan arrak
asko orroatzen du eta emearen lepoa haginka egiten
du. Ezkontzako bolada amaiera heldu eta gero, biko-
tea taldearekin itzultzen da eta elkartuta egoten dira
kumeak jaio arte, hiru eta erdi hilabete pasa ondoren.
Momentu honetan, emeak bere kumeekin bakartzen da
sastraka artean eta arrak bere kumeengan baztertzen da.

Lehoikumeak, 2-5 haurgintzako, normalean hiruz pa lau
kume, itsuak jaiotzen dira eta 24-60 ordu pasa ondoren

begiak irekitzen dituzte. Oso koipetsu dira,
egun osoa pasatzen dute amari miazka, bere
gainetik pasatzen, beraren aurrean hankaz
gora jartzen… eta zer esanik ez ar bat bere ile-
adats ugarirekin agertzen denean, batzuk txiza
egiten dute urduritasunagatik. Zoologoek,
sekulako atzekimen hauek zertarakoak diren
ikasi egin dute, eta erantzuna badirudi  aldakor-
tasuna ebakitzeko dela. Hazi egiterakoan atse-
gimen hauek eraso serio edo errieta bati aurre
egiteko baliagarriak dira.
Kumeek hiru hilabeteko dituztenean, amarekin
ehizara joaten dira, urte bat daukatenean ehi-
zan parte hartzen dute eta 15 hilabeteekin
lehengo hilketak egiten dituzte. Bi urte daukate-
nean ehiztari trebeak dira talde barruan eta hiru
urteekin taldeko nagusien arren intrantsigen-
tziagatik ar gazteak taldea utzi egin behar iza-
ten dute eta heldutasun sexualera heldutako
emeak taldea osatzen dute. Ar gazteek ehiza-
rako lurralde urrienetatik erratuko dute, alde
berezko bat lortu arte.
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Nairobi bezalako afrikar hiri kanpoaldetan bizitzen,
txakurrak, saguak ardiak edo zaborra jaten, beste ba-
tzuk bestaulde, ohian euritsu tropikaletan bizi egiten
dira, bere larrua kendu nahi dieten ehiztarietatik ezku-
tatzen, eta zoriontsuenak parke nazionaletan bizi egi-
ten dira turisten argazkiekin bat egin da.

Pantera beltzaranak, melaniko lehoinabarrak 

Leku askotatik bizi egiten direla eta, lehoinabarrek
neurri eta kolore desberdinak edukitzen dituzte
segun eta non ari diren bizi egiten. Hogeita zazpi
azpiespezie deskribatuak izan dira, hamalau Asian
bizi dira eta beste hamahiru Afrikan. Afrikan bizi
diren lehoinabarrek desberdinak dira. Ileadatsen
kolore desberdin dauzkate eta neurri desberdinak
ere. Honela oihanetakoak, sabanakoak eta basa-
mortukoak aurkitu dezakete.
Oihanetan bizi direnak ehun kilogramoekin, handie-
nak dira eta bere larru kolorea gaztaina da.
Basamortukoak hogeita hamar kilogramoekin txi-
kienak eta kolore zurbilenak dira, eta sabanakoek
ordez, ertain erdiko konplexioa daukate. Hala eta
guzti ere kolorean modifikazio handiena daukatenak bel-
tzak dira. Kolore beltza eduki arren ikuz diezaieke bere

espezien mota  bereziak. 
Asian Afrikan baino kide gehiago daude eta oihanetan,

sabanetan baino gehiago bizi egi-
ten dira. Melaniko lehoinabar
hauei pantera beltzak izenez eza-
gutzen zaie eta urte askotan zehar
pentsatu zen espezie desberdina
zela, baina gaur egun ez dago
zalantzarik, bere gorpuz kolore
kontrolatzen duen gen-a arinki
desberdina da kide arrunten dau-
katenengatik. Lehoinabar beltz bat
eta motadun bat batzen direnean,
kumeak motadunak dira. Esango
genezake diseinu hau dominatzai-
lea dela, kide beltz bat sortzeko
gurasoak beltzak izan behar dira.
Ikerketen araberaz beltz kideek
arruntek baino kume gutxiago
daukate, baina ez dira oihanetatik
desagertzen, oihanetan beltz kolo-
rekoak hobeto kamuflatzen dira
eta abantaila honek bere eman
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ezkutuko ehiztarien eskutik hilak
izaten dira.

Aldakor eta moldakorra

Egunez oso ikusmen ona eduki
arren, gauez felino honek ilunta-
suna soslaitu dezake bere dilata-
kor begi-niniekin. Bere anbareko
begi distiratsuak, distantzia eta
erliebea epaitzen dituzte. Bere
gorputz-adar muskulu gogor eta
bere atzerakor azazkal gogorrei
esker,  edozein enborretara igo
dezake, eta bere ile kromatikoari esker ondo kamuflatuta
igarotzen du eguna. 

Lehoinabarra felinoen artean
oso aldakor eta moldakorra
da. Morfologikoki ez dauka
berezitasun espezifikorik
beste felinoek bezala, ez da
neurri handikoa lehoi eta
tigrea bezala, ez du jaguarrak
dituen hanka eta hortz indar-
tsuak, ez da gepardo bezain
korrikalari aditua  eta ez da
zuhaitzetan bizitzen pantera
nebulosa bezala. Hau dena
dela eta, lehoinabarrak bizile-
ku asko landu dezake eta bizi

ahal da oihanetan zein basamortuetan, itsasoaren mailan
dauden mangladietan zein mendi altuenetan (Kilimanjaro

bezala 4000 metrokoa). Ehiza
egin ahal du bai marraskari txi-
kiak baita unguladoak, ñu beza-
la. Hau dela eta katu handien
artean zabalkunde lurralde zaba-
lena jabetzen du baina beraien
kontra egon den ehiza bortitza-
gatik bere dentsitatea oso
pobrea da. Lehoinabar kopuru
txikiak aurkitu dezakegu Afrikan,
Arabian, Sirian, Turkian, Indian,
Malasian, Chinan, Rusiako
zonalde batean edo Java, Ceilan
edo Zanzibar uharteetan.
Baieztatu daiteke 50-90 kilo pisu-
ko eta 60-110 zentimetro luzeko
animali honek, haragijale moduan
perfekzio mugara heldu dela. 
Benetako irakasle ezkutatzera-
koan, batzuk gizakien ondoan
bizitzera egokitu egin dira,
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kortasun txikia biguntzen du.   

Ehiztari bakartia

Lehoinabarrak ohitura bakar-
tiagoak dira, eta batez ere
lurrean aritzen dira. Batzuetan,
emeek bere kumeekin osatu-
tako taldeak topatzen dira.
Talde hauen zonalde neurriak,
janari erabilgarrirekin lotuta
dago eta hamabi hogeita
hamar km2 artean egon daite-
ke, baina zifra hauek biderka-
tzen dituzten salbuespenak
ere daude.
Mugitzerakoan, poliki ibiltzen
da buruz behera 5km orduko,
entzuteko eta zerumuga ikus-
tatzeko asko gelditzen. Bere
entzumena izugarrizkoa da
hamabost eta laurehun ziklo
segundoko soinuak kaptatu
ahal ditu (gizonek ostera,
hamabost mila hogei mila
zikloko soinuak). Bere erretinaren sentsi-
bilitatea izugarria da eta ilargi gabeko
gau batean ibili, salto eta edozein zuhai-
tzera igo dezake xehetasun handiz.
Beste aldetik bera entzutea oso saila iza-
ten da, ibiltzerakoan ez duelako bere
pisu osoa atzamarretan jartzen baizik eta
hanka aurreratzerakoan barruraino
makurtzen du, honela lurra ukitzen duen
lehengo gauza bere oineko kanpoko
hegala da, gero beste atzamarrak ja-
rtzen ditu, ibiltzerakoan isiltasun handia
ematen dion ekintza.
Bizitza osoan mantentzen du burua al-

txatzeko ohitura bai bere
gainean dagoena ikuzteko
baita eraso bat egiteko
talaia on bat bilatzeko.
Aurrera egiten duenean
oztopo batekin topatzen
den lehen gauza bere luze
sudurpekoak dira. Hauekin
haizean ematen den edo-
zein aldaketa nabaritzen
du bere posizioa aldatuz
harrapakina bat hartzera
joaten denean.  Ikertzaile
guztiak ez daude ados

honekin eta batzuk pentsatzen dute bakarrik kani-
doek usaimen burmuinekin haizearekin norabidea
aldatzen dutela ehiza egiterakoan. Izan daiteke
bakarrik lehoinabar nagusiek, asko ikusiek, haize-
aren norabideari buruzko jakimen gehiagorekin
praktikan jartzen dutela. 
Lehoia ungulatuen ehiztari espezifikoa da,
gepardo gazelena eta lehoinabarra, primate ehi-
zan benetako espezialista da. Lehoinabarra ara-
zorik gabe igotzen da zuhaitzetara, han tximino-
ak bizi dira eta gauez bereziki, lo egiten daude-
nean harrapatzen ditu. Gehien gustatzen zaion
espeziea, Papionak dira baina edozein motako
ehizak harrapatzen ditu, muskerrak, arrainak,
oreinak, txakalak, fruituak... Ehizarakoan egiten
duen ekintza jarraipena, bilaketa, zelata, laster-
keta, eraisketa eta hilkor haginkada lepoan,
bere phantera generoko katukiak ere antzekoa
egiten dute. Baina ehiza eginez geroko portae-
rak ezberdinak dira bere ehizak zuhaitzen goi-
koan bilatzen ditu, putre eta hienak bezalako

sarraskijaleek ez aurkitzeko.
Bere neurria txikia izan arren,
berrehun kilogramoko pisuak
mugitzen ditu eta zuhaitz bate-
ra ehun eta hogei kg pisuko
harrapakina batekin masaile-
zurren artean igo dezake.

Birsorkuntza garaia

Bikoteen gertakuntza, urtean
zehar edozein sasoian gerta
daiteke eta aurretik ar arteko
borrokak dakartza. Arrek bere
bizitza bakartia uzten dute
eme bat lortzeko. Haurdunaldi
epea 90-103 egun artekoa da
eta haurgintza zuhaitz baten
zuloan edo haitzulo batean
izaten da. Haurgintzako 1-6
kume jaiotzen dira, lehengo
egunetan batzuk hil egingo
dira eta hiru baino kume gehia-
go ez dira bizirik iraungo.
Normalki hil egin direnak amak
jaten ditu lehor klimatan egon
ezik, zeren oso azkar desosa-
tzen dira eta honela ez dira
usteltzen eta ez dute usainik

askatzen. 
Arrak bere familiarekin egoten
da janaria eramaten emeak
bikoteari amaia jarri arte.
Batzuetan kumeak jaio baino
lehen apurtzen da. Hiru hilabe-
te xurgatzen dute baina hel-
duak direnean ere egin ahal
dute. Lehen jostailua, amaren
buztan motaduna izaten da.
Kumeak buztanaren atzetik joa-
ten dira oztopatzen eta erortzen
harrapatzea lortu arte. Bost
hilabete pasa ondoren lehoina-
bar gazteak ehiza batzuk harra-
patzeko gai izaten dira eta urte
bat pasa baino lehen ehizan
partea hartzen dute. Urte  edo
urte eta erdi daukatenean bere
ama bikote berri batekin dagoe-
nean sakabanatzen dira.
Amaren lagunek ez dute permi-
titzen kumeen presentzia hel-
dutasun sexuala ez lortu arren.
Badaude ere elkartuak irauten
diren familiak beste kumaldi jaio
arren. Gaur egun oraindik ez da
lehoinabarren banatzearen
patroia ezagutzen.
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Iparraldeko eskualdeetan bizi diren aleek,
adibidez, Indiako ordoki epeletakoek baino
ilaje sarri eta luzeagoa izan ohi dute, urte-
sasoi hotzak dirauen bitartean behinik
behin.
Beste felido batzuei bezalatsu, latitudearen
eta klimaren arabera aldatu ohi zaio ilajea-
ren kolorea; hala nola, biziagotu egiten zaio
barreneko kolorea, edota lausoago egiten
zaizkio alboko marrak.
Bengalako tigreak harpe-toki ugariko
ibaiertzetan ezartzen du gordelekua, edota
banbu-mulu helezinen artean eta zuhaizti
zarratuko eskualdeetan. Enbarazurik egiten
ez badiote, ezkutaleku berari eusten dio
bizitza osoan. 
Urte-sasoirik lehorren eta beroenean,
Indian ekainetik aurrera egokitzen baita,
artean idortu gabeko ur-korronteen errete-
netan bildu ohi dira Bengalako tigreak, beti
berde dirauten sastrakadien itzalpean atse-
den hartzera.
Mugimendu dotore, bizkor eta zaluko feli-
doa da; horrek sekulako bizkortasuna ema-
ten dio, eta txintik atera gabe mugitzen
denez, ezustean harrapatu ohi ditu ehiza-
kiak. Ehizan dabilenean, distantzia luzeak
egin ohi ditu gelditu ere gin gabe, eta ego-
kierak hala eskatuz gero, igerilari eta jauz-
kari bikaina izan daiteke. 
Harrapakinen atzetik doalarik utzitako
hanka-marken arabera kalkulatu ahal izan
denez, bost metrorainoko jauziak egin di-
tzake luzean Bengalako tigreak. Felidotzar
hau, halere, ez da zuhaitzetara igotzen.
Premia larriren batek beharturik bakarrik
ibiltzen da zuhaitz-enbor gainean, bat edo

bat etzanda edota helmenean egokitzen bazaio. Nolanahi
ere, enbor-azalak urratzeko joera du; horren lekuko,
Bengalako tigreek eragindako ebakidurak aurkitu izan
dituzte, lurretik bi metrora zeuden enborretan.   
Egun-argiko edozein ordutan ikus daitekeen animalia izaki,
ezin har dezakegu soil-soilik animalia gautartzat. Oro har,
animaliak edatera biltzen diren tokietan burutzen ditu era-
soaldiak, edota landa-bideetan zehar. Ia ugaztun guztiei
eraso ohi die, elefante, errinozero eta bufaloei izan ezik.
Animalia handiak ditu gogokoen, baina ez die muzinik egi-
ten txikiei ere. Honako hauek ditu harrapakin nagusi:
basurdeak, oreinak eta antilopeak, nahiz eta tximinoak ere
ehizatzen dituen; uholde garaietan, berriz, arrainak, mus-
kerrak eta krokodiloak ditu ohiko harrapakin. 
Besterik uste dugun arren, eta berez oso animalia maltzu-
rra eta zuhurra bada ere, sarri askotan koldar samar joka-
tzen du. Gizakiarekin aurrez aurre topo eginez gero, atze-
ra egin ohi du lehendabizikoan; are, ikaratu egiten dute
edozein aurkarik ateratako zarata edo mugimenduek.
Alabaina, oso arriskutsua gerta dakioke armarik gabeko
gizakiari, berehalakoan jabetzen baita haren ahuleziaz eta
eraso egiten baitio, ustekabean maiz; izan ere, bere buruaz
seguru sentitzen denean, suharra, ausarta eta izugarri
basatia izan daiteke. 
Ustekabetasunean oinarritzen du batik bat erasoaldia.
Ahalik eta gehien hurbiltzen zaio harrapakinari, isil-misilka,
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Gaur egun, Bengalako
3.890 tigre-alek

baino ez diraute bizirik
aske mundu osoan;
mende honen hasieran,
100.000 ale zeuden.
Gizakiak eragin du Lur
planetako felidorik han-
dien, ederren eta ankerrena den honen
sarraskia, Bengalako tigrea (Panthera tigris)
deritzonarena.
Natura eta Baliabide Naturalak kontserba-
tzeko Nazioarteko Batasunak (NKNB)
emandako datuen arabera, gaur egun 5.000
tigre-ale basatik bakarrik diraute bizirik
Malasia, India, Txina, Java eta Sumatrako
oihan menderaezinetan setiaturik; mende
honen hasieran, aldiz, 100.000 ale inguru
zeuden.
NKNBk galzoriko espezieen Liburu Gorrian
sartu du ugaztun hau. Liburu horretan jaso-
ta daude, halaber, espezie bereko beste sei
arraza: Kaspio, Siberia, Java, Sumatra,
Txina eta Indotxinakoak. Zoritxarrez, jada
bertan behera galdu dira beste hainbat arra-
za ere, Baliko tigre-espeziea tarteko.
Isileko ehiza, habitataren suntsiketa eta
pestiziden erabilera dira, besteak beste,
arraza honek gaur egun dituen mehatxu
nagusiak. 
NKNBk aditzea eman duenez, tigre-popula-

zio batek ezin dezake behar bezala bizirik iraun bere
kasa munduko edozein lekutan; behar adinako aukera-
dun foku genetiko bati eusteko, izan ere, ezinbestekoa
da gutxienez 300 aleko populazio bat izatea aldamene-
an.
Gaur egun ezagutzen ditugun tigre-populazio denak
askoz ere urriagoak dira, eta elkarrengandik distantzia
izugarrietara egotea, ezinezkoa da euren arteko truke
genetikoa. Horregatik, isileko ehiza geldiarazi eta zigo-
rrak gogortu ezean, urte gutxiren buruan zoologikoetako
barrote hotzez haraindi baino ezin ikusi ahalko ditugu
izaki miresgarriok.
Eta, espezie honen galbide ziztu biziagoak geraezina
dirudienez gero, biologoek eta kontserbazionistek nekez
ikusten dioten salbaziorik.

Ile motzeko felido dotorea

Hori-gorrizta ageri du ilajea, zeharkako bandez marratu-
rikoa; horretaz zor dio batik bat dotoretasuna katutzar ile-
motz, bizartsu eta masaildun honek. Felido bikaina da,
lehoia baino altuagoa eta astunagoa; 3,80 metro hazi
daiteke luzean, eta 360 kiloko pisua harrapa dezake.
Bizirik dirauten felidoetarik handiena da; gorputz ezinago
malgua du eta izugarri bizkorra da.

BENGALAKO TIGREA
(Phantera tigris)
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an, emea lurrean etzanda egoten da, eta arrak
lepotik eutsi eta kosk egiten dion. Halere, eta
estalketaren ostean, arra berehalakoan alden-
tzen da emearengandik, sekulako atzaparkada
eman ohi baitio atzeko alderantz; kolpe hilgarria
litzateke arrarentzat, bete-betean joko bailuke
buruan. 
Bidean fortunaturiko eme argose guztiak estal-
tzen dituzte arrek, baldin eta euren lurraldean
badaude; zenbaitzuetan, halere, borroka izaten
dituzte tartean egokituriko beste zenbait arrekin
Emeak 114 eguneko sabelaldiaren ostean erdi-
tzen dira; bakarkako erditzeak izaten dira. Sei
kume inguru izaten dituzte aldian eta bospasei

hilabetez ematen diete titia. Jaioberriak leku helezinetan
munduratu ohi dira, landaredirik zarratuenaren artean. 
Begiak bilduta jaio ohi dira; 800-1.600 gramo bitarteko
pisua izan dezakete eta kolore biziagoa ageri ohi dute. Jaio
eta hiru eta hamar egun barru, begiak zabaltzen dituzte;
berrogei egunen buruan uzten dute lehendabizikoz babes-
lekua.
Lehoiek ez bezalatsu, Bengalako tigreek bizimodu bakartia
egiten dute.
Kumeak amarekin bizi dira, harik eta ehizan ikasi eta bere
kabuz baliatzeko gai diren arte; hamaika hilabete inguru
izaten dituzten arte, oro har. Zenbait kasutan, ordea, biz-
pahiru urtez ere geratu izan dira kumeak amaren alboan.
Bengalako tigreak beste hainbat felido handirekin bizitzeko
gai dira, hala nola lehoiekin; horiekin parekatuz gero, hibri-
doak sortzen dituzte noizbehinka.
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eta bat-batean gainera jauzten. Baldin eta ihes egiten
badio, atzaparkada bortitzez zauritzen saiatuko da; edota,
sarritan, bidea mozten ahalegindu ohi da.
Bengalako tigreak hogei kilo okela irents ditzake janaldi
bakoitzean. Jaten ari den bitartean, edatera ingura-
tzen da hainbat aldiz, eta begietaraino murgiltzen du
burua uretan. Behin gosea asebeteta, loak hartzen
du, eta ez du zirkinik ere egiten berriro edateko ez
bada.

Araldia

Izakion araldia aldakorra da, bizitokiaren arabera-
koa. Dagokien banaketa-eremuko eskualderik ipa-
rraldekoenetan, adibidez, behin udaberrian sartu
eta hiru hilabetera hasten da; hegoaldeko eskualde-
etako felidoen araldia, berriz, ez dago epealdi jakin
bati atxikita eta urte osoan gertatu ohi dira jaiotzak.  

Araldian dagoenean, Bengalako tigreak maizago eman ohi
du aditzea bere ahotsa; hala, ar eta emeak gorteiatze-lane-
tara emanda ibiltzen dira espazio txiki jakin batean, elkarri
gorputz eta buruak ferekatzen. Estalketak dirauen bitarte-
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Ur eta umel oihanen maitalea

Igerilari eta (igokari) gorakari nabarmen honek Erdialdeko
Amerika eta Hegoamerikako landaretza oihanetan eta
basoetan bizi egiten da. Karakterizatzen dioena beste katu-
kien aparte, umel eta ur ondoko zonaldeekin elkartea da.
Normalean ibaien arroetatik mugitzen dira eta distantzia
handiak igeri egiten dute ibai ugaritsuenak zeharkatzeko.
Ur ondoko zonaldeetan atseden hartzen dute eta eguna-

barretan enbor flotakorretan ikusiak izan dira. Eltxo eta
beroaren alde egiteko denbora luzeaz egoten da murgildu-
ta burua ur kanpo edukitzen. 
Ibaien arroak eta oihanak nahiago arren kide batzuk
Mexikoko erdiko goilautadetan bizi egiten dira ere.
Altitudea ordez bere zabaltzetzat muga bat da, jaguarra ez
delako ondo moldatzen hotzarekin eta 1000 metroen behe-
an egoten da, 2000 metro baino altitude gehiagotan kide
batzuk ikusiak izan diren arren. Altitude hauetan beste

katuki amerikarra egoten
da, puma, jaguarren zabal-
kunde alde osoan dagoena,
altitude goragokoetan.  
Jaguarra barrutiko ugaztu-
na da, espezialki arreske
sasoian. Egunero ehizara
joan baino lehen soinu sei-
nale bat jaulkitzen du lurral-
dea mugatzeko. Orroa, txi-
mino eta txoriei mututzen
die, tapireak eta kapibarak
mugitu barik geratzen dira
eta kaimanak isilka uretan
sartzen dira. Honetaz balia-
tu dira ehiztariek eta jagua-
rren ahotza imitatuz jagua-
rrak bere lurraldea defendi-
tzera joaten direnean harra-
patzea lortzen dute.
Arrak 30-170km2-ko lurral-
de jabetzak dira, sarritan
lurralde hauek eme ba-
tzuen lurralde txikiagoekin
eta beste ar lurraldeekin
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Katuki polit honek bere larrua-
ren merkataritzagatik popula-

zio gutxitua dauka. Gaur egun
bakarrik mila bat kide dira eta
desagertzen ari dira bere bizile-
kuekin batera. Zientziak bere bio-
logia eta portaeraren alderdi asko
ezagutu gabe geratu da. 
Felido handi guztien artean, jagua-
rrak, tropikal faunaren egiazko
erregea, oso iheskorra da eta
berari buruz jakiten den guztia
zeharrezko metodoekin  bilatuta
izan da. Bere ohiturak, kide ba-
tzuei jarritako transmisoreei esker
jakin da, eta eguneroko bizimodua
oinatzak eta bere ehizen hondaki-
nak ikasten jakin da.
Kolore eta pisuan (70-125kg)
lehoinabar eta jaguarrak antza
handia daukate, baina desberdi-
nak dira izaeran, jaguarra itxura
sendoagoarekin. Bere hankak
labur eta gordinagoak dira, oinak
handiagoak eta burua lodiagoa.
Bestalde arrosatxoak
handiagoak dira eta mota
ilun bat osatzen dute
erdian, bere mundu zaha-
rreko anaian ez dena
agertzen. 
Hegoamerikar ugaztun
honek jario duen irudia
izugarrizko indarrerakoa
eta kemenekoa da, eder-

tasun delikatukoa baino gehiago.
Lehoinabarrekin gertatzen den
bezala, jaguar beltzaranak badau-
de ere zeren eta melanismoa
sarritan ematen da espezie hone-
tan. Jaguar beltzak, tropikal oiha-
netan epel basoetan baino kide
gehiago egoten dira. Ikusi egin
dira ere jaguar zuriak, albinoak,
izugarrizko edertasunaz.
Dauden datu gutxiak eginarazten
dute tropikal oihanetan bizi diren
jaguarrak belardietan bizi direnak
baino txikiagoak direla, batzuetan
pisu erdikoak. Hau izan daiteke
jaguarrek belardietan epel basoe-
tan baino errazago aurkitzen
dutela ehiza handiagoak, eta
kumeek ondo elikatuak neurri
handiagoak lortu daitezke. Txikia
izatea, oihanetan bizi diren kide-
entzat abantaila bat izan daiteke
janari eta ehizi gutxiago behar iza-
ten dutelako.

JAGUAR
(Phantera onca)
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urruma, tapireari ohartarazten ahal du edo indioilar
basatiari hegan egitera bultzatu ahal dio.
Ulertuko dugu zergatik felino hauek edozer jaten
dutela animali txikiak ere izan arren. Marraskilo txi-
kiak edo “pekari” ankerretik “agalapago” korazatue-
tara jaten du. Hauek dira hain zuzen ere, dortokak,
lehorrekoak nahiz uretakoak eta beraien arrautzak
ere bere ehizaki gogokoenak. Dortoka emeak ibaia
uzten dutenean arean erruntzako, jaguarrak eraso-
tzen diete eta bere oskola puskatzen du ertzetik
koska egiten. Arrautzak dozenaka janak izaten dira,
jaguarrak arrautza-sarda on bat ibaien arroetan aur-
kitzen duenean, lurra haztakatzen du gelditu barik
errunaldia aurkitu arte.
Beste ehizaki arrunta bat kaimanak dira batez ere
uretatik urrun daudenean, tarteko tamainako ana-
kondak ere jaten ditu. Gauza xelebrea da ez dago-
ela dortokak dietan daukaten beste felinorik.
Ohitura honek historia luzekoa da, pleistozenotik
dator (bi milioi eta hamar mila urte artean) zeren
aurkitutako dortoken fosilak hortzen markak dituzte.
Beste aldetik, behar bada kaimanak eta dortokak
gustatzeagatik uretara hurbildu da.

Populazio urria

Europar kolonizatzaileak bere oina mundu berrian
jarri zutenetik jaguarren jazarpen dramatikoa ez da
gelditu eta jaguarren populazioa asko gutxitu da.
Lautada eta zabalguneetako jaguarrak urte gutxie-
tan akabatuak izan diren eta oihan amazoniakoetan
bizi zutenei ehiztariak ere bisitatu egin zituzten
espezialki 1960aren dekadan. 1965an bakarrik
Inquitos amazoniko perutar hirian 1.113 jaguar
larruak legearen behean esportatuak izan ziren. 
Onartzen badugu, garai hartan egindako ikerketen
araberaz, jaguarren populazioaren dentsitatea kide
bana 30km2-ko zela, urte hartan egindako ustiape-
na, hogeita hamahiru mila kilometro karratuan dau-
den jaguar kopuru guztiarekin parekagarria da. Eta
trafiko guztia lege behean ez zela eginda eta beste
esportazio puntuak zeudela kontutan hartzen badugu uler-
tuko dugu zergatik Mexikon eta Ertamerika osoan mila kide
baino kide gehiago ez daudela(n). Oihan amazoniako han-
diak gaur egun deforestazioz, hazkuntzaz eta bere baliabi-

deen esplotazioz mehatxatuak animali hauen azken ihes-
lekua dira.
CITES-en, Jaguarren sartzea espezie babestuta moduan
bere itzaltzea gelditu du, bestela segurki gaur egunean

itzalita egongo zela. Baina, nor
izango ote da amazoniako basoen
narriadura gelditu duenak?

Luze eta lankor hazkuntza

Jaguar distribuzio zonalde oso
handia dauka eta horregatik ezin
du eduki araldi komun eta mugatua
bizi den zonalde guztietarako.
Badirudi tropikoetan, tenperatura,
hezetasuna eta argia lehiatiak dira
ia urte osoan zehar eta bizorkuntza
edozein urte garaian gerta daiteke
eta klima gogorra denean erdialde-
ak Eguberrian ematen dira.
Araldian dagoenean, jaguarrak
bakarti azturak galtzen ditu, asko-
tan orroatzen dute, gau osoan
mauak entzuten dira eta gudu-
aldiak ematen dira. Ernaldia  ehun
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estaltzen dira. 
Ehizarako lurraldea mugatzeko
zutik jartzen da eta zuhaitzen
enborra atzamarka egiten du, hau
atzaparrak zorrozteko balio zaio
ere. Honela kide txiki batek berak
egiten dituen baino marka altuago-
ak aurkitzen dituenean ulertzen du
berak baino kide handiagoen lurral-
dean dagoela eta borroka bilatu
ordean, baztertzen da. Hala ere
lurralde komun batean bi jaguar
topatzen direnean, orroak truka-
tzen dituzte eta normalean ez dute
borrokatzen. Kide batek bere lurral-
dearen zati bat 3-10 egunez iragan
egiten du eta gero beste ikustaldi
bat arte abandonatzen du.

Salto batekin hiltzen duena

Jaguarrak bai egunez baita gauez
ehiza egiten du. Normalean gaue-
ko lehen ordutan aktibitate asko
dauka eta eguerdian atseden
momentuak dauzka. Jaguarraren
aktibitatea bere ehizakien bizimo-
duarekin lotuta dago. Egunerokoak
direnean egunez harrapatzen ditu
eta gaueko animaliak direnean
gauez ehiza egiten ditu. 
Jaguar hitza “Jaguara” Indiar berba-
tik dator eta “Salto” batekin hiltzen
duena” esan nahi du. 
Ehizakiak nola harrapatzen dituen
testimonio zuzen gutxi jakin arren,
badirudi ehizarakoan paseatzen
dela ehizaki posible bati ustekabe-
an harrapatu arte. Momentu horre-
tan ehizakiak bere presentzia naba-

ritu ez badu mugarik gabeko zuhurta-
sun osoz eta isilgorde guztizkoarekin
berarengana joaten da ezkutuan berari
bere ehiza begiekin begira, espezialki
gaua bada. Distantzia egokian dagoe-
nean salto batekin jaurtitzen da atza-
parrak aurretik ipintzen, buruan edo
lepoan haginkada batekin bere ehiza-
kiari hiltzen. Beste batzuetan ikusia
izanez gero bere pausua aldatzen du
eta lasterketa labur baina arin bat egi-

ten du hogeita hamar metro maximo.  
Ehizarako daukan taktika guztien
artean, zelata zuhaitzen adarretan
asko erabiltzen du, ehizaki bat behe-
tik pasa arte itxaroten beraren gaine-
an jaurtitzeko. Ur gainaldean buzta-
narekin kolpeak eman ere egiten du
zeren arrainak goialdera igotzen ohi-
tura daukate zarata bat entzuten
dutenean uretara erortzen den edo-
zer miatzeko, orduan harrapatzen
ditu atzaparkada batekin. 
Ehizarako ondo prestatuta, baliabide
trebeak eduki eta dieta zabal bat
eduki arren, ez du beti janaria erraz
aurkitzen. Landaretza ugariko bizile-
kuetan, adibidez oihan tropikalean,
lehortar animaliak bakartiak dira, edo
bikoteetan egoten dira eta sakabana-
tuak egoten ohi izaten dira horregatik
landaretza asko egoten dela eta dis-
tantzia laburrean bakarrik ikusiak izan
daitezke. Horrez gainera, edozein
zarata edo eta sarritan ehizaki baten
aurrean jaguarrak jaulkitzen duen



egunekoa da eta honez gero, zuhaitz handien sustraien
arteko ilun eta lehor hutsune batean bi, hiru edo lau kume
jaiotzen dira. Normalean, arrak kumeekin uzten dio emeari
kumeak bera bakarrik hazteko baina salbuespenez bikote
batzuk elkartuak irauten dute urte osoa.
Umeak, itsuak jaiotzen dira, sei kilo baino gehiago pisatzen
dute eta gurasoen baino larru ilunagoarekin. Bi aste pasa
eta gero, begiak irekitzen dituzte eta jaio ziren lekuan hila-
bete eta erdi egoten dira, amarekin kanpora irten arte.
Kumeak jaio eta gero, ama kumeekin egoten da egun pare
bat, eta arriskua susmatzen badu, beste lekura eramaten
ditu kumeak, ahoarekin hartuz.
Kumeen hazkundea, ikaskuntza luze eta saila dakar. Ehiza

egingo dituen ehizien sekretu guztian ikasi behar dituzte,
igotzera ikasiko dute, “pekari”-ren beldur izaten ikasiko
dute eta ez dira fidatuko alferrontzi dagoen adarretaz.
Amak hilabete asko erabiltzen ditu hori irakasten.
Amak ez da kumetik urruntzen 65kg pisua daukaten arren
eta haiek bakarrik ehiza egiten duten arren. Urte erdi edo bi
urte pasa ondoren, jaguarrak oraindik guztiz ez garatuak
heldutasun sexualera heldu dira eta amari abandonatzen
dute (diote). Kumeen hazkuntza oso lankorra denez, ondo-
rioztatzen da emeek bi urteetan behin erditzen dutela.
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gia. Bizkarraren
atzealdean, esate-
rako, oso ilunak
dira orban horiek;
iradoki nahiko bali-
gute bezala, nola-
bait, ilaje marradu-
nak ilaje orbanes-
tatuetatik eratorri-
takoak direla.
Pisua, 17-23 kilo
bitartekoa izan ohi
du. Luzean 95 cm-
koa izan daiteke;
buztana salbu, 75
cm neurtzen baitio.
Pantera lainotsua

animalia luzea da oso; hanka labur-laburrak eta sendoak
ditu, oin-zola handikoak. Mantu gris eta horia ageri du.
Ezer gutxi dakigu pantera lainotsuaren biologiari buruz,
bakarrik bizi dela eta ohitura gautarrak dituela baino ez.
Zuhaitzetan ematen du denborarik gehiena; ikaragarrizko
zalutasunez mugitzen da zuhaitz artean, dauzkan erpe
zabalei esker. Malaysiar izendapenak, hain zuzen, zuhai-
tzetako tigrea esan nahi du; izan ere, zuhaitzetako adar
artean itxaroten baitie harrapakinei, eta agertu orduko biz-
kar gainera oldartzen baitzaie jauzi azkar batean.
Tximinoak, arantzurdeak, hegaztiak, eta oreinak ere ehi-

zatu ohi ditu. Lurrera jaitsita ere aritzen da ehizan.

Bi kume, sabelaldi bakoitzean

Uste da emeek 85-95 egun inguruko sabelaldia izaten dute-
la eta bost kume izaten dituztela; alabaina, batez beste, biko
kumaldiak izan ohi dira. Amak bost hilabete ingurura arte
ematen die titia kumeei. Dirudienez, arrak emeak baino biz-
korrago hazten eta garatzen dira.
Gatibutasunean bizi delarik, orduak eta orduak ematen ditu
jolasean, eta aurki ikasten du zaintzailea maitatzen. 
Hala eta guztiz ere, ikaragarri zaila gertatzen da hazkuntza;
zoologikoetan gatibu bizi den populazioaren %20 bakarrik
ugaldu da, ar askok eta askok emeak akabatu egiten dituz-
telako nagusiki. Gorabehera horien inguruan egindako iker-
ketetatik ondorioztatu denez, emeak arren biktima bilakatzen
dira araldian daudenean. 
Gaur egun, eta halako enkontru zorigaiztokoak eragozteko
ahaleginean, pantera lainotsu bat beste kide egoki batekin
parekatu ohi da, biak ere artean oso gazte direlarik -sei hila-
bete baino gutxiago dituztelarik maiz-; hartara, harreman
estua sortzen da bikote gaztearen artean, hil artean iraungo
dien lotura sendoa eta elkarrekin jarraitzen dute.
Gatibu bizi diren aleen artean, bestalde, emaitza arrakasta-
tsuak lortu izan dira intseminazio artifiziala eta enbrioiak
igortzeko beste hainbat teknika erabiliz. Bikoterik gabe bizi
diren ale zaharrei dagokienean, horrelako teknikak ditugu
itxaropentsuenak gaur egun, nola gatibutasuneko populazio-
ari osasuntsu iraunarazteko, hala basa-bizitzan birpopulake-
tak burutu eta galbidea eragotzi ahal izateko.
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Inon den felidorik
bitxien eta exotiko-

ena, gaur egun gal-
tzeko kinka larrian
dagoen hau, Tibe-
teko mendikateko
baso nahaspilatsue-
tan eta Sumatra eta
Borneo uharteetako

oihan tropikalik zerratuenetan bizi da, bertako landa-
redi trinkoan ezkutaturik.
Gutxi ikertua izan den egoera basatian. Elur-pantera
bezalatsu, felido txikien eta felido handien artean
zangalatraba dagoen katua da pantera lainotsua.
Katu handi baten tankerako garezurra eta hortzak
ditu; gorputza, berriz, felido txikiena bezalakoa du.
Pantera lainotsuak bere betortz ezinago luzeak ditu
tasunik bereizgarrientzat, familia bereko gainerako
espezieenak baino luzeagoak proportzioan; horre-
xegatik, hain zuzen, jada iraungita dagoen tigre
sable-horzdunarekin alderatu izan da. Jokabideari
dagokionean ere erdibidean dago, katu handiek
nahiz felido txikiek bezalatsu jokatzen baitu aldian
aldian. Nolanahi ere, ezin aldera daiteke ezeinekin:
katu txikien antzeko urrumak egiten ditu, baina ez
dauka orro egiterik; eta katu handien antzekoak ditu,
berriz, jateko modua eta gorputz-jarrerak.
Bestalde, orbanik bitxien eta berezienak dituen
espezieetakoa da, hodei-itxurako orban beltzak ale-

PANTERA LAINOTSUA
(Neofelis nebulosa)
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soilik; halaber, uzkurturik irensten ditu jakiak. 
Osterantzean, ordea, katu handienak bezalako ezaugarri
biologikoak ditu.
Estratu alpetarretan eta subalpetarretan bizi da, 3.000

metrotik gorako altitudeetan; udaldian 5.500 metroraino igo
ohi da. Eskuarki, bizimodu bakartia egiten du urte osoan,
eta araldia dagokionean baino ez da hasten bikote bila,
neguaren hondarrean. Zenbait ikertzailek egiaztatu ahal
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Munduan existitzen diren feli-
doetarik ederrenetakoa da

elur-pantera. Hain zuzen ere,
lehoia jotzen da animalien erre-
getzat, tigrea animaliarik arrisku-
tsuentzat, eta ozelotea munduko
animaliarik ederrenetarikotzat
(daukan mantu ikusgarri eta kolo-
retsuari esker); hala, elur-pantera
parerik gabea da felidoen artean,
duen eite harmoniatsuari, ilajea-
ren apaingarri dituen marrazki
ederrei eta bere mugimenduei
darien segailtasun eta arintasu-
nari esker. Elur-panteraren gor-
putzak biltzen ditu bere baitan
gainerako felidoek dituzten bana-
ko ezaugarriak; esan daiteke,
bada, katuen arteko felido nagu-
sia dela, bai fisikoki, bai adime-
naren aldetik. Gorputz mehe eta
malgua dauka, felpazko ilaje luze
bezain sarriaz estalitakoa, bizka-
rraldean kolore gris-argia ageri
duena, eta beheko aldean kolore
zuri orbangabea. Bizkarra ze-
rrenda ilun batek zeharkatzen dio

eta gainerakoan pikortatua du mantua.
Neurriari dagokionez, 120-140 cm inguru har
ditzake, ia metro beteko buztana kontuan
hartu gabe; 60 cm-ko altuera du eta 30-45
kilo inguruko pisua. Gorpuzkerari dagokio-
nez, mendi malkartsuetako bizimodura doitu-
takoa da: atzapar handiak ditu, aurrealdeko
gorputz-adar laburrak, eta ondo garaturiko
bular-muskuluak.

Maila ertaina

Eboluzio-eskalari dagokionean, katu handien
(lehoia, tigrea) eta katu txikien (katamotza,
ozelotea, e.a) arteko mailan kokatzen da
elur-pantera. Katu txikiek bezalatsu, ez du
orro egiteko gaitasunik, urruma egin dezake

ELUR PANTERA
(Phantera uncia)
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Zenbait ikerketen arabera, elur-panterek
tamaina handiko harrapakin bat akabatu
ohi dute 10-15 egunetik behin eta astebe-
te iraun ohi die. Ehizakia ondo baino
hobeto zelatatzen du gero, eta saiek edota
bestelako sarraski-jaleek apenas eragin
diezaioketen inolako kalte-galerarik.

Araldia

Araldia dagokionean, haitzarteko pitzadu-
rak, harpeak, edota harri handien azpial-
deak aukeratzen ditu gordelekutzat.
Apiriletik ekainera bitartean gertatzen dira
erditzeak, eta erditze-unerako, bigungarriz
estali ohi du haitzuloa; horretarako, gorol-
dioaz edo bestelako landareren batez
baliatzen da, baita sabelaldeko bere ileaz
ere. Sabelaldiak 98-103 egun inguru har-
tzen dio, eta amaitzean, bost kume bitarte
izan ditzake; batez beste, bizpahiru kume.
Jaioberriek 400-700 gramo inguru pisa-
tzen dute, eta 7-9 eguneko tartearen oste-
an zabaltzen dituzte begiak. Kumalditik
hilabete barru-edo alde egiten dute lehen-
dabizikoz habiatik, eta 50-60 eguneko
biziarekin hartzen dute estreinakoz jaki
solidoren bat. Animaliatxo barregarriak

dira elur-pantera kumeak,
marazki eder batez apainduriko
ilaje leunaz estalitakoak.
Umetan bihurriak izan ohi dira;
elkarren artean eta amarekin
jolasten dira. Amak xera handiz
zaintzen ditu, eta behar izanez
gero, ausarki babes ditzake.
Egia esan, haitzen hutsartee-
tan edota sastrakadi zerratue-
tan ezkutatzen ditu; baina,
behin etxe-katuen neurria har-
tzen dutenetik aurrera, berare-
kin eraman ohi ditu ehizara.
Heldutasunean zeharo basatia
bilakatzen da emea. Hiru urte-
ren buruan, gutxi gorabehera,
sexu-heldutasun erdiesten
dute kumeek; eta, lauzpabost
urte dituztenean-edo, jada ani-
malia helduak dira arrak.
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izan dutenez, omen dira batetik bestera dabiltzan aleak
edota bikoteka ehizatzen dutenak; litekeena da, ordea,
burujabe bilakatzear zeuden kumeekin harat-honat zebil-

tzan emeak izatea, edota amarengandik banandu berri
ziren familiartekoak. 
Eguneko jarduna dagokio; batik bat, egunsentiko eta ilun-

sentiko lehen orduetan aritzen da.
Orduan, katu handien antxeratsu ehizatu ohi ditu
harrapakinak. Zalutasun handikoa izaki, maisu
aparta da ustekabeko erasoaldietan. Horretarako,
isil-misilka gerturatzen zaio ehizakiari, eta jauzi
batean harrapatzen du; aurreko hankekin bortizki
oratzen du biktima, atzekoak lurrean tinko dituela-
rik. Lepoan kosk egin eta akabatzen ditu.
Unean uneko harraparia da, edozer harrapa deza-
ke, besteak beste: 200 kilotik gorako jakak, mar-
mota ñimiñoak, edota faisaiak.
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belarrien goi-muturrean, berriz,
"pintzel" deituriko ile-mototsak ageri
dituzte.
Hezur-egitura handikoa izatea eta
batik bat gorputz-adar luzeak eduki-
tzea ditu bereizgarri; profil garai
bezain luzea ematen diote gorputz-
adarrek. Arrek nahiz emeek ilezko
iduneko bat dute maiz lepoaldean
eta kokotsaren behealdean; aurpe-
giaren alde banatara, berriz, bizar
luze eta zintzilikariak ditu, katamotz
iberiarrarenak baino askoz nabar-
menagoak.
Ilez bete-beteta izan ohi ditu esku-
oinak, batik bat negu partean, eta
hartara aise ibil daiteke elur gaine-
an. 
Esperimentu bidez egiaztatu ahal
izan denez, oin-zola gaineko zama
40 gramora murrizten du kilometro
karratuko; errekorra, inondik ere,
azkonar jatunak bakarrik gaindi
dezakeena.
Ilajea, bestalde, ez du katamotz ibe-
riarrak bezain marraduna eta tatxe-
tez apaindurikoa. Hainbat eratara
sakabanatuak izan ohi ditu orbanak
saihetsaldean eta bizkarraldean,
urte-sasoiaren arabera aldatuz
doazkionak: udan ile motza eta
mehatsagoa ageri du, kolore arre-
horixka; neguan, aldiz, grisaxkago
eta urdinago ageri du ilea, askoz
sarriago eta trinkoagoa, ile luzeen

artean ilaun-geruza mehe bat eta guzti.
Buztana 10-27 cm bitartekoa izan ohi
du, ile-motots beltz batean amaiturikoa.

Baso menditsuetako bizilaguna

Oihanpe oparoa eta zuhaitz handiak
ageri dituzten mendi-basoek erakar-
tzen dute gehienbat; zuhaitz gainetara
jo ohi du atseden hartzera eta inguru-
marian gertatzen dena ikustatzera.
Moldaera-gaitasun handikoa da ipar-
katamotza, hala nola: eskualde arro-
katsuetan, baso mehatsetan eta are
sastrakadietan ere bizitzeko gai da.
Oraindik orain sartu berri da Alemania,
Suitza, Italia eta Austriako hainbat
basotan. Banaketa-eremu zabala
dagokio gaur egun, besteak beste
ondokoak barne hartzen dituena:
Europa mendebaldea, Errusia,
Eskandinavia, Asia Txikia eta Iran;
ekialderantz, Mongolian, Mantxurian
eta Erdialdeko Asia errusiarreko
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Hiruroge iko
hamarkada-

ra arte, espezie
berekotzat jotzen
ziren Europako
ipar-katamotza
eta katamotz ibe-
riarra (Lynx par-
dina). Baina,

1968-1970 epealdian, Kurten eta Van den Brink
zientzialari entzutetsuek zalantzan jarri zuten sail-
kapen hori, ordu arteko mamalogia-tratatu guztiek
halakotzat jasotzen zutena. Horretarako, argudio
hau erabili zuten: alegia, ugaztun-mota biak ere
aldi berean bizi izan zirela iraganean  -Pirinio alde-
an zehatz-mehatz-, elkar hibridatu gabe.
Werdelein-ek garezurrari buruz egindako ikerla-
nen ondorioz, bestalde, katu bien arteko bereizke-
ta ezarri zuen berriro 1980an. Bi espezie-mota
desberdin zirela frogatu zuen: katamotz iberiarra,
izan ere, Europako Lynx issidorensis espezie
prehistorikoaren ondorengo zuzena zen;
Europako ipar-katamotza, aldiz, berezko sorleku
batekoa zen jatorriz, Asiako mendikate malkar-
tsuetan kokaturiko batetikoa.
Aurkezturiko teoria eta froga eztabaidaezinak
behin komunitate zientifikoak onarturik, katu bien
egungo elkarbizitza lekua zehaztea baino ez zen
geratzen ustezko elkargune batean, Pirinioen isu-
rialde espainiarrean. Argitaratzera ere iritsi ziren
hainbat zantzuren arabera, aurki frogatu zen ipar-
katamotzaren egiaztapen bat Gorbeiako
Pagolusieta siman; Altuna jaunak 1980an eginda-
ko aurkikuntza, hain zuzen. Gaur egun, honako

leku hauetan egiaztatu ahal izan da ipar-
katamotzaren arrastoa: Andorra mugaki-
de duen Lleidako Pirinio aldean; Aragoiko
Pirinioetako hainbat eskualdetan; eta
Kataluniako Cadí-Garrotsa-Bassaguda
mendilerroan.
Ipar-katamotzak 30 kiloko pisua har
dezake, nahiz eta arren batez besteko
pisua 20 kilokoa izan; emeek ez dute 17
kilotik gora pisatzen. Katamotz iberiarra
eta kanadarra baino bi aldiz handiagoa
da, 13 eta 12 kilo pisatzen baitute hurre-
nez hurren; alabaina, antzeko gorputz-
proportzioak dauzkate. Guztiek ere
hanka luzeak dituzte, erpe zabalak, buz-
tan motza eta belarri handi triangeluarrak;

IPAR KATAMOTZA
(Lynx lynx)
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zenbat eta urriagoa izan, orduan eta hedapen-
eremu handiagoa dagokio. Zorigaiztokoenek, esa-
terako, 200 km2 ingurukoa izan dezakete; nola-
nahi ere, gutxienez 15 km2-tik gorakoa izaten dute
denek batez beste. Arren lurraldeek hainbat eme-
renarekin bat egin dezakete.

Bi edo bost kume inguru

Neguaren erdialdera edo amaiera aldera dagozkio
araldia eta parekatzeak. Martxoko gau hotzetan
entzun ahal izaten dira arren miaukak, harbera
egon ohi diren emeei deika eta erasoka.
Ez dakigu askorik ipar-katamotzak ugalketari
dagokionean ageri duen jokabideari buruz. Gauza
jakina da, ordea, 2-5 kume inguru izaten dituztela
emeek hamar asteko sabelaldiaren ostean.
Jaioberriak itsuak izan ohi dira, 200-300 gramoko
pisua dutenak; geruza mehe batez estalita izaten
dituzte entzumen-pabiloiak. Jaio eta hamabigarren
egunean zabaltzen zaizkie begi-belarriak.

Hilabetera ateratzen zaizkie
lehendabiziko hortzak, eta
amaren atzetik irteten dira
ausarki; amak berehala alda-
tu ohi ditu lekuz, arriskuren
bat sumatuz gero. Katamotz
gazteek bost hilabetez har-
tzen dute titia, nahiz eta hila-
bete eta erdiren buruan has-
ten diren jada estreinako eli-
kagai solidoak irensten.
Epealdi horretan ehizan ira-
kasten die amak, eta beraren
ondoan jarraitzen dute, harik
eta neguan berriro pareka-
tzen den arte. Hala eta guztiz
ere, neba-arrebek elkarrekin
jarraitzen dute artean bolada
batean, euren bizitzako arorik
arriskutsuenari aurre egite
aldera.

K
A

T
U

K
i 

H
A

N
D

IA
K

 /
LU

RR
EK

O 
IZ

AK
I 

ED
ER

RE
NA

K

eskualde menditsuetan ere ageri da.
Igerilari eta igokari ona da. Untxiak eta erbiak
ditu, batik bat, elikadura-dietako osagai fun-
tsezkoenak. Alabaina, edonolako ornogabeak
harrapatu ohi ditu, hasi sagu nahiz lursagueta-
tik, eta marmota, katagorri, lagopodo zuri eta
sarrio gazteetaraino.
Katamotza iberiarraren antzeko teknika darabil
ehizarako. Eskuarki, mantso-mantso ibiltzen da
basoan zehar, zaratarik txikiena begiztatu edo
hauteman nahian. Behin harrapakina begiz
jotakoan, ahalik eta gehien hurbiltzen hasten
zaio, erasoa arrakastatsua gerta dakion unera
gerturatzeraino. 
Ezinbestekoa du ustekabean erasotzea.
Arrapaladan oldartzen zaio gertu-gertura harra-
pakinari, eta bete-betean jotzen du atzaparka-
da bortitz batez. Abiadura-lasterkaria izaki,
lehendabiziko 50-100 metrotan ehizatu beharra
dauka harrapakina; bestela, nekatu egiten da,
ehiza-ahalegina bertan behera uzteraino neka-
tu ere.
Egiaztaturikoaren arabera, 25 kilometrorainoko
distantziak egin ditzake miaketa-ibilaldian,
dagokion lurraldearen esparruan betiere, zeina
ondo zedarritzen baitu gernu-jariakin lurrin-
tsuen bitartez. Animalia bakartiak direnez gero,
ale bakoitzak bere ehiza-eremua ezartzen du
bertako elikadura-baliabideen arabera. Ehiza
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zeharkatzeko igerian.
Dagokion lurraldearen hedapena aldakorra
da, 150 km2 bitarterainokoa; eskuarki,
ordea, ez da 20 km2-tik gorakoa izaten.
Gainerako katu-espezieekin gertatzen
denez, arrek emeek baino ehiza-lurralde
handiagoak izaten dituzte. Katu alpetar
bikainak izaki, estoikoki jasaten dituzte zero-
petik 20 gradu baino gutxiagoko tenperatu-
rak ere, batzuetan 3.500 metrotik gorako alti-
tudeetan ere ageri baitira.
Katu zeharo gozozalea edo litxarreroa da,
moko fina duen seinale. Dastamena ez ezik,
ordea, entzumen eta ukimen fina ditu; hala
nola, ezinbestekoak zaizkio bere bibote
luzeak, arreta erakarri dion edozerekin lehen
harreman bat izateko. Ahots deskribagaitza
du: indartsua, karraskaria eta zorrotza; etxe-
katuen gau parteko miaukak gogorarazten
dituena. 

Gaueko ehiztaria

Gautarra da izatez, eta egunsentia urratu
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Eskarmentu handiko alpinista

Bakartia eta lurraldekoia izaki, ezin
hobeto jasaten ditu Kanadako

goi-mendikateetako hotz izugarriak. 
Alaska eta Kanadako baso boreale-
tan zehar hedatuta dago. Jazarpen
etengabea pairatu behar izan du dau-
kan larruazalarengatik. Tamainaz, 80-
95 cm bitarteko gorputza du; buztana
salbu, eskuarki 5 cm-tik gora baina 13
cm-tik behera neurtzen baitio. Arrak
emeak baino apur bat astunagoak
izan ohi dira: arrek 12 kiloko pisua
izan ohi dute, eta emeek 8,5ekoa. 
Hanka luzeak ditu; ile sarria du, luzea,
eta eskuarki kolore marroi orbanezta-
tua ageri duena. Ezaugarri bi horien-
gatik, hain zuzen, dena baino askoz
ere handiagoa ematen du. Buztan
motza du, hainbat eraztun ilunekoa
eta punta-beltza.

Felido garaia da, atzealdeko gorputz-adarrak zeharo luzeak
dituena; hainbeste, non aurrerantz makurtuta bezala ibil-
tzen dela baitirudi. Erpe zabalak dauzka, 10 cm-koak ere
izan daitezkeenak zabalean; hori dela-eta, lasai askorik ibil
daiteke elur gainean, hondoratzeko beldurrik gabe. Ile
gorriztadun iduneko bereizgarri bat izan ohi du sarritan
lepoaldean.
Bakartia eta lurraldekoia da katamotz kanadarra. Mantso-
mantso eta emeki-emeki ibiltzen da. Baina, generokide
dituen gainerako felidoen antzera, eta premiazkoa denean,
gauza da jauzi handiak egiteko edo zalutasun arinez gora
egiteko ere; gai da, halaber, ur-erreten izugarri zabalak

KATAMOTZA KANADIARRA
(Lynx canadiensis)
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orduko ezkutatzen da. Gordelekuan sartuta ematen ditu egu-
neko orduak, basoko sastrakadirik zerratuenean ezkutatua,
eta ilunabar aldera irteten da berriro bere ezkutalekutik.
Katamotz kanadarraren oinatza berezia da, beste ezein ani-
maliarenarekin nahastezina: biribila da, aurrealdean apur bat
moztua, eta azazkalen markarik gabea; maiz, beraren oina-
tzak zapalduz ibili ohi da. Batik bat erbiez elikatzen da, baina

ez die muzinik egiten sagu, katagorri eta lursaguei; zenbait
hegazti ere jaten ditu, lagopodoak adibidez. Tarteka oreinak
eta karibuak ere ehizatzen ditu; bereziki, Ternuan bizi den
katamotz kanadarrak, karibu gazteak harrapatzen aditu bila-
katu baita eta apenas elikatzen den bestelako animaliez.
Negu boreal gorrian dagokio araldia. Halako abagune iskan-
bilatsuetan, arrek borroka bitxiak izaten dituzte emeak lortze-

arren eta miauka etengabean
jarduten dute. Bi edo lau kume
izaten dituzte emeek, bederatzi
asteko sabelaldiaren ostean;
azeriek utzitako ezkutaleku
segururen batean edo harkaitz
irtenen batean gertatzen dira
erditzeak. Kumeek 300 gramoko
pisua izaten dute jaio berritan
eta zortzi edo hamar egunen
buruan zabaltzen dituzte begiak;
hiru hilabete igarotakoan ken-
tzen die titia amak. Hurrengo,
ehizan irakasten die, eta behin
nahikoa trebatutakoan eta euren
kabuz elikatzeko gai izandako-
an, beregain bilakatzen dira. 
Kumaldiaren kopurua eta haz-
kuntzaren abiada, berriz, eskue-
ran dituzten harrapakinen arabe-
rakoa izan ohi da. Behar adina
elikagai izanez gero, ugaltzeko
gai izan daitezke emeak lehen-
dabiziko urtean.

Maltzurra eta 
bizirauten trebea

Oharkabean ibiltze-
ko ageri duen

maltzurkeria trebeari
gaitasunari esker, giza-
kiak bere habitatetan
egindako eraldaketei
aurpegi eman ahal
izan die Ameriketako
katamotz gorriak, eta bizirik
iraun du kosta ahala kosta; ala-
baina, gero eta urriagoa da.
Kolonizatzaile europarren eto-
rrerak Ipar Amerikako habitat
naturaletan eragin zituzten alda-
keta sakonek erabateko eragina
izan zuten, beraz, azpikontinen-
tea populatzen zuten espezieen
banaketan eta kopuruan. Ba-
tzuek, espezializatuenek, eragi-
nari aurre egin ahal izan zioten
eta bizirik iraun zuten eskualde-
rik basatien eta sargaitsuene-
tan; beste batzuek, aldakorra-
goak izaki, egoera berrira mol-
datzen jakin zuten eta antzina
zegokien eremuan  bizitzen
jarraitu zuten.
Edonolako egoeratara molda-
tzeko gai ziren espezieen arte-
an zeuden, besteak beste,
haragijalerik indartsuenak eta
zenbait felido -izatez bakartiak
eta jokabidez gautarrak zirenak
bereziki-; gizakiek eurekin
zekartzaten animalia-talde

haiek, hain zuzen, elikadura-iturri bila-
katu zitzaizkien elikagai eskasia
nagusi zen garaian, baina baita jazar-
pen etengaberako bide ere.
Hala gertatu zitzaien, adibidez, kata-
motz gorriari eta pumari. Ez ziren
gauza animalia etxekotuak eta ani-
mali basatiak bereizteko, ordu arte ez
baitzen izaki etxekoturik izan euren
artean, eta haiek harrapatzen hasi
zirelarik, etxalde-jabeen gorrotoa
bereganatu zuten aurki. Etxalde-jabe-
ek hil arteraino jazarri zieten eta
pumak erabat galdu ziren Amerikako
Estatu Batuetako iparralde osoan
zehar. Katamotz gorriak -tamainaz txi-
kiagoa izaki eta belarjale handien ehi-
zan hain trebea ez zenez-, zorte

KATAMOTZA GORRIA
(Lynx rufus)
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karraska hobeto hauteman
eta lekutu ahal izateko.
Dagokion banaketa-eremu
luze bezain zabalean zehar,
aldakorra da ehizatzen
dituen harrapakinen mota
nahiz kopurua. Iparraldeko
eskualdeetan, esaterako,
erbiak eta untxiak ditu dieta-
ko osagai nagusitzat; eta,
hurrengo, karraskariak.
Hegoaldean, aldiz, karras-
kariak ditu harrapakinik
gehienak; hurrengo, erbiak,
untxiak eta narrastiak.
Haragijalerik gehienek be-
zalatsu, katamotz gorriek
bidean topaturiko sarraskiak
jaten dituzte; jan eskasia
dagoenean, bestalde, arrai-
nak eta anfibioak ehizatu ohi
dituzte.
Harrapakin guztiak ere ez
dira txikiak edo tamaina
ertainekoak, ordea. Izugarri
animalia indartsua izaki -60
cm-ko soingurutzeko altuera
du eta sekula ez da 10 kilo-
tik gorakoa-, gai da orein
helduak eraisteko; inoiz aur-
kitu da katamotz gorririk,
eurak baino hamar bider
orein astunagoak eraitsi
izan dituztenik.
Animalia izugarri isila da.
Abagune bakan batzuetan
bakarrik entzun dakioke
ahotsa, hala nola urtarriletik
martxora bitarteko gau argi
eta negutarretan, alegia
araldian dagoenetan. Garaitsu horretan ohi baino askoz ibilta-

riago bilakatzen da, gau bakar batean ia 50 kilometro egiterai-
no bikote bila.

Emeek bi edo lau kume izaten
dituzte aldi bakoitzean, 60 egun
inguruko sabelaldiaren ostean.
Zuhaitz-enbor hutsetan, har-
kaitzen goraguneren baten
babesean edota leize-zuloen
barnean gertatzen dira erditze-
ak. Kumeek ez dute begirik
zabaltzen jaio eta hamar egun
barru arte; amak pare hilabetez
ematen die titia jaioberriei.
Amak eta seme-alabek osaturi-
ko familiak bat-bat eginda
jarraitzen du uda partean, harik
eta udazken-sasoiaren hasie-
ran banantzen diren arte.
Zenbaitetan, halere, senitarte-
ak bere horretan dirau negu
osoan, eta araldi berriaren
hasieran baino ez da bereizten,
jada kumeak heldutasuna
erdiestear daudenean.
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hobea izan zuen eta gaur egun oraindik bizirik dirau Kanada
hegoaldean eta Mexiko erdialdean; suntsitua izan da, nola-
nahi ere, Amerikako Estatu Batuetako ekialdeko eta erdialde-
ko hainbat estatutan. Elurra izan da eragile nagusia, bestalde,
katamotz gorria Kanada iparraldean
hainbeste heda ez dadin; hotzareki-
ko erresistenteagoa den beste kata-
motz-espezie batek, katamotz kana-
darrak, hartu du habitat gisa alderdi
hori. 

Hanka eta atzapar laburragoak

Gutxi gorabehera, 10 kilo inguruko
pisua izan dezakete katamotz gorri
arrek; emeek, 7 kilokoa. Gainerako
katamotzen oso antzeko itxura du;
baina, eskuarki, hanka laburragoak
eta erpe txikiagoak izan ohi ditu. Ile
motz, leun eta sarria du, gorriztatik
ezer gutxi duena. Tonu-aniztasun
zabala ageri dute diren arraza-mota
guztiek, bizilekutzat duten habitata-
ren araberakoa. Oro har, halere,
kolore arre-argia ageri ohi du, orban
ilun gehiagoz edo gutxiagoz zipriz-
tindurikoa. Bizkarra ilunagoa du biz-
karraldean eta argixeagoa beheal-
dean. Lahar baten gerizpean etzan-
da dagoelarik, beste ezein berari
baino aiseago oldar dakioke bera
oharkabean beste ehizakiren bati.
Arratsaldearen azken hondarrean
ekiten dio ehizari, eta orduko argi-

itzalpetan ere, oso hurbil dabilenean edota bere silueta une
batzuez zerumugan nabarmentzen denean bakarrik harrapa-
tu ahalko litzateke oharkabean.
Gainerako katu gautarrek bezalatsu, ilunpetan ikusteko gai da,

nagusiki erretina edo betsarean
dituen hagatxo pilari esker, horiexek
hartzen baitute argia begi-globoan. 

Bakartia eta lurraldekoia

Sagu-dieta batekin ere bizirauteko
gauza da. Behar izanez gero, hiri
handien ingurumariko aldirietan
bizi daiteke, oharkabean iraunez
aise bizi ere.
Ehiza-lurraldearen hedapena oso
aldakorra izan ohi du, 15-40 km2
bitartekoa, esparruko ehiza-abe-
rastasunaren arabera. Eme hel-
duen lurraldeak sekula ez zaizkie
gainjartzen arrenei. Bai ordea arre-
nak emeenei, euren feudoak ez
baitaude zehatz-mehatz muga-
tuak; hala nola, hamar ale ere
harrapatu izan dira inoiz leku bere-
an, hamahiru asteko aldi laburrean.
Larreratze aldera gauez egindako
zeharkaldietan, isil-misilka ibili ohi
da, urratsez urrats, erpeak barne-
rantz bilduta, behatz barrubigune-
tan oinarriturik soil-soilik, eta zirki-
nik ere egin gabe; nolanahi ere,
gelditu egiten da maiz, basasagu,
untxi edo erbiren batek egindako
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Halako ehiza-motarako moldatuta
dauka berariaz organismo osoa: gor-
putz-adar luze eta indartsuak ditu;
daukan gihar-egiturari esker, ikaraga-
rrizko indar-korrontea sor dezake
segundo-hamarren batean, ziztu bizi-
ko abiaduran eta bulkada izugarrian
oldartzera gaitzen duena. Indiako
karakala heziek, esate baterako, aise
eraits zitzaketen bat-batean hamarren
bat uso -taldean bildurik eta lurrean
jarrita jaten zihardutenak-, ihes egite-
ko astirik ere eman gabe.
Basamortuko hegaztirik handienak ere
zelatatzeko gai dira. Pintadak dituzte
gogokoen, baina gangei ere jazartzen
die; halaber, jaurtigai baten antzera
oldartzen zaie basoiloei, estepako lur
kiskalgarrien gainetik hiru metrora
dabiltzanean hegan. Ugaztunei ere
eraso diezaieke, bereziki karraskariei -
jerboei eta erbi jauzkariei-, eta baita
antilope txikiei ere. Duen ausardiaren
ausardiaz, gai da kudu gazteei ere

erasotzeko; karakalak berak harrapatuko ditu, ziur
askorik, hainbat biotopotako bizilagun dituen antilo-
pe-umeak ere.  
Eguneko nahiz gaueko jardunean ari badaiteke ere,
nahiago izaten du askoz ere ilunpetan ibili harrapaki-
nen bila. Habitat basamortutarrean kuxkuxean dabi-
lelarik, argiak baino erasan handiagoa du tenperatu-
rak karakalarengan. Ordurik gorienetan, adibidez,
etzanda eta geldi egon ohi da etzauntzetan, eguzki-
babesean dauden harkaitzen pean, zuhaixka trinko-
ren baten azpian, edota mendi-hegalen batean -non
haizeak emeki jotzen baitu, tenperatura errea apur
bat gozatuz-. Karakala begiak txilotuta izaten dituen
une bukoliko horietan, harat-honat aztoratuan mugi-
tzen ditu belarri luzeak, inguruko euliak uxatu nahian;
belarri muturretan dituen pintzel zurrunek, bestalde,
buztanak ungulatuengan duen bezalako zeregina
dute karakalaren bizkar gainean. Arratsaldean,
babeslekutik irten eta ehiza-bidaiari ekiten dio.
Ilunpetan beldurrik gabe eta ziurtasun handiz jardun
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Su d a n d a r r e k
basamortuko

katua ere deitzen
diote karakala ler-
denari. Munduko
felidorik ikusga-
rrienetakoa da.
Deigarria da, bere-
ziki, begi handi eta
zeiharrak dituelako, eta belarri luze
eta puntazorrotzak, ile luze eta tinko-
dun bi pintzel tente ageri dituztenak
muturrean -4,5 cm neur diezazkioke-
tenak-. Txakur dalmaziarraren tamai-
nako ugaztuna da, 20 kiloko pisua har
dezakeena; eskuarki, ordea, 15 kilo
pisatu ohi dute karakal-arrek eta 11
kilo emeek.
Izatez katamotz bat den arren, zenbait
naturalistek serbal-katuarekin ahaidetu
nahi izan dute, katamotz holartikoarekin
baino areago, ahaide dituen iparraldeko
izaki horiek baino askoz lerdenagoa
izaki. Ile motza, orbanik gabea eta kolo-
re gorrizta izan ohi du; haiek baino ile
mehe eta sarriagoa ageri du. Askoz
belarri luzeagoak ditu, beltzak barneal-
dean. Gainerako katamotzek baino buz-
tan indartsuagoa dauka, 20-35 cm bitar-
tekoa, eta belaunburuetaraino iristen
zaio. Aitzitik, karakalak ez du inolako
bizar edo patilarik ageri belarrondoetan,
katamotz iberiarrak edo kanadarrak ez
bezala -oparoak eta iletsuak izaten baiti-
tuzte-. Inoiz aurkitu izan da karakala

beltz melanikorik, iris eskerga eta berdekara zuenik
bereizgarri.

Basamortuko bizilaguna

Katamotz basamortutarra da karakala. Kopuru han-
diagoan edo txikiagoan ageri da ia basamortu eta
estepa idor guztietan: Afrikako kontinentearen zati
handi bat, Arabia, Asiako hego-ekialdea, eta baita
Indiako herrialderik mendebaldekoenak estaltzen
dituztenetan ere. Nahiz eta baden sabanetan eta
arkaitzez populaturiko eremuetan ugaltzen den kara-
kalik, oro har oihan tropikaletatik urruntzeko joera
dute karakala guztiek. Basamortua, estepa subde-
sertikoa eta mendialdeko eremu lehorrak ditu bene-
tako habitat edo bizilekutzat.
Ikaragarri iaioa da hegaztiak ehizatzen, eta halakorik
eskueran izanez gero, nahiago izaten du hegaztiak
harrapatu eta irenstea, ugaztunez elikatzea baino.

KARAKALA
(Caracal caracal)
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duten indigena horiek, ezbairik gabe,
ezin izaki ederragoa eta distiratsuago
aukeratu dute euren mitologiako artiza-
rrarekin parekatzeko.

Bakartia eta lurraldekoia

Ehiztari bakartiak dira karakalak, edo
senitartean dihardutenak. Eskuarki baka-
rrik bizi dira, araldian edo hazkuntza
garaian izan ezik. Animalia lurraldekoiak
dira, zeharo. Hala, behin eta berriz zeda-
rritu ohi dute euren ehiza-feudoa, txiza
egin eta lurrin sarkorreko arrastoa utziz

zuhaixken oinaldean, belar-mototsetan, edota euren
mugapean aurkituriko bestelako baliza deigarrietan.
Irailetik abendura bitartean, eta 79 eguneko sabelaldiaren
ostean, karakal-emeak habia-leku bila jo ohi du: hala,
beste animaliaren batek utzitako gordelekuren batean,
arkaitz-enbor hustuen barrenean, edota mendi-mazela
bateko arraildura malkartsuetan erditzen dira. Kume bat
edo hiru -zenbaitetan baita lau ere- izaten dituzte aldi
bakoitzean. Sorlekuan irauten dute kumeak egun askotan;
amak, titia emateaz gain, fierki babesten ditu. Karakal-
arrak ez du esku hartzen kumeen elikaduran. Jaio eta
lehendabiziko asteetan, kumeek mantu argia ageri ohi
dute, eta artean ilaje leun hori dutelarik hasten dira ama-
rekin ehizara joaten; amak trebatzen ditu ehiza-artean.
Gutxi gorabehera urtebete ematen dute kumeek amaren
babespean.
Katamotz guztiak bezalatsu, ikusten gaitzak dira.
Karakalen bizi-arrastorik hauteman ez daitekeen eskual-
deetan, esaterako, hegaztien edan-leku izan ohi diren pu-
tzuen ingurumarian nabarmentzen dira haien oinatzak.
Asian dezente urriago dira Afrikan baino, behinola erruz
harrapatuak izan zirelako gero ehizan erabiltzeko asmoz.   
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dezake, ondoko baliabideak tarteko: iletik darion harea-
usaina; ibilera isil-misilkakoa; sentikortasun handiko erre-
tinadun begi handiak -beste ezein felidorenak baino han-
diagoak proportzioan-; eta ukimen-bibrisak. Azpimarra-
tzekoa da, bestalde, ikaragarri garatutako entzumen-
pabiloiak dituela -serbal-katuarenarekin baino ez daitez-
keenak aldera-, eta horiei esker, zaratarik ñimiñoena ere

entzuteko gai da ilunpetan: nola adarrek apurtzean atera-
takoa, hala karraskarien karraskarik txikiena; eta, ondo-
rioz, radar hutsezin batek gidaturik bailihoan jo ohi du
zuzenean basamortuko sagu mimetiko, arratoi edo
erbiengana.
Ehizan diharduenean, elastikotasun, harmonia eta indar
paregabea ageri ditu mugimendu orotan; moldaera apar-

teko ehiza-sistema darabil. Katu
baten adinako zalutasun eta ziur-
tasunaz jauzi egin dezake;
horrez gain, eta dauzkan gor-
putz-adar ezinago luzeei esker,
esprint lasterrean aritzeko gai da
tarte laburrean, ia gepardoaren
pareko abiadura bizian.
Izaki miragarri honi erreparaturik,
basamortuetako bizi-baldintza
latzetan zaildutakoa baita, uler-
tzekoa da handi-mandi indiar eta
pertsiarrek euren ehiza-animalia
kutuntzat hartu izana; edota,
nolabait hilezkortu nahi izatea,
baltsamatuz edo eskulturetan
irudikatuz, egiptoarrek egin
zuten legez. Boskimanoek, esa-
terako, egunsentiaren bihotzeko
emaztegaitzat daukate karakal-
emea; Hego Afrikako fauna beste
ezeinek baino hobeto ezagutzen
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tsitatea bermatzeko; bazkalekuak,
sastrakadiak eta zuhaitz autoktono-
en plantazioak sortzea, biotopo-
aniztasuna gararazteko; eta, orain-
dik biztanletzat dituzten eremu guz-
tiak legez babestea.

Ugalketa

Otsailaren erdialdera hasten da
katamotzen araldia; orduan, zaputz
eta barnerakoiak izateari uzten
diote eta lagunarteko bilakatzen
dira.
Garaitsu horretan basoko isiltasuna
urratu ohi duten marrakak, esatera-

ko, emeak estaltzeko irrikaz dabil-
tzan arren arteko borroka anke-
rren atarikoa baino ez dira.
Zenbaite-tan, halere, hierarkia
moduko bat bakarrik ezartzen
dute, mehatxuen bidez, eta ez da
borrokarik izaten. Gorteiatze-erri-
tua, berriz, emearen harberata-
sun-adierazpenarekin hasten da,
zeinak bere zerra goratzen baitu
ar bat ikusi orduko eta buztana
alde batetik bestera astintzen.
Handik berehala, arra emeari hur-
bildu ohi zaio jazarpenari ekiteko
asmoz, edota enbor baten azpian
etzaten da, emearen gainera jauzi
egin eta bata bestearen atzetiko
lasterketa eroan hasteko.
Amodio-tirabira areagotu ahala,
arra emearengana hurbiltzen
saiatzen da eta emeak zakarki
erantzuten dio. Bigarrengo saiake-
ran buruz buru kolpatzen dute
elkar, eta lepoan koska ibili oste-
an, estalketa gertatzen da. 
Astebeteren buruan, horixe izaki
emearen harberatasunak dirauen
tartea, hainbat arrek estali ohi dute
emea. Hamar aste inguruko sabe-
laldiaren ostean jaiotzen dira
kumeak, batetik bost bitarte; bost
hilabetez hartzen dute titia eta
hamar asteko bizia dutenean has-
ten dira elikagai solidoak jaten.
Kumeak negura bitartean irauten
dute amaren ondoan, harik eta
berriro parekatzen den arte.
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Duela ehun urte
baino gutxiago,

Iberiako penintsulako
baso guztietan zehar
banatuta zegoen. Gaur
egun, aitzitik, indibiduo
bakan batzuek baino ez
diraute bizirik hainbat
mendizerra eta parke
nazionaletan kokaturiko
gotorlekuetan.

Jada joan den mendean, behin lehen erdialdea
iraganda, sarraskitu egin zituzten artean Euskal
Herrian bizirik zirauten azken aleak.
Arrazoi askok eragin dute espeziearen iraungipe-
na, besteak beste eta batik bat ondokoek: aldeko
habitaten desagertzeak, gizakiarengandik jasan-
dako jazarpen etengabeak, eta untxien gabeziak
(horiexek izaki elikagai nagusi).
Legeak babesturiko espeziea da izan 1966. urte-
az geroztik, baina hainbat datu fidagarrik jakitera
emandakoaren arabera, 456 katamotz iberiar hil
ziren 1978tik 1998ra bitartean; gehienak isil-gor-
deka akabatu zituzten, azeri, untxi eta basurdeen
aurkako ehizaldietan. Beste hainbat "ustekabean"
atzeman zituzten, ehiza-barrutietan untxiak eta
azeriak harrapatzeko ezarritako arte eta lakioetan.
Halaber, amuzki pozoidunak (galarazita egon
arren, oraindik ere erabiltzen baitira tokian tokian),
zeharo arriskutsuak dira katamotz iberiarrentzat.

Azken gotorlekuak

Natura eta Baliabide Naturalak kontserbatzeko
Nazioarteko Batasuneko (NKNB) biologoek
Doñana parkean oraindik orain egindako ikerketek
berretsi dutenez, Iberiako penintsula osoan 400

katamotz iberiar alek bakarrik diraute bizi-
rik. Hainbat lekune naturaletan zehar
daude banatuta, hala nola: Gata, Bejar
eta Maladetako mendizerretan, Caceres
eta Badajoz probintzien artean; Toledoko
mendilerroetan eta Monfragueko parke
natural inguruko eskualde menditsuetan;
Sierra Morena mendizerran, Portugal
hegoaldeko mendilerroetan eta Doñana
parke nazionalean. Hortaz, bada, mundu-
ko felidorik mehatxatuentzat jo daiteke.
Espezie hau berreskuratzeko, ezinbeste-
koa da ondoko neurri premiazkoak har-
tzea: biziraupenerako egokiak zaizkien
guneak kontrolatzea, horretarako lurrak
erosi edo errentan hartuz, edota lur-jabe-
ekin hitzarmen bat adostuz, gero lur-
eremu horiek behar bezala zaindu ahal
izateko; euren elikadura-baldintzak
hobetzea, beharrezkoa duten untxi-den-

KATAMOTZ IBERIARRA
(Lynx pardinus)
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Gepardok, Mamutak eta hortz -sabledun tigreak orain
dela hamar mila urte akabatu zituen itzaltzeari aurre

egin zuen, baina gaur egungo populazioa hamalau milatara
jaitsi da bere larruaren merkataritza bizia jasan izan behar
dutelako.
Guk ezagutzen dugun gepardoa, (Acinonyx jubatus) orain
dela bi milioi eta hamar mila urte artean Pleistocenon
Amerika kontinentean bizi ziren lau espezietik geratzen den
bakarra da. Gaur egunean zazpi azpiespezie bereizten dira

larruan agertzen diren desberdintasunei begiratuz, baina
odolean agertzen diren proteinen analisia, ezberdintasun
hauek ia ez dutela garrantzirik esaten du.
Ehun eta hamar kilometro orduko abiadura eskuratzeko,
hau da, lurrean dagoen ugaztunik azkarrena izatera heltze-
ko, abiadura txapeldun ehiztari honek bere katuki familiaki-
de guztiek dituzten eraginkor armak eta sendo konplexio
anatomikoari uko egin behar izan ditu.
Hogeita hemeretzi  eta hirurogeita bost kilogramo artean

pisatzen du eta ehun eta
hamabi eta ehun eta hogeita
hamabost zentimetroko gor-
putz luzera du, hirurogeita
sei eta laurogeita lau zenti-
metroko buztana kontutan
ez izanda. Bere bular sako-
na,  hanka fin eta luzeak,
gakotutako lepoa eta bere
ondo garatutako muskulazio
lunbar estatikoa, galgo itxu-
ra ematen diote. 
Buru labur eta zapal, urrez-
ko larrua mota beltz eta biri-
bilekin eta eraztundun buz-
tan lodia bakarrik gogora-
tzen dute animali honen
jatorria, Felinoen mundua.

Sabana handien biztanlea

Ugaztunen artean ehizarako
hobeki egokituak felidoak
izan dira. Hauen muskula-
zioaren potentzia, ikusmen,
entzumen eta usaimenaren
garapen handia eta mugimenduak koordinatzeko ahalmen
bikaina izateak, ehizaki edo biotipo multzo askoren harrapa-
karia izatera bideratu ditu animali liluragarri honek.
Katuek harrapatzen dituzten sagu txikiak, lehoiek sabanetan
menperatzen duten bufaloak edo jaguarrek Hego-amerikako
arro tropikaletan arrantzatzen dituzten kaimanak, Felidoen
ehizaki desberdinen adibide batzuk dira.
Baina Felinoek leku bakarra ezin izan zuten bizi. Estepak eta
belar laburreko sabanetan ez zen existitzen felinoak ezkuta-
tzeko nahiko landaretza eta leku hauek Kanidoek okupatu
zituzten. Gepardoak bost milioi urtetik ona izandako eboluzioa
leku hauetan izan da. Datu honek azaltzen du zergatik
Gepardoak bere familiakide guztiak dituzten ehizarako tekni-
ka kontrakoa hartu izana. Narrastu ordez, ehiza baten ondo-
an isiltasun handiz jartzen da eta gainean salto egiten du ha-
tzazalekin hartuz. Gepardoak lautada irekietan lasterka joaten
da bera bezalako ehizaki arinak harrapatzekotan.

Bere hatzazalak ez dira zorrotzak eta atzerakorrak felino guz-
tiek bezala baizik eta kamuts, gogor eta finkoak dira zakurre-
nak bezala. Animali honen begi erraldoi eta laranjak nostalgia
antzeko sentimendua transmititzen dio aurpegiari. Begi bar-
neko angelutik ahoko ertzera darion marra beltzak malko
moduan, malenkonia sentitzeko gai den animali bat omen
dela esatera heldu da, edertasuna, misterioa eta hilezkorta-
suna erantsiz. Gepardok daukan arretaz beteriko begirada
sakona ikaratzen du.
Noizean behin Gepardoa ikus daiteke bere talaian ehizakiak
goitik behera miatzen, ehizaren zailtasuna epaitzen. Animali
honek kalkulatzaile ederra da.

Desagertzeko zorian

Afrika osoan zehar eta Asiako Hegomendebaldean  berdin
ezineko izaki honek izandako hedapen handia, sabana eta
Sudano-Saheliar zonaldeetara konfinatuta izan da.

Gepardoren populazioa ez da
heltzen hamalau mila kidera,
CITES izeneko desagertzeko
zorian dauden espezien komer-
tzio internazionalaren konben-
tzioko lehenengo apendizearen
arabera. 
Berrehun Gepardo inguru bizi-
tzen dira Iranen eta baliteke
Afganistaneko iparmendebalde-
an bizitzea ere. Gepardoen
populazioa izandako beheraka-
da galantaren zergatiaren erru-
duna gizona izan da. Alde bate-
tik milaka Gepardo zakur modu-
ra ehizan erabiltzeko kapturatu-
ta izan ziren, eta beste aldetik
larrua eskuratzeko, oso garestia
da eta.
Nekazaritza artzaintsarako era-
biltzen ziren zonaldeetara

GEPARDOA
(Acinonyx jubatus)
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zabaltzeak, Afrikako Gepardoen
bizitzen iraupenerako gaur egun-
go trabarik nagusienetariko bat
bilakatu da, hau da, Gepardoen
habitata murriztuta eta gero eta
zaurituago dago.
Sahelen, autoz egindako gazela
ehizak kontutan hartu egin behar
dira Gepardo kopuruen behera-
kadan eta Namibian piztia beza-
lako sekulako tratua jasotzen
dute. Zimbawen ehiza daitezke.
CITES egon arren Afrikako hego-
aldean Gepardoren larruaren
komertzio mugatua existitzen da.
Baliteke Gepardoak irauteko
daukan aukerarik onena babes-
tuta dauden zonaldeetan  bizi-
tzea da, baina leku hauetan
harrapakari dentsitatea altuegia
da (hiena, lehoia) desagerpena-
ren arazoa gainditzeko.

Abiaduran txapeldun

Esan genezake gazelak daudenean, gepardoak daudela.
Ehizak harrapatzeko beharrezkoa den zelata errazten dioten
zonaldeak, hau da, zakabanatutako zuhaixkadun zonaldeak
edo belar ertaineko sabanak nahiago dute. 
Gepardoek lehoien beldur handia dute eta eguneko animaliak

direnez gaueko haragijaleen ehizak bihurtzen dira. Atseden
artzen duten bitartean, hienak, likaonek edo lehoinabarrak
bezalako animalien erasoen objektiboa da. Gepardoek lur-
jabetzak ez izateaz gain ez dute defenditzen okupatzen dituz-
ten lurraldeak, ia haragijale guztiek ez bezala. Baina kumedun

emeek eta arren ehuneko hogeita
hamarra, lurraldea markatzen dutenak,
lurralde-jabetzak dira eta lurra defendi-
tzen dute beste kideen aurrean. Leku
hauetan egoten direnean gauero leku
berberean egiten dute lo.  
Bere gizarteko izaerari buruz, lehoina-
bar bakarti eta lehoi gizartekoiaren
artean dago. Gepardoen ehuneko hiru-
rogeia bakardadean bizi egiten dute
eta ehuneko berrogeia bi, hiru edo
lauko taldetan bizitzen dira. Talde
hauek Koalizioak deitzen dira eta arren
bizitza osoan zehar mantentzen dira,
normalean sabelaldi berbereko ezkon-
du gabeko arrez osatuta. Emeek
ordea, bere kumeekin bizitzen dira.
Gizarteko animalien espezietan beti
egoten dira talde kohesioa mantentze-
ko erritual batzuk. Ahozko deiak kontu-
tan ez izanda, elkar garbiketa edo elkar
bizkarroi hilketa nabarituenak dira.
Tximinoek jite miatzen dute elkar, kani-
doek lepo-atzealdean hoska egiten
dute eta gepardoek aurpegian miazka-
tzen dira, baina azken hauek hainbat
bider egiten dute ezen ez dago bakarrik
esaterik garbiketarekin erlazionatuta
dagoela, baizik eta taldean erlazio
onak edukitzearekin ere.
Ar nagusien portaeran manifestazio
asko daude animali hauen artean hie-
rarkia bat dagoela esaten dutenak.

Nabarmenduak diren arren
ardurak asko eta garrantzi-
tsuak dira talderako, zeren
eta bere taldekideek baino
denbora gehiago egoten dira
ingurua zaintzen, etzan eta
lotan egon ordez. Gauza
askotarako ar nagusia emeek
bere kumeekin dituzten ia
arreta berberak  bere manu-
koekin ditu.

Ama bakartiak

Gepardoak, bere harreman
sexualetan lehoia baino arau-
gabekoa da. Lehoia bikotea-
rekin bakartzen da bere arre-
ta osoa emearengan jarriz
eta  ia ez du ezer jaten. Hala
ere gepardoa ez da lehoina-
bar bezain esklusibista,
honek bakarrik eme batekin
parekatzen da. Gepardo
emeak ar batzuekin kopula-
tzen du (ahal badu)  eta
beraien artean normalean ez
da portaera oldarkorrik ager-
tzen. 
Hala ere bikoteen arteko atxi-
kimendua oso txikia da eta
kumeak jaiotzen direnean, bi
eta sei artean, larogeita
hamabost egun haurdun
egon ondoren, amak bakarrik
geratzen da kumeak aurrera
ateratzeko. Bai harraparien erasoengatik baita ehizaki ez ego-
teagatik, kumeen arteko heriotza kopurua izugarria da, ehu-
neko hirurogeita bost eta ehuneko laurogei artean egonez.
Hau galerazteko, amak babez handia eskaintzen duten gor-
delekuak hautatzen ditu eta gutxi gora behera bost egun gor-
deleku batean egun ondoren bere sabelaldia beste leku bate-

ra eramaten du, haien usainaz aurkituak ez izateko. Hala ere
ehizan egon ondoren oso arduraduna da, eta batzuetan gaua
etortzen ez den arte ez da bere kumeekin biltzen, bere gor-
delekua beste harrapariek ez aurkitzeko.
Bizirik irauten dutenak bere jaioterritik ateratako izaten dira sei
edo zortzi aste egon ondoren eta hemendik aurrera bere

amari jarraitzen dute, beste
belardi irekiagoetara eramaten
bai dituzte. Belardi hauetan zai-
lagoa da kumeak aurkitzea
beraien hile luzea sabanako
belarrekin nahasten delako.
Kumeak bi hilabete daukatene-
an desagertzen zaie sabeleko
kolore beltza eta ekintsuago eta
jostalariago bihurtzen dira, baina
bere ama ehiza egiterakoan, dei
labur eta sakon bat egiten die
eta kumeak berehala elkartzen
dira, mugitu barik, bere ama
arreta handiz begiratzen. Ehizaki
harrapatzean beste dei bat egi-
ten die, zorrotzagoa, laurehun
metrotara entzungarria.
Kumeak lau hilabete pasa eta
gero jaio zirenean zituzten ile
guztia galtzen dute eta amak uko
egiten die titia hartzera joaten
direnean. Adin honekin nagusiek
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K baino azkazal zorrotz eta atzera-
korragoa dituzte, zuhaitzetara
igotzeko erabiliz. Pisua handi-
tzen ari diren bitartean, atzera-
kortasunean parte hartzen
duten tendoien mugikortasuna
galtzen hasten da eta azkazalak
borobiltzen dira sabanaren lurra
gogorraren gainean lasterketan
ibiltzeagatik.
Sei hilabeteak pasa eta gero
edukiko duten garapenaren
erdia lortzen dute eta nekaezi-
neko jokoak eta jazarpenak dira
haien jarduera nagusia, ikasketa
modura. Zazpi hilabeteekin ehi-
zarako garrantzitsuak diren
lehenengo irakurketak amaren-
gandik jasotzen dute. Gepardo
emeak oraindik bizirik dauden
gazela txikiak kumeengana eramaten ikusita izan da, hauek
guztiz akabatzeko, eta familiarteko jazarpen hauetan, amaren
kezka handiena ehizakiari bidea moztea da kumeak lana
amaitzeko. Hamar hilabete dituztenean ehizakiak erraz men-
peratzen hasten dira.

Hamahiru eta hamasei hilabete artean dituztenean guztiz
garatuta daude. Denbora gutxi barru amak araldian sartuko
da berriro eta ar gazte ahaltsuak bikoteak edo hirukoteak osa-
tuko dute edo bizitza bakardadean igaroko dute. Emeak
ordez, hogei bat kilometro karratuko lurraldea  hartzen dute
amarenaren ondoan. Emeek, heldutasun sexuala hogei edo

hogeitalau hilabeteekin lortzen dute eta arrek hogei-
tamar edo hogeitamasei hilabeteekin.

Ehizarako teknika

Katuki hauei gehien gustatzen zaien ehizarako tek-
nika zelata da, hau da, ehizakiak miatzen eta sail-
katzen dute distantzia hobezinera hurbiltzekotan
erasoa asteko. Normalean goizeko lehen orduak
ehizan ematea nahiago dute. Lautada irekietan dau-
den  termiteroetara igotzeko ohitura dute ea zer
nolako ehiza aukerak dauden. Gazelak eta inpalak
urrun daude berrehun edo hirurehun metrotara hur-
biltzen da. Hemendik hasten da erasoaren asken
fasea, gazelak jateko makurtzen direnean gepardo-
ak sabela lurrean edukita aurrera egiten du eta
geldi-geldi egoten da beharrezkoa den denboran
zehar bere ehizakiak ingurugiroa miatzen duten
momentuetan.
Lurrazala nola dagoen erabaki da hurbilketa ona
lortzeko, eta laurehun edo bostehun metrotako izu-
garriko lasterketa hasten da ehizakien atzetik.
Lasterketa hasi baino lehen, ehizaki bat aukeratzen
du taldeka daudenean eta ez du inoiz aldatuko,
aurreko hankaz lasterketan kolpe bat emanda eta
harrapatuz, edo huts eginez. 
Gepardoak erabiltzen duen teknika, elbarrituta
dagoen ehizaki bat aukeratzea edo artaldea atzetik
motelki jarraitzea da, haurdun dauden emeak eta
ehizaki ahulenak nekatzeko sailkapena erraztuz.
Normalean harrapatutako ehizakien pisua hogei eta
berrogeita hamar kilogramo artean dago, nahiago
duten ehizakia Thomsom gazela da. Katuki honek
ez du kontutan hartzen haizearen norabidea eta
horregatik, ehizaldi askotan, amore eman behar du
ehizakiak usaina sumatzen dutelako adi jarriz. Ehiza
ugari dagoen lekuetan gepardoak egun osoa zuhai-
tzetako itzalpean etzanda igarotzen du.

Gepardoaren genetika arazo latza

Animali honek orain dela hamar mila urte
baino gehiago izandako asken glaziazioaren
iraungitzea gainditu zituzten antzinako gepar-
do talde batetik etortzen da. Mamutak, masto-
donteak eta hortz-sabledun tigreak itzalita
izan ziren. Katuki honek Ipar Amerikan,
Europan, Asian eta Afrikan kokatzen zen
baina lurralde zehatz batzuetan konfinatua
izan zen, hau da, Afrikan eta Asia erdian, eta
prezio altua ordaintzen ari da bere espeziaren
iraupenagatik.
Hazle pribatuek baita zoologoek ezin izan
zuten animali honek gatibutasunean hedatu
eta arazoari erantzuna eman zutenek zien-
tzialariek izan ziren. Ikerketa genetiko sakon
baten ondorioz, gepardoek dituzten ugaltze-
ko arazoen erantzun fisiologiko bat aurkitu
zen. Ar batzuen espermatozoideen analisia,
hauen produkzioa txikia zela eta gainera
anormaltasunez beteta zegoela esaten
zuen. Ondorioz, ugaltzeko arazoak sortzeti-
koak zirela sumatu zen. 
Zientzialariek biologia molekularraren teknika
gepardoari ezartzerakoan oso homogeneoa
zela asmatu zuten. Animalien edozein espe-
zie ehun mila gen ditu eta gehienek, ehuneko
hogeta hamarretik-berrogeirako dibertsitate molekular geneti-
koa dauzkate. Gepardoak ordean, beste katuki espezieak
dituzten aldakortasun genetikoarekin konparatuz, hamarretik-
ehun biderrera baino gutxiagoa da.
Animali hauek hain dira berdinak haien artean genetika arlo-
an, ezen kirurgiaz trukatutako larru injertoetan desberdintasu-

nak  ez dira nabaritzen. Datu hauek aztertuz gero, gepardoak
orain dela hamar mila urte, pleiztozenoren asken partean,
desagertzeko zorian izan zirela esaten dute, baina ikaragarria
badirudi ere iraun egin zuen, seguruenez hamar kide baino
gutxiagoko populazioarekin. 
Horren ondorioz zoologoek deitzen duten “zokogune endoga-

mikoaren” efektuak jasan behar du espezie
guztiak. Ahaidetu dauden kideen arteko sabe-
laldietan denboran zehar pilatuta izan diren
gen mutakorren gorakada ematen da, baina
efektuak normalean ez dira txarrak bigarren
gen arrunt batekin konpentsatzen delako.
Endogamia garapenerako diren bi gen kalte-
garrien elkarketaren eragina gehitzen du izaki
berberean.

Gaixotasunei sentikorra

Bizirik ez irauteko mehatxatzen duen beste
arazo bat, aldakortasun genetiko indigena
kopuru handia biltzen den espezie bat dela
da. Honek, inmunologi-sistema kodifikatzen
duten osagaien homogeneizaketa eragiten du
eta horren ondorioz espezie guztia sentikorra
da gaixotasunak eragiten duten agenteen
efektuekin.
Birus hauek eraldatzen dira eta animali hauen
defentsak apurtu dezake. Arrisku honek infek-
ziodun peritonitis kimu ez oso arriskutsu
batengatik detektatu zen, gepardo multzo
galanta sarraskitu zuen eta. Birus honek ehu-
neko batetik-bosterako hilkortasun kopurua
dauka katu genetiko arrunt batekin. Baina
zoritzar guzti hauek izanda ere, gepardoak
bizirik iraun du milaka urteetan zehar, gizona-
ren bidearen erdian jarri zen arte. 
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