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den, espezie itsastarrak ez
dira asko eta gehiago dira
bertara elikagaien aberas-
tasuna ustiatzera bisitari
modura hurbiltzen diren
espezieak. Honen adibide
garbia da, migrazio-garaie-
tan marearteko alderdiek
atseden eta elikadura
barrendegi gisa hegaztien-
tzat duten garrantzia.

Uraren lana

Paisaia eraikuntzaren ikus-
pegitik, itsasadarrek alderdi
dinamikoak dira, non eten-
gabeki prozesu hidrodina-
miko eta sedimentologiko
konplexuak gertatzen baiti-
ra. Itsas-mareen eta ibaien
dinamikek, mare azpiko hondar-barrak eta kanal ugariz banatu-
tako marearteko lautadak ezaugarri dituen multzoa modelatzen
dute. Mareek kolmatazioa eta gezi moduko hondartzen eraketa
sortzen dute paisai harrigarria sorturik. Itsasgora, itsasadarraren
puntu guztietan une berean gertatzen den bitartean, itsasbehe-
ra ez da ematen era sinkronizatuaz, kanpoaldetik barrualdera
mugitzen baita. Honen azalpena, itsasadarraren alde zabalean
gertatzen den inbutu efektua da.
Leku honetan, itsasgora denean, ur kantitate handia metatzen
denez, denbora asko behar du hondar-barrak sorturiko mehar-
gunetik ateratzeko eta horregatik, hurrengo itsas-marearen igo-
era hasten denean, itsasadarrean oraindik ur kantitate bat gel-
ditzen da eta hau oso mantso irtengo da.
Hau dela eta, itsasoa, hondarra suspentsioan dakarrelarik, itsa-
sadarrean sartzen da. Hondar hori barruan ezartzen da (urteko
metro kubiko zenbait milioi).
Itsasoak berriro atera erazi egingo du hondarra itsasbeheretan,
baina lehen azaldu dugun fenomenoarengatik, dena ez da irten-
go eta horregatik itsasoaren ekintza badiaren barrualdera
zuzenduta dago argi eta garbi.
Gainera, itsas korronte nagusiek (mendebaldetik datozenak)
bokalearen ekialdeko irtenuneen aurka talka egiten dutenean,
atzerako kontrakorronteak sortzen dira eta hauek sortalderako
gezi moduko hondartzak eratzen dituzte. Txingudin, fenomeno

hau erraz konproba
daiteke antzinako
kartografia aztertuz
edo aireko argazkiak
erabiliz, zeintzuetan
Santa Ana lurmutu-
rrean jaio eta
Hondarribiko urbaz-
terrerantz abiatzen
den hondar gezi
garrantzitsua ikus
baitaiteke. Hondar
barra hau soilik eten
egiten zen Bidasoa
ibaiaren bo-kalean.
Kontutan hartu beha-
rreko beste faktorea
itsasoa eta ibaiaren
arteko elkarrekintza-
ren ondoriozko gazi-

tasunaren aldaketa da; itsasgoretan itsasadarra inbaditzen duen
itsas urak padurako ura eta substratua gazitzen duten kloruroak,
sulfatoak eta sodioa, magnesioa eta kaltzioa ioiak ekartzen ditu.
Logikoa den moduan, itsasadarrean igotzen den heinean,
Gazitasuna txikiagoa da. Baliorik altuenak itsas-marea motak
ere, eragin zuzena du gazitasunaren aldaketarengan, itsas-
marea bizietan gazitasunik altuena eta baxuenaren arteko
aldea handiagoa izateaz gain, itsas-marea bizietan uraren
nahasketa ez da itsas-marea hiletakoa bezain graduala.
Itsas-mareek eta ibaiek garraiaturiko sedimentuek dentsitatea-
ren araberako dekantazioa jasaten dute.
Honen ondorioz, limo-eta are-lautada zabalak sortzen dira.
Hauek altuera lortzen duten heinean, urgaineratzen dira, alde-
kako urperaketaz ihes egiten dutelarik.
Itsasadarraren barruan, sedimentuen banaketa espaziala ema-
ten da, itsas-jatorrizkoak bokalearen ondoan agertzen diren
bitartean, ibai-jatorrizkoak, barrualdean metatzen baitira, erdial-
dean, agertzen direlarik.
Ibaiak garraiaturiko material arinen sedimentazio maila flokula-
zio izenez ezaguna den fenomenoari esker emendatu egiten
da; itsas inguru halinoekin (katioietan aberatsak) kontaktuan jar-
tzerakoan, negatiboki kargatutako buztinezko partikulak, ur
gezako inguruetan jasotzen duten prezipitazioa baino handia-
goa izaten dute.

Fenomeno honi flo-
kulazioa deitzen
zaio eta itsasada-
rreko uraren gazita-
suna itsasoarena-
ren %10 denean
hasten da. Tirainak,
korronteak eta
itsas-mareen dina-
mikaz gain, haize-
ak ere eragin zuze-
na du itsasadarren
lohiz betetze proze-
suan gezi moduko
hondartzetatik itsa-
sadarraren barrual-
derainoko itsas
s e d i m e n t u e n
garraio eoliko oso
garrantzitsua baita.

Itsasadarrek ibaietatik itsasorako trantsizioa osatzen dute.
Euskal itsasbazterra bezalako kostalde maldatsuetan, itsasa-

darren bidez gertatzen da kontinentea eta plataforma kontinen-
talaren arteko elikagaien elkartrukea. Itsasadarren ezaugarririk
garrantzitsuena, ekoizpen handia da, planetako gerri epeleko
ekosistemen artean handiena delarik.
Inguru baten ekoizpenak, denbora zehatz batean, bertako izaki
bizidunek sortzen duten materia organiko kantitatea neurtzen
du. Fenomeno honen azalpena bi faktoretan oinarritzen da:
Izaki bizidun fotosintetizatzaileek (fitoplanktona, alga makrofito-
ak eta neurri txikiagoan padurako landareak) eragindako ekoiz-
pen fotosintetiko handiari, arro hidrografiko osotik ibaiak ekarri-
tako materia organikoaren emari gehigarria gehitu behar zaio,
honek elikagaien iturri garrantzitsua delarik.
Emaitza, beste edozein ekosistematan pentsa ezina den elika-
gaien erabilgarritasuna da. Ekoizpen handiko beste ekosiste-
mekin konparatuko bagenu, itsasadarretan ekoizpen superabi-
ta dagoela frogatuko genuke. Honi esker, paduretan kate trofi-
ko konplexuak eta oso adarkatuak agertzen dira, bereziki kate
hauen azken mailetako (hegaztiak, eta beste orno dunak) oina-
rria diren lehen mailako kontsumitzaileetan (zooplanktona,
krustazeoak, moluskuak, anelidoak,...).
Itsasadarretan, ekosistematik kanpo dauden kontsumitzaileei
zuzendutako ekoizpen superabita dago, itsasadarretako kon-
tsumitzaileek ez baitituzte erabiltzen sortutako elikagai guztiak.
Honen adibide garbiak dira, bizi zikloan itsasadarrekiko hurbil-
tasuna beharrezkoa duten arrain-espezieak edo migrazioetan
indarrak errekuperatzeko itsasadarretako baliabide trofikoak
erabiltzen dituen hegazti-espezie mordoa.
Bizi-baldintza gogorretako inguruak
Hasiera batean, itsasadarretako bizidunentzat bizia erraza dela
pentsa badaiteke ere, itsasadarrek bizi-baldintza gogorrak
ezartzen dizkiete bertako bizidunei.
Gazitasunaren aldakortasuna eta itsas-mareen mugimenduak.

Itsasadarretan gazitasunaren aldakortasuna oso handia da eta
itsas ibaien emarien menpe aurkitzen da. Honek bertako bizidu-
nek uraren mineral gatzen kontzentrazio aldaketak bortitzak
pairatzea eragiten du, eta horregatik, soilik espezie eurihalinoak
(gazitasun aldakortasun handiak onartzen dituztenak) lortzen
dute bertan bizirik iraun. Ugari dira itsasadarretan soilik euren
ziklo biologikoaren zenbait garaitan bizi diren gainontzekoetan
gazitasun egonkorreko inguruetara migratzen duten espezieak
(Adi: platuxa).
Itsas mareen mugimenduei dagokienez, hauen ondorioz, hain-
bat bizidunak urperaketak jasan behar izaten ditu egunean bi
alditan. Itsas-mareen mugimenduek sortzen duten anoxiaz (oxi-
geno eza) gain, substratuaren egitura aldatzen dute eta oztopo
handiak ezartzen dituzte landareak bertan finkatu ahal izateko.
Ingurune baldintza gogor hauekin bizi ahal izateko, eboluzio
milaka urteetan zehar, bertako bizidunek moldaera konplexu
eta harrigarriak garatu behar izan dituzte, honek originaltasun
biologiko handiko organismoetan bihurtu dituelarik. Itsasadarrak
biodibertsitate handiko inguruak dira, hiru inguru desberdinen
(itsastarra, ibaitarra eta lehorra) gurutzaguneak baitira. Dena
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ITSASADARRETAKO DINAMIKA

ABRAKO ESTUARIOKO ETA
BILBOKO ITSASADARREKO FAUNA
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Inguruarekiko jakin-minaz bultza-
turik, bidaiari edo naturalista

batek itsasadarra itsas zabaletik
ibairaino zeharkatuko balu, ongi
berezitutako lau ekosistema aurki-
tuko lituzke: itsaslabarrak eta
urradura plataformak, hondartza
eta itsasaldeko dunak, padurak
eta ibai eta erreken behe-ibilguak.
Hauetako bakoitzak, bertan nagu-
si diren ingurugiro-baldintzen eta
garatzen diren fauna eta floraren
ikuspegietatik, gainontzekoekiko
desberdintasun nabariak azaltzen
ditu.

Itsaslabarrak

Galeako itsaslabarretara hurbil-
tzea eta hauen egitura geologiko-
ak eta komunitate biologikoak
begiratzen gelditzea, Lurraren
azala moldeatzen duten indarrak
ezagutzen eta leku babesgabee-
netan garatzeko bereziak duen
ahalmen itzela ulertzen lagunduko
digun lehenaldirako bidaia interes-
garria egitea da.
Nekaezineko tirainak eta, neurri
txikiagoan, beste zenbait faktorek
eragiten duten higaduraren ondo-
rioz, etengabe aldatzen ari diren
itsaslabarretan, biologi eboluzioa-
ren milioika urtetan zehar garaturiko moldaera morfologiko
eta fisiologikoei esker ingurune hauetan nagusi diren bizi bal-
dintza gogorrei aurre egiteko gai diren zenbait animalia eta
landarek euren bizilekua aurkitu dute.
Orokorrean, itsaslabarrak ongi berezitutako bi aldetan bana
daitezke: alde batetik, labarren oinarria dugu eta bestetik,
labar harritsuen hormak. Alde hauetako bakoitzean nagusi
diren ingurugiro baldintzak desberdinak dira eta horregatik,
bizi-baldintza gogorretan bizirik irauteko duten ahalmena

guztien ezaugarria
bada ere, alde
bakoitzean aurkitzen
ditugun landare- eta
animalia-komunitate-
ak ere, desberdinak
dira.

Itsaslabarren
oinarria

Itsas bizirako leihoa
Itsaslabarren oina-
rriaren aurka tirainak
eragiten duen eten-
gabeko higaduraren

ondorioz, denborarekin harri-hormak erori egiten dira eta
itsaslabarra itsasoarekiko atzera egiten du. Itsaslabarren
atzerakada hau dela eta, oinarrietan, lehen labar harritsua
zenaren lekuko isilen modura, plataforma lauak sortzen dira.
Plataforma hauek marearteko edo urradura-plataformak ize-
nekin ezagunak dira.
Normalean, urradura-plataformak intentsitate desberdinez
higaturiko estratu meheen modura agertzen dira, batzuk bes-
teak baino gorago edo beherago gelditu direlarik.
Material gogorrak (kareharriak edo harearriak) eta material

bigunak (buztinak edo margak) tartekatzen
direneko egitura geologiko hauek flysch izena-
rekin ezagunak dira eta itsaslabar hauen jato-
rria, egun ingurune lehortarraren zatiak diren
alderdi hauetan antzina zabalduko litzatekeen
itsasoan metaturiko ibai sedimentuetan bilatu
behar dela adierazten digute.
Sedimentu hauek, orain dela 40 edo 60 milioi
urte inguru, Iberiar plaka Eurasikoaren aurka
talka egiterakoan gertatu ziren mugimendu oro-
genikoen eraginez altxatuak izan ziren, talka
honen azkeneko ondorioa Pirinio mendikatea-
ren altxamendua izan zelarik (Alpetar
Orogenia).
Biologiari dagokionez, urradura-plataformak,
urperatze-sistema garestiak erabili gabe, itsas
bizi harrigarrira hurbiltzeko parada eskaintzen
diguten itsas fauna eta floraren benetako era-
kusleihoak dira. Jaisterakoak itsas-mareek

usten dituzten putzu edo harroketako
arrailduretan behaketa lasai bat egiteak,
lehorrean bizi garenontzat ezezaguna
den mundu bizi zoragarria ezagutzen
hastea suposa dezake. Alga gorri, berde
eta arren espezie ugarik kolorazio dei-
garria ematen die arrokei. Hauen arte-
an, itsasoko hainbat eta hainbat anima-
lia aurkitzea erraza da, hala nola, itsas
izarrak eta itsas trikuak, izkirak eta
karramarroak, ostrak eta muskuiluak,
lapak eta anemonak....
Euskal kostaldearen muturraren berezi-
tasun garrantzitsua, marearteko eta goi-
infralitoraleko aldeetako hondo gogorre-
tan aurkitzen ditugun animalia eta lan-
dare-komunitateak Mediterraniokoen
antzeko osaketa azaltzen dutena da,
Atlantikoko berezko espezieen
ordez, hegoalderagoko banaketa
duten beste batzuk agertzen bai-
tira. Fenomeno hau faktore-mul-
tzo baten ondorioa omen da:
kostaldearen ezaugarri geologi-
koak, argitasun handiagoa eta
nagusiki Kantauriko beste alder-
dietako baino handiagoa den
Bizkaiko Golkoko uren azaleko
tenperatura altua.
Baina, bizi-aberastasuna baino
harrigarriagoa da lehorra eta
itsasoaren artean kokaturiko
ingurune hauetan bizitzeko
biziak aurkitzen dituen zailtasu-
nei animalia eta landare hauek
nola egiten dieten aurre ikustea.
Zailtasun hauek hurrengo fenomenoen ondorio dira:
- Itsas mareen igoera eta jaitsierak direla eta, urradura-plata-
formak egunean bi alditan azaleratu eta urperatuak izaten
dira. Honek oztopo moldatuta dauden animalia eta landare-
entzat, azaleratuak izaterakoan ura galdu eta deshidratazioz
hiltzeko arriskua baitute.
-Itsas ingurunean, oxigeno-kontzentrazioa, gazitasuna, ten-
peratura, eguzkizapena eta beste hainbat faktorek oso egon-
korrak dira eta aldatzen badira, pixkanaka eta poliki gerta-
tzen da. Lehorrean edo ur gutxiko barrendegietan, ordea,
alderantziz gertatzen da eta faktore horiek bat batean alda

daitezke. Efektu hau bere-
ziki kezkagarria izaten da
itsas-marea jaisterakoan
gelditzen diren ur-putzue-
tan, itsasbeheretan bertan
babesten baitira urradura-
plataformetako animalia
eta landare gehienak.
-Azkenik, alderdi hauetan,
uhinen hausturaren ondo-
rio zuzena den ohiko tirain
indartsua aipatu behar da,
etengabe jotzen ari baita
u r radura -p la ta fo rmen
aurka.

Itsaslabar harritsuen
hormak

Urradura-plataformen gainean, hormen bertikaltasuna eta
etengabe tirainaren astinaldia jasotzea ezaugarri duen bene-
tako itsaslabarra aurkituko dugu.
Urradura-plataformen bizi-baldintzak gogorrak baldin badira,
ezin da gutxiagorik esan harri-horma hauetaz:
-Hormen bertikaltasuna landareen euskarria den lurzoruaren
eraketa galarazi eta animalien aldetik ingurune hauen koloni-
zazioa zaildu egiten ditu.
-Tiraina harri-hormen aurka jotzen du etengabe.

Honek, alde batetik, itsaslabarren
oinarrien higadura eragiten du,
honen ondorioz hormak azkenean
erori egiten direlarik, eta bestalde-
tik, erlaitz, arraildura eta arteketan
era daitekeen lurzoru apurra era-
maten du.
-Uhinen zipriztinek eta atmosfera-
ko gazitasun handiak, bertan bizi
diren animalia eta landareei osmo-
si erregulazioarekin lotutako ara-
zoak eragiten dizkiete.
-Ezin dugu ahaztu, bai ingurune
lehortarra eta itsastarraren arteko
elkarrekintza, bai gure latitudeeta-
ko haize-erregimena direla eta,
itsaslabarrak haize handiko lekuak
direla.
Hala eta guztiz ere, faktore hauek

EKOSISTEMAK
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gikoaren benetako bitxiak
direla onartzen da.
Eta zeintzuk dira hondar-
tza eta itsasbazterreko
denetan nagusi diren
ingurugi ro-bald in tza
gogor hauek?
- Urte osoan zehar haize-
ak gogor astintzen dituen
eremuak direla kontuan
hartu behar da. Honek
altuera handiko landareak
egotea galarazi ez ezik,
animalien presentzia ere,
nabarmen mugatzen du.
- Inguru hareatsuak dire-
nez, haize indartsuak
hondarra altxatu eta
garraiatu egiten du abia-
dura handiz, landare-ehu-
netan higadura sortu eta
animalientzat oztopo han-
dia izanik. Gainera, subs-
tratuaren mugimendu
hauek, fotosintesia egin
ahal izateko zailtasun han-
dia den landareen etenga-
beko lurperatzeak eta
azaleratzeak eragiten ditu.
- Itsasoarekiko hurbiltasu-
nak, atmosferako gazita-
suna oso altua izatea era-
giten du eta honek, bertan
bizi diren animalia eta lan-
dareentzat osmosi erregu-
laziorako arazo larria suposatzen du. Itsasoaren beste eragin bat
tirainak sorturiko higadura da, normalean uhinak dunen alderdira
iristen ez badira ere, ekaitz handiko egunetan hauen hondar kan-
titate handiak eraman baititzakete.
- Hare-substratuaren porositate handia da eta horregatik ura hon-
darraren azaleko geruzetatik arintasun handiz iragazten da, ur
erabilgarria sakontasun handian aurkitzen deneko benetako
basamortuak bihurturik.
- Ingurune hauetan eguzkitzapena intentsitate handikoa dela
aipatu behar da. Honek ur eskasiaren arazoa areagotzeaz
gain, landare ehunetan erredurak sor ditzake.
Zailtasun hauei guztiei, uda garaian hondartzek jasaten duten
giza-presio itzela gehitu behar diegu, honek, eta berarekin ekarri
duen kostaldearen urbanizazioak, Euskal Herriko duna

gehienak desagerrarazi
baitituzte.
Itsasbazterreko dunen
eraketa
Materialen metaketa
itsasgoretan azaleratzen
hasten denean, haizeak
harea atzerantz garraiat-
zen hasten da. Era hone-
tara, hondartzak altuera
irabazten du alde hone-
tan eta azkenean itsasgo-
ra bizien maila gaindituko
du eta hondartza aurrea
agertuko da.
Hondartza aurrea atmos-
ferako gazitasun eta
hezetasuna oso altuak

izan eta materia organiko
emari ugari jasotzetik bereiz-
ten da eta soilik ekaitz gogo-
rretako egunetan urpetzen
den aldea da. Nahiko basati
mantendu diren hondartze-
tan eta gizakiaren igarotzea
oso handia ez bada, hon-
dartza aurrean ingurugiro
baldintza bizitzera moldaturi-
ko landare-espezie gutxi
batzuk agertu ohi dira, hala
nola, Cakile maritima,
Salsola kali...
Hondarraren garraioa eta
sedimentazioaren proze-
suan oztopoak agertzen

badira, hala nola zuloak, malkar txikiak edo hondartza aurreko
landareak, harea pilatu egiten da eta itsasbazterreko dunak era-
tzen hasten dira.
Hasiera batean, dunak morfologia etengabe aldatzen duten
tamaina txikiko mendixkez osatuta daude. Substratu ezegonko-
rrean finkatu ahal izateko sustrai sistema oso luzeak azaltzen
dituzten gramineoez osaturiko landare-komunitate berezi batek
kolonizatu ohi du duna aitzindari hauek. Landare hauen sustraien
garapenarekin harearen finkapena eta metaketa areagotzen da
eta goiko zatiekin haize-energiaren gutxitzea bultzatzen da,
dunen bizi baldintzak hobetzen direlarik.
Harearen garraio eta metaketa jarraitzerakoan, duna aitzindariak
altuera eta zabalera handiagoko dunetan bilakatzen dira.
Hauetara atmosferako gazitasunaren eragina eta haizearen

indarra motelduak iristen direnez, bertan
garatzen den landare-komunitateak heda-
dura handiagoa du eta espezietan ere, abe-
ratsagoa da, honek bertako animalia-komu-
nitatearen garapena bultzatzen duelarik.
Pancratium maritimum, Helichrysum stoe-
chas, Medicago marina... moduko landare-
ak dira duna heldu hauetan ikus daitezkeen
batzuk.
Azkeneko fasean, duna helduak, lurzorua-
ren eraketa eta animalia-eta landare-biodi-
bertsitate handiagoak azaltzen dituzten
soropiltxo txikietara eboluzionatzen dira eta
horrela inguruko gainontzeko ekosisteme-
kin lotzen dira.
Abra badian oraindik ikus daitezke duna-
egitura batzuk.

guztiek ez dute eragin bera itsasla-
bar osoan, itsasoarekiko hurbiltasu-
nak, altuerak eta hormen makurdu-
rak ez baitira berdinak itsaslabar
osoan. Honen arabera, itsaslaba-
rren hormak hiru aldetan bana dai-
tezke:
-Alde batetik, itsasotik hurbilen
dagoen aldea dugu, non uhinen
zipriztinek eta atmosferako gazita-
sunak lurzoruaren eraketa galarazi
eta osmosi-baldintza gogorrak
ezartzen baitituzte. Alde honetan ez
dago ia bizitzarik. Soilik Caloplaca
marina edo Xanthoria parietina
moduko zenbait liken espezie edo
itsas mihilua eta itsas plantaina
moduko landare baskularrak bizi
daitezke erlaitz eta arrailduretan
eratzen den lurzoru apurrari esker
Zertxobait gorago, aldaparen makurdura txikitzen da eta
honek, tiraina eta uhinen zipriztinen eraginaren gutxitzeare-
kin batera, lurzoru gehiago eratzea eta irautea ekartzen du.
Ez da gauza bera gertatzen atmosferako gazitasunarekin,
nahiko handia izaten jarraitzen baitu. Baldintza onberago
hauei esker, landare-estaldura eta dibertsitatea handiagoa
da.
Azkenik, itsaslabarraren goialdea dugu. Hemen makurdura
desagertzen da, itsasoaren eragina hutsaren hurrengoa da

eta haizea da bizi baldintzak ezartzen dituena. Baldintza
hauetan itsaslabarren goialdeetan, kuxin-itxura eta hosto eta
adarren bilbapenari esker haize indartsuari aurre egiten dion
landa aerohalino izeneko landare-komunitatea aurkitzen
dugu.
Ikus daitekeen moduan, itsaslabarrak, uste dugun baino abe-
ratsagoak eta interesgarriagoak dira. Horregatik, alderdi
hauetara hurbiltzen garenean errespetu handiena zor diegu,
bertako animalia eta landareak benetako bitxi biologikoak
izateaz gain, oso sentikorrak baitira giza-presioaren aurrean.

Hondartzak eta itsasbazterreko dunak, ikuspegi
geologiko zein ekologikotik erakarpen eta inte-

res handiko lekuak dira. Hondartzen balore geolo-
gikoa kostaldeko hareatza hauek sortzeko gerta-
tzen diren higadura, garraio- eta sedimentazio-pro-
zesu interesgarrietan bilatu behar da. Hondartzen
jatorria, uhinei esker, itsasadarrak moduko energia
gutxiko kostalde eremuetan ematen den materia-
len sedimentazioan kokatu behar da.
Orokorrean, hondartzek lau zati edo alde azaltzen
dituzte: marea hiletan ezik beti ur azpian dagoen
hondartza barrena; itsasgora eta itsasbeheraren
artean den marearteko hondartza; itsas-marea
bizietan edo ekaitza handiko egunetan soilik urez estaltzen den hondartza aurrea eta inoiz urez estaltzen ez den hondartza gore-

na, non itsasbazterreko dunak agertzen baitira.
Hondartzen eraketan parte hartzen duten sedimentuen arabe-
rakoak dira eta arinak (limoak edo hareak) ala astunak (lega-
rrak) izan daitezke. Sedimentuen dibertsitate hau jatorriaren
ondorio da, ibaiek itsasadarretaraino garraiaturikoak, itsas hon-
doetakoak ala tiraina itsaslabarrengan eragiten duen higadurak
sorturikoak izan baitaitezke.
Ingurune ezegonkor hauen balio ekologikoari dagokionez, ez
dugu, paduretan gertatzen den moduan, ekoizpen edo biodi-
bertsitate indize handietan bilatu behar, alderantziz, hondartzak
eta itsasbazterreko dunak animalia eta landare-espezie oso
gutxi azaltzen duten basamortu bezalako alderdiak dira.
Arrazoia, ingurune hauetan nagusi ingurugiro-baldintza gogo-
rretan bilatu behar da, baldintza hauei aurre egin ahal izateko,
bertako landare eta animaliek moldaera fisiologiko eta morfolo-
giko harrigarriak garatu baitituzte eta horregatik eboluzio biolo-

HONDARTZAK
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dutela Nerbioiko bokalerai-
noko distantziarekin: Bilboko
itsasadarretik urrundu ahala
aniztasuna handiagoa da.
Adibidez, ekinodermatuak
eta beste talde batzuk gero
eta gehiagotan ikusten dira.
Bestalde, ondoko hondar-
tzetan ugari diren beste
espezie batzuk urriagoak
dira: Cirriformia taldeko poli-
keto uztarriak eta sarraskitik
edo zaborretatik bizi diren
beste poliketoak bakanago-
ak dira Barrikan eta
Gorlizen.
Fenomeno deigarria da,
bestalde, fauna-komunitate-
en banaketa asimetrikoa
hondartzetan: mendebalde-
ko harkaitzetako fauna ekial-
dekoetan baino urriagoa eta
eskasagoa da. Beharbada,
Mendebaldean pantaila
gisako efektua dago, haitzek
berek sortua; beste aldean,
ordea, nabarmenagoa litzateke Bilboko itsasadarreko uren
eragina, bere ekarpenak, ordurako behar bezain diluituak
egonik, ongarri antzekoak bai lirateke.
Badago beste fenomeno interesgarri bat, Abraren inguruko
hiru hondartzatan antzeman daitekeena (Arrigunaga,

Saneamiento eta Gorrondatze): berez haietako harea.
Arrazoia 1900etik Labe garaietatik iritsitako zeparen kaltzio
karbonatuaren hauspeatzea da. Eragina oso nabarmena
zen Arrigunagan, baina gaur egun ez da nabaritzen, hon-
dartza berreskuratzeko harea askearekin estali baitute.

Getxoko itsasbazterraren egitura goi kreta-
zeo-eozenoko materialez eratua dago eta

Bizkaiko sinklinalari dagokio. Paisaia, itsasora
jausten diren labarrez osotua dago. Hauek 60m-
tara heldu daitezke. labarren behe aldean udale-
rriko hondartzak aurkitzen dira. Getxoztar itsas-
bazter erdia baino gehiago Nerbioi ibaiaren
bokalean kokatzen da. Honen, uraren gazitasun
aldaketajarraiak eragiten ditu eta elikagai asko
dakar sedimentuen bitartez. Berezitasun hauek,
eurihalinoa (gazitasun aldaketak jasan dezakete-
nak) motako arraien ugaritasuna dakar, esate
beterako, korkoiak, lupinak, urraburuak,… Era
berean, sedimentuen biltze jarraiak hondo misto-
ak eratzen ditu, non, harriz osoturiko singerak
hondarraz bitartekatzen dira. Harrietako alga,
molusku eta ornogabeak, muxarra, urraburu eta
beste askorentzat izango dira elikagai, hondarre-
tan berriz, txirla eta ornogabe txikiak aurkituko
dituzte.
Hondo mota desberdinak erakusten ditu Getxoko itsasbazte-
rrak, bakoitzean,lekuko fauna eta landaretza agertzen delarik.
Hondo harritsuak, singera eta harri txikiz osotutakoak badira
ere, badira babesa eta elikagaia eskaintzen duten harritzar
asko. Adibidez, Txurruka, Arriluze eta Galeako morruak.
Ezkutaleku eskaseko hondo hauetan, arraien joan-etorriak
marearekin bat etortzen dira, honela, itsasgoran ugariago dira
itsasbeheran baino. Marea koefiziente garrantzitsua duten

itsasoetan, hau da, itsasgora eta itsasbeheraren artean dife-
rentzia nabaria dagoen tokitan, arrainak itsasgorarekin bat hur-
biltzen dira kostaldera elikatzeko. Hala ere, gaur egun ohitura
hauek eraldatzen doaz.
Jolasuntzi eta urpeko arrantzaleen presioa dela eta eguneko
ordurik lasaienetan bakarrik agertzera bultzatzen dituzte arrai-
nak. Beraz, goizaldera eta ilunabarrean agertuko dira gehien-
bat kostaldetik, gero ur sakonago eta lasaiagoetara joten dute-
larik.
Bestalde, kosta lerro honetan. Ereaga, Gorondatxe eta
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Ibaizabalen estuarioko hondartza bakarrak itsasadarraren
eskuinaldean daude, lehenago ezkerraldean ere egon

ziren arren: Portugaletekoa, aspaldi desagertua, oso ezagu-
na zen itsasadarraren ahoko harea-bankuagatik oztopo
arriskutsua zelako nabigaziorako. Bertara joaten ziren bai-
natzera Bilboko goi-mailako jendeak XIX. Mendean. Garai
berean,Areetako aldean iriste zaileko hareatzak eta padurak
baino ez zeuden, eta Getxoko gainontzeko inguruetan itsa-
sorako biderik ez zuten baserriak besterik ez zegoen, La
Avanzadan salbu, hantxe baitzegoen Algortako arrantza-
portu txikia.
Hala ere, gizakiak sano aldatu du hango ingurunea: Neguri
eta Areeta sortzeko, padurak lehortu eta Gobelas ibaia bide-
ratu zen, Udondorekin bat egin arte. Izan ere, orduko padu-
retatik dagoen arrasto bakarra Bolueko hezegunea da, gaur
egun ur geza hutsez batea; geroago, 1913an, Arriluzeko
portuaren eta kaiaren obrak bukatu ziren, Evaristo
Churrucaren proiektuaren arabera; gaur egun superportua-
ren lanak daude martxan, eta haiekin batera Zierbenako
kala naturala ere desagertu den arren, herri horretan bertan

egin den hondartza artifizialean hareatza txiki bat kontser-
batu da, urtetik urtera zaindua.
Itsasadarraren lorratzak eragina du eskuinaldeko Areeta,
Ereaga eta Arrigunagako hondartzetan, baita Arriluzeko
pasealekuaren eta Algortako kontradikearen artetik ikusten
den hareazko eta lokatzeko gune txikian ere (lehengo La
Bolako hondartza, Zugazarteko pasealekua eraiki arte
Areetakoaren zatia zena). Biologikoki, hondartza horiek,
bereziki lehenengo biak eta Bolakoa, oso eraldatuak daude
gaur egun. Espezie eta indibiduoen urritasunak haraino
heltzen diren uretako hiri eta industri-kutsaduraren noraino-
koa erakusten du, leku berean egoteagatik kutsadura ben-
tosean metatzen delako. Arazoaz jabetzeko, kontuan izan
behar da hasierako egoeran Nerbioi aldeko fauna
Gernikako itsasadarrekoa bezain aberatsa eta anitz izango
zela, areago Nerbioiko emaria eta ubidearen tamainagatik.
Dena den, azken hamar urteotan egoera ekologikoak hobe-
ra egin du inguruko hondartzetan, Nerbioi-Ibaizabal arroko
eraldaketa industrialagatik eta Bilbo-Bizkaiko Ur
Partzuergoak saneamendu osorako bultzatutako planaga-

tik.
Azaleko korronteak ipar-eki alderantz erama-
ten ditu Abrako estuarioaren ekarpen gehie-
nak, eta handik urrundu ahala, elkarren an-
tzekoak diren hondartza eta kala batzuk uki-
tzen ditu: La Galea, Tunelboka edo Sanea-
miento, Gorrondatze (Aizkorri), Barinatxe
(Salbaje), Arrietara-Atxabiribil (Sopela),
Meñakotz, Barrika eta Gorliz, azken hau
Butroeko bokaletik haratago (Plentziako hon-
dartza ez dago sail horretan sartuta, duen
Ostrea Mercierellaren komunitatea erabat
desberdina baita besteen aldean). Beraz,
behin azterturik haien artean dauden maila
apalagoko desberdintasunak (arroka margo-
karedunen eta beren txerto diapirikoak edo
lehorretik heltzen den ur geza) eta lekuan
lekuko faunaren komunitatea (Mytilus-
Corallina, adibidez), esan daiteke gainontze-
ko desberdintasunek, hein batean, zerikusia

IBAIZABALEN ESTUARIOKO ETA BOKALAREN
EKIALDEKO HONDARTZAK

GETXOKO ITSASBAZTER
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paduraren heldutasun-maila desberdina
izan daiteke itsasadar berdinaren
barruan. hau dela eta, distantzia laburre-
an, egunero ordu gutxitan azaleratzen
diren eta landaredi baskular urria duten
marearteko lautadak; lehenengo landare
halofitoak azaltzen dituzten padura baxu
edo aitzindariko eremuak eta padura altu
edo helduko eremuak aurki ditzakegu.
Dena den, elikagaietan aberatsak izan
arren, itsaspadurak inguru desegokiak
dira bizidun gehienentzat, ingurune itsas-
tar, lehortar eta ibaitarren ezaugarrien
nahasketak landare eta animalien aldetik
kolonizatuak izateko zailtasun ugari
suposatzen baitu. Zehazkiago, itsas
mareen ondoriozko uraren maila eta
gazitasunaren aldakortasuna eta limo-
hondartzen anoxia handia, animalia eta
landare gehienentzat jasan ezineko bal-
dintzak dira. Hala ere, alderdi hauetan
ere biziak aurrera egin du. Nola?
Eboluzioaren zehar animalia eta landare
espezie batzuek garatu dituzten moldae-
ra fisiologiko eta morfologiko harrigarriei
esker.

Itsaspaduretan eraketa eta
garapenaren faseak

Itsasadarretan nagusi den fenomeno
geologikoa, bai itsasotik, bai ibaietatik
datozen materialen sedimentazioa da.
Sedimentazio hau da, hain zuzen ere,
padurak eratzen dituena. Prozesua
luzea, konplexua eta oso dinamikoa da
eta gerta daiteke gainera, zenbait garaitan materialen arraste-
ak sedimentazioak baino garrantzi handiagoa hartzea, padu-
raren hazkundea gelditu egiten delarik.
Hala ere, hau ez da normala, sedimentazioa baita itsasadarren
berezko ezaugarria. Sedimentazioa itsasgora hilen bataz bes-
teko maila lortzen duenean, Zostera noltii edo Spartina gene-
roko hauek kolonizatzen hasten dira. Honek padura gora haz-
ten laguntzen du. Itsas mareen energia gutxitzeaz gain, landa-
reen sustrai-sistemek goiko zatiek harrapatutako sedimentuak
finkatzea eragiten baitute. Substratu-mailaren igoerak landare-
espezie berriak agertzea ekartzen du, hala nola, Aster tripo-

lium, Salicornia ramosissima,
Spergularia sp…, hauek ere
padura hazten lagunduko dutela-
rik. Substratua itsasgora bizien
mailarik gorenera iristen denean,
prozesu konplexu hau azken
fasera heltzen da, orduan, padura
bere heldutasuna lortu duela
onartzen baita. Honek ez du esan
nahi hemendik aurrera padurak
ez duenik inongo aldaketarik
jasango, hauek mantsoago eta

azalera txikiagoetan gertatuko direla baizik.
Padura helduetan, hauen funtzionamendua ulertzeko pistak
ematen dizkiguten elementu desberdinak aurkitzen ditugu.
Alde batetik, drainatze sistema naturalak diren itsas mareen
kanalak agertzen dira. Hauetatik ura mugitzen da paduran
barrena eta normalean ez dute landarerik. Beste ohiko ele-
mentua, tokirik gorenetan garatzen diren padurako lautadak
dira. Hauetan aurkiko dugu padura helduen landare komunita-
te konplexua, zeinetan Juncus maritimus, Inula crithmoides,
Triglochin maritima… eta era honetako landareak agertzen
baitira.
Azkenik, kubeta hipersalinoak aipatuko ditugu.

Padurako lautadetan sortzen diren drainatzerik gabeko
sakonuneak dira eta bertan ura geratu egiten da.
Geldiketa honek gazitasun kontzentrazio handiak
agertzea ekartzen du eta horregatik kubeta hauek, edo
ez dute landaredirik edo gazitasunari aurre egiteko
hobekien prestatutako landare-espezieak agertzen
dira.
Ibaizabal aldean, esate baterako, Bilbo hiria bera harea
eta lokatzeko hezegunetan fundatu zen, Atxuriko har-
kaitzen babesean eta Artagango labarren azpian.
Barakaldo-Galindoko padurak eta lur zabalak, aspaldi-
tik baratzak eta larreak sortzeko erabiliak, kokaleku
ezin hobea izan ziren Labe Garaiak eta beste indus-
tria asko eraikitzeko, burdina-meategietatik eta itsaso-
tik hurbil egoteaz gain ur geza ere eskura zegoelako.
Gobelas-Bolueko paduretan eta hareatzetan gaurko
Areeta eta Fadura auzoak daude (Getxo). Lamiakoko
padurako azken hondarrak ere lurperatzen ari dira gaur
egun, bertan industriak eta zerbitzuguneak eraikitzeko.
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Barinatxe hondartzen aurrean, hareatza handiak
lekutzen dira. Babesik gabeko hondo hauetan beste
motatako fauna aurkituko dugu.
Hemengo biztanleak, kamuflatze eta lurperatze tek-
nikak oso garatuak dituzte, Haien artean erreboilo,
platuxa eta lengoraduak. Muxarrak, lupiak, urrea-
rrainak eta abar, hondar azpian elikagaia bilatzen
badute ere, elikatu eta gero, bere bizilekura itzultzen
dira.
Igaz osoturiko larre handiak ez dira aurkitzen
Getxon. Hauek, animali askorentzako babesa dira.
Hala ere, egiaztatu dezakegu, nola urtero, alga kan-
titate handiagoa ezartzen doan, uraren kalitatea
hobetuz doalako. Uraren gardentasunak argi gehia-
go suposatzen du hondoko landaretzarentzat.
Hondoko itsaso ostean, Arrigunagan esate batera-
ko, ikus daiteke nolatan agertzen diren errotik atera-
tako alga kopuru handiagoak urtero.
Azken finean, Getxoko itsasbazterra, hondo mota
ugari erakusten duen Bizkaiko itsas lerro bat da. Hemen

Kantauriko espezie gehienak aurki daitezke eta guztion ahale-
ginez zaindu eta errespetatu behar ditugu.

Kostalde labarretsuan gertatzen ez den
bezala, itsasadarretan itsasoa eta leho-

rraren arteko elkarketa pixkanaka ematen
da eta emaitza, planetako ekosistemarik
aberatsenetarikoa da: itsaspadura.
Dena den, ingurune itsastar eta lehortarraz
gain, itsaspaduren eraketa eta funtziona-
menduan parte hartzen duen beste osagai
bat badago, ingurune ibaitarra hain zuzen
ere, kontinentearen barrualdetik datorren
ur geza ibaietatik abiatzen baita itsasada-
rretarantz, bertan itsasoko ur gaziarekin
nahasteko. Hiru inguruneren elkarrekiko
lotura honen ondorioz sortzen den itsaspa-
dura-ekosistema, konplexua, dinamikoa
eta bereziki, biologia-ikuspegitik oso abe-
ratsa da. Aberastasun biologiko handi
honen arrazoiak itsaspaduretan bat egiten
duten faktore desberdinetan bilatu behar
da:
- Alde batetik, bizidun fotosintetizaileen talde ugariari, eta itsa-
sadarrek hauei fotosintesia burutzeko eskaintzen dieten bal-
dintza egokiei esker, ekoizpen primarioa oso altua da.
- Bestaldetik, ibaiek esekidu-
ran garraiaturiko material-kan-
titate handiek elikagaietan oso
aberatsak dira. Material
hauek, itsas urarekin kontak-
tuan jartzerakoan sedimentatu
egiten dira eta ornogabe-fauna
aberatsa garatzen duteneko
limo-hondartza emankorrak
eratzen dira. Ornogabe hauek
itsaspaduretako
elikadura piramidearen oina-
rrietako garrantzitsu bat osa-
tzen dute.
Gainera, itsas-mareen ondo-
riozko etengabeko ur sarrera

eta irteerek, itsasadar osoan zehar banatzen dituzte elikagai
hauek, euren aprobetxamendua optimizatuz.
Azkenik, aipatzekoa da, itsaspadurek habitat heze desberdin
ugari eskaintzen dutela, bakoitza ingurugiro baldintza zehatzak

eta berezko animalia -eta lan-
dare- komunitateak azaltzea-
gatik bereizten delarik.
Giro dibertsitate handi honen
arrazoia itsaspaduretako ohiko
bi fenomenotan bilatu behar
da: alde batetik, itsasadarre-
tan, ibaiaren eragina itsasoare-
na baino handiagoa deneko
barnealdeko aldeetatik, itsas-
mareen eragina nagusi eta
denbora tarte luzeak ur azpian
egoten direneko kanpoaldeko
aldeetaraino, gradiente longitu-
dinal nabarmena aurkitzen
dugu eta bestaldetik, itsas

ITSASPADURA
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zie nagusia den ibai-amuarraina
aurkitzen dugu,askotan goi -eta
erdi- ibilguen arteko espezie tipi-
koa den ezkuilaz lagundurik.
Horregatik, alde hau ibai-amua-
rrainaren aldea izenez ezaguna
da.
Ura freskoa eta garbia izan ohi da
eta tenperatura ez da ia aldatzen
urte sasoi desberdinetan.
Korrontearen jauzkortasunak oxi-
genoaren disoluzioa errazten du
eta horregatik oxigenoz asetako
aldeak dira.
Goi-ibilguetan ez da ertzetako
basorik garatzen. Dena den, ubi-
deetatik hurbil haltzak, sahatsak
eta lizarrak aurkitzea erraza izaten
da, baina unitate bat osatu gabe,
inguruko basoen zuhaitzekin
nahasiak baizik.
Ornogabe-fauna, ordea, dibertsoa
eta joria da, molusku, krustazeo
eta intsektu hegalarien larbak uga-
rienak direlarik. Espezie hauek
korronte indartsuei, ur-mailaren bat
bateko aldaketei eta materialen
etengabeko garraioari aurre egin
behar dietenez, moldaera origina-
lak azaltzen dituzte, hala nola, gor-
putz lautuak eta hidrodinamikoak,
kizkiez hornitutako gorputz ada-
rrak, substratuari itsasteko subs-
tantzia itsaskorrak, etab… Orno-
gabe hauekin batera, elikadura
baliabide hauek ustiatzen dituzten
arrain, hegazti eta anfibio desberdinak agertzen dira.

Ibaizabal. Eri-ibilgua

Lur azalearen aldapa ez da hain handia eta haranak irekiagoak
dira. Goi-ibilguetan nagusi den higadura bertikala hutsaren
hurrengoa da eta lehenengo meandroak sortzen dituen ertze-
tarako alboko higadurak indarra hartzen du.
Ibaia zabaldu egiten da eta sakontasuna lortzen du.
Korronte handiko eta sakontasun gutxiko zatiak aurkitzea orain-
dik ohikoa bada ere, erdi-ibilguen berezko elementua putzu eta
sakonuneak dira. Azken hauen substratua hartxintxarrak, hare-

ak eta, zenbait tokitan,
limoak diren bitartean,
korronte handiko lekuetan,
garraio eta igurtzimendua-
ren ondorioz, legarrak
nagusi dira.
Baldintza fisiko-kimikoak
ere, desberdinak dira.
Tenperatura urte sasoiaren
arabera aldatzen da eta
honi lotuta disolbatutako
oxigenoaren kontzentra-
zioa.
Normalean, oxigeno maila

ez da eskasiaren egoeretara iristen, baina udan, tenperatura
altuekin, nabarmen gutxi daiteke.
Ertzetako basoa, ondoko basoetako zuhaitzez eta ibaiertzeta-
koez osaturiko zehaztu gabeko unitatea izatetik, benetako gale-
ria-baso izatera pasatzen da. Ibaiertzetako baso hauetan hal-
tza nagusi da, baina honekin batera zuhaitz -eta zuhaizka-
espezie gehiago aurkitzen ditugu, hala nola, lizarra, hurritza,
sahats eta zume espezie desberdinak…
Uraren kalitatea egokia bada, ornogabe-fauna oso aberatsa
izan daiteke, moluskuak, krustazeoak, anelido kironomidoak
eta tubifizidoak eta intsektu plekopteroak, efimeropteroak, tri-

kopteroak, dipteroak, koleopteroak eta heminoptero-
ak, batzuk larba-fasean eta beste batzuk heldu-fase-
an, agertzen direlarik.
Arrain-faunak salmonidoen ugaritasunetik ziprinido-
en nagusitasunera eboluzionatzen du, izan ere, alde
hau barboaren aldea izenez ezaguna da. Honek
guztiak, anfibio, narrasti, hegazti eta ugaztunen
fauna joria garatzen laguntzen du.

Nerbioi. Behe-ibilgua

Ibaiak, lautadara iristen denean, heldutasun eta kon-
plexutasunik handiena lortzen ditu. Orain, aldapa
leunetatik iragaten du,denborarekin baztertuko
dituen meandro zabalak deskribatuz. Ubideak zaba-
lak eta sakonak dira eta korrontea motela izan ohi
da, zenbait tokitan geratzera irits daitekeelarik.
Granulometria, nagusiki legarrez osatuta dago eta ur
geldiko alderdietan limoak ager daitezke.
Baldintza fisiko-kimikoak, goi-ibilguen berezko erraz-
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Hiztegi batean ibaiaren defi-
nizioa bilatuko bagenu,

ibaiak, beste batean, itsasoan
edo lakuetan amaitzen diren ur-
korronte natural eta jarraiak
direla irakurriko genuke. Baina
ekologi ikuspegitik, ibaiak hori
baino askoz gehiago dira.
Ibaiak, animalia- eta landare-
komunitate joriak azaltzen
dituzten ekosistema zabalak
dira, zeintzuetan bokalerantz
hurbiltzen diren heinean heldu-
tasun-maila handiagoa lortzen
baitute.
Bizidun ugari ostatatzen duten
sistema bizi eta dinamikoak dira
eta hauen eragina ez da muga-
tzen ibai-ubideetara, urrutiago-
ra iristen da, ibaietan aldizka
gertatzen diren uholdeek
garraiatu eta ezartzen dituzten
materialek, lurzoruaren hezeta-
sun handiak eta ibaietara loturi-
ko beste zenbait faktorek,
ibaiertzetako berezko animalia -
eta landare- komunitateen gara-
penerako beharrezkoak diren
ingurugiro-baldintzak sortzen
baitituzte.
Ibaiertzek ere, ibaien dinamika-
rako eta bizirako beharrezkoak
diren materialen iturri izateaz
gain, ibaien garapen -eta heldu-
tasun- prozesuan eragin zuze-
na dute. Ikus daitekeenez, ur-
korronte eta ibai-ertzen arteko erlazioa hain da estua, ezen
ekologi ikuspegitik, biek ekosistema bakar bat osatzen dutela
eta bietako batek aldaketak jasaten baditu, bestearen funtzio-
namenduarengan eragin zuzena duela onartzen baita.
Hala ere, ibai-ekosistemaren barruko erlazioen konplexutasu-

na eta biodibertsitatea ez
da berdina zati guztietan,
goi-ibarretatik bokalera
ibaiak garapen-aldi kon-
plexuagorantz eboluzio-
natzen baitu. Ur korronte
guztien konplexutasuna
eta aberastasuna ere, ez
dira konparagarriak, ibai
edo errekaren luzera eta
zabalera zenbat eta han-
diagoak izan, hauek ere,
orduan eta handiagoak
baitira. Hau guztia dela
eta, ibaiak hiru zatitan
banatzen dira. Goi-ibil-
gua edo crenon, erdi-ibil-

gua edo Rithron eta behe-ibilgua edo Potamon.

Ibaizabal. Goi-ibilgua

Kantauri isurialdeko ibaien jatorria malkar handiko aldapetatik
jaisten diren emari gutxi eta aldizkako mendiko uharrak izan ohi

dira. Uhar hauek mendietatik jaisten diren hei-
nean, elkartu egiten dira eta iturri eta iturbegien
emariei esker, aldapa handiko eta ubide estu
eta mehartuetako mendiko errekak bihurtzen
dira. Hauetatik, ura abiadura handiz jaisten da,
ur jauzi txikietatik eroriz eta hauen azpian era-
tzen diren harri handi eta arrokez beteta daude
eta soilik putzuen hondoetan aurkitzen ditugu
hartxintxar edo hondarrezko substratuak.
Potzu hauetan agertzen dira, hain zuzen ere,
lehenengo bizimoduak,landareen kasuan alga
eta briofitoak eta animalien kasuan anfibioak
eta zenbait intsektu hegalarien larbak.
Altitudean jaisten dugun neurrian, ur-jauziak txi-
kiagoak dira eta ubideek mendiko latsen izaera
hartzen dute. Hauek, basoen barrutik iragaitzen
dira, lurrazala bertikalki higatuz eta ura abiadu-
ra handiz jaisten deneko ubide sakon eta
estuak sortuz.
Korronte gutxiko lekuetan, alde hauetako espe-

IBAIZABAL
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DESKRIBAPENA: zefalopodo honek zortzi erro ditu, eta erro
bakoitzean bi bentosa-ilara. Errook mintz batez josita daude eta
erdian aho korneo bar dute, papagaiaren mokoaren itxurakoa.
oso begi garatuak ditu, eta zaku era gorputza. Kolorea aldako-
rra da, mimetikoa baita: horixka, arrea, berdexka...
Gorputzaren luzera gehienez 3 metrokoa izan daiteke, baina
gehienetan 20 eta 60 cm artekoa izan ohi da.
BIOLOGIA: gaueko azturak dituen animalia da. Harririk harri
dabil bere erroak erabiliz, eta arriskua ikusten duenean baka-
rrik egiten du igeri; horretarako, ur-zorrotada bultzatzen du
sifoiaren bitartez eta erroak era hidrodinamikoan biltzen ditu.
Batzuetan, bere ihesaldian, ura uhertzen duen tinta beltzaren
zorrotada botatzen du. krustazeoz, moluskuz eta arrainez eli-
katzen da berezik. Berauek bere erroez harrapatzen ditu eta
bentosez eusten die. Bentosak hutsunea sortzeko gai diren
muskulu organoak dira. Harrapakinak listuaz geldiarazten ditu
Olagarroak neguaren bukaeran ugaltzen dira, heldutasun
sexuala iristen dutenean. Emeak 150.000-400.000 arrautza

erruten ditu, zuloguneen sabaietatik zintzilikatzen dituen kor-
doietan. Inkubazio-aldian ez du ezer jaten. Horregatik, gehiene-
tan arrautzen eklosioaren ostean hiltzen da.
HABITATA: olagarroa kostako haitzetako arrakala eta zuloetan
bizi da, gehienez 100 m sakon diren tokietan.

DESKRIBAPENA: txibiaren gorputza oso luzea eta

zorrotza da. Burua oso garatua du eta alboetan begi kon-

plexu bi ditu. Gorputzaren saihetsetan bi hegal ditu.

Hegal horiek gezi-puntan amaitzen dira. Hamar erro ditu;

horietarik zortzi aho-erroak dira, laburrak eta uzkurtu ezi-

nezkoak, eta bi bentosa-ilara dituzte. Beste biak luzeago-

ak eta uzkurgarriak dira, muturrean mailu formakoak, eta

lau bentosa-ilara dituzte. Erroen erdian ahoa dago, bi

baraila sendoz hornitua.

Txibiak begi garatuak ditu. Kolorea oso aldakorra da,

nahita alda baitezake: arrosa urdinxka eta gorri edo arre

bitartekoa. Tamaina, gehienez, 40 cm koa da. 

BIOLOGIA: gaueko azturak ditu. Abendutik uztailera bitartean

ugaltzen da. Emeek arrautzak zorro lingirdatsuetan bilduta erru-

ten dituzte. Zorro horiek haitzetan eta substratu gogorretan itsa-

tsita uzten dituzte, kostatik hurbil.

HABITATA: espezie pelagiko hau hondo harritsu eta hondartsue-

tan bizi da, itsasertzaz beheregako aldea eta 200 m baino gehia-

goko sakonera bitartean.

DESKRIBAPENA: krustazeo oskolduna, zapala, zabal baino
luzeagoa, gorri kolore bizikoa, banda urdinek zeharkatua eta,
sarritan, beste organismo batzuek estalia. Lehenengo apendize
parea oso handia eta arantzatsua da. Abdomenaren erdia barru-
rantz okertuta dauka; aurpegi triangeluarra eta hagin handiak
ditu. 15-17 cm-ko luzera izan dezake.
BIOLOGIA: krustazeoak artropodoen filumekoak dira. Beren
artean artikulatzen diren piezek osatutako kanpo-eskeletoa dute,
muskuluen euskarri. Gainera, euren nerbio-sistema liburu hone-
tan aurrerago deskribatu ditugun espezieena baino garatuagoa
da. Hori dela eta, krustazeoek mugimendu azkar eta zehatzak
egin ditzakete.
Galathea strigosa espezie gautarra eta karniboroa da. Bere
burua arriskuan ikusten duenean azkar egiten du ihes, kriskitina-
ren antzeko hotsa atereaz. Abendutik abuztura bitartean ugal-
tzen da.
HABITATA: hondo harritsuetako zuloetan. 3 m edo gehiagoko sakonera duten tokietan.
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tasunetik oso urruti daude. Urte sasoi desberdinen artean, ten-
peratura-aldaketa nabarmenak ematen dira eta disolbatutako
oxigenoaren kontzentrazioak gorabehera handiak jasaten ditu.
Oxigenoaren jatorria fitoplankton eta uretako landareen foto-
sintesian bilatu behar da, uraren haustura eta uhertasunetik
lortzen dena hutsaren hurrengoa baita.
Honen ondorioz, gauetan, landareek fotosintesia egiten ez
dutenean, oxigeno eskasiak eman daitezke. Fenomeno hau,
udan kezkagarria izatera irits daiteke, tenperaturaren igoerare-
kin bizidunek metabolismo azkartu eta oxigeno gehiago kon-
tsumitzen baitute.
Baldintza hauek fitoplanktoneko alga mikroskopikoen garape-
na errazten dute eta ondorioz, urak tonalitate berdea hartzen
du. Uretako makrofitoak ere, ugariak dira.
Ibaiertzetako basoak ere, garapen eta konplexutasunik gore-
nak lortzen dituzte. Dagoeneko aipatu dugun haltzadiaren
atzean, harana hedatu eta ibar zabalak eratzen dituen aldee-
tan, ibaiei loturiko beste landaredi-mota bat agertzen da.
Ibarretako lurzoru emankor, heze eta sakonetan garatzen den

lizardi-zomardia da eta lizarrak, astigarrak, zumarrak, ezkiak,
hurritzak, haritzak eta oihanpe joria azaltzen duen baso mistoa
da.
Ornogabe-fauna aberatsa eta dibertsoa izaten jarraitzen du,
baina uraren kalitatearekiko goi-ibilguetako espezie zorrotz eta
hertsiak desagertzen dira eta ur araztasunarekiko tolerantea-
goak diren espezieak agertzen dira, hala nola, trikoptero, odo-
nato eta dipteroen larbak; koleoptero eta hemiptero igerilariak;
anelido hirudineoak, kironomidoak eta tubifizidoak; moluskuak
eta krustazeoak.

Bizia itsasadarrean

Une bakoitzean, konta ezineko bizidunak biltzen dituen bizia-
ren jaia padura-zale sutsua da. Beste modu batez esanda, itsa-
sadarraren ekoizpen handiak biomasa-ekoizpenaren mailarik
handienak azaltzea eragiten du.
Bertan ekoiztutako eta erreka eta ibaiek ekarritako materia
organikotik, energia hau algetatik espezializaturiko kontsumi-
tzaileenganaino bideratzen duen sare konplexua eratzen da.
Betidanik, itsasadarreko naturaren adierazpen nabaria eta opa-
roak gizakiaren arreta piztu du.

DESKRIBAPENA: hamar erro ditu, horietatik zortzi mo-
tzak, lau bentosa-ilararekin; eta bi uzkurgarriak, askoz
luzeagoak, eta bentosak muturretan bakarrik dituztenak.
Azkenok zabaltxoagoak dira muturretan. Gorpua zapala,
luzea eta zabala da, kolorea oso aldakorra da, ingurunea-
ren, animaliaren aldartearen edo haren bizitzako sasoia-
ren araberakoa baita. Gorputza hegal mehe batez ingura-
tuta dago. Txokoa hegalari mugimendu ondulatuak eragi-
nez ibiltzen da batetik bestera. Luzera gehienez 40 cm-
koa da.
BIOLOGIA: harraparia da eta egunez hondarpean edo
uretan geldirik egoten da harrapakinen zain. Baten bat
begiztatzen duenean, kontuz hurbiltzen da eta oso azkar
luzatzen ditu bere bi erro oratzaileak, hura harrapatzeko
eta beste zortzi erroekin eusteko. Jarraian, olagarroak bezala,
harrapakina listuaz paralizatzen du.
Ernaltze sasoian txokoak kostatik hurbil ikus daitezke bikoteka
igerian, oso kolore ikusgarriak dituztela. Arrautzetatik irteten diren

txoko gazteak harrapakinak ehizatzeko eta elikatzeko gai dira.

HABITATA: hondo harritsu eta hondartsuetan, itsasertzaz behe-

ragoko aldean hasi eta 100 m baino gehiagoko sakonera duten

lekuetaraino.

ABRAKO FAUNA

TXOKOA
(Sepia officinalis)

OLAGORRA
(Octopus vulgaris)

TXIBIA
(Loligo vulgaris)

GALATEA
(Gaalathea strigosa)
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DESKRIBAPENA: gorpuz gris edo

arre berdexka, gardena, sabelalde-

ko segmentuetan zeharkako ban-

dak eta zerrenda ilunak dituena.

Aurpegi luze, estu eta haginduna.

Orban horiak ditu hanketan eta

orban urdinak 5 cm inguruko luze-

ra duten hagin txikietan. Lau

espezie desberdin daude.

BIOLOGIA: izkirak gauez jarduten du bereziki. Hondakin

organikoz elikatzen da.

Izkirak azkar mugitzen dira isa-

tsaren muturreko abanikoari

indarrez eraginez, eta atzeraka

dabiltz. Urte osoan ugaltzen

dira. Emeek arrautzak pleopo-

doen artean (isatsaren barruko

organoak) ga-rraiatzen dituzte,

arrautzen inguruko ura etenik

gabe berritu dadin. 

HABITATA: izkira azaleko ure-

tan eta itsasbeheran agerian

geratzen diren eta algaz bateta

dauden haitzetako putzuetan bizi da.

DESKRIBAPENA: gorpuz gris edo arre berdexka, garde-

na, sabelaldeko segmentuetan zeharkako bandak eta

zerrenda ilunak dituena. Aurpegi luze, estu eta haginduna.

Orban horiak ditu hanketan eta orban urdinak 5 cm ingu-

ruko luzera duten hagin txikietan. Lau espezie desberdin

daude.

HABITATA: Santio-handia hondo arrokatsu eta honda-

tsuetan bizi da. Azalean edo gehienez  40 m-ko sakonera

duten lekuetan. 

DESKRIBAPENA: gure kosta-

ko karramarrorik handiena da.

Oskola 20 cm zabal izan daite-

ke; metro batekoa, hankak

zabaltzen dituenean. Kolore

marroi gorrixka du; txangurroari

algak eta beste organismo ba-

tzuk atxikitzen zaizkio. Haren

oskolak bihotz itxura du, aurre-

aldean estuagoa eta ile eta

arantzaz josia, luzeagoak aurpegian eta  alboetan. Hanka luzeak

ditu eta haginak gorputzaren aldean txikiak dira.   

BIOLOGIA: ornogabe eta

organismo hilez elikatzen da

bereziki.

Txangurroak apiriletik abuztu-

ra bitartean ugaltzen dira, eta

taldeka biltzen dira ernalketari

ekiteko. Karramarro guztien

emeek bezala, txangurro

emeek arrautzak sabelaldean

garraiatzen eta babesten

dituzte.  

HABITATA: txangurroa landa-

re asko dituzten hondo arro-

katsu eta harritsuen gainean bizi da, metro gutxi eta 70 m arteko

sakonera duten lekuetan.

DESKRIBAPENA: buiaren

oskola obalatua da, oso

gogorra eta sendoa, gehie-

nez 30 cm-ko zabalera izan

dezakeena, leuna eta  laran-

ja-arre kolorekoa. Haginen

puntak beltzak dira.

BIOLOGIA: bere hagin sen-

doez harrapakinak birrintzen

ditu: moluskuak, krustazeoak

eta ekinodermatuak.

Emeek estalketaren ondorengo

hamabi-hamalau hilabeteetan

erruten dituzte arrautzak. Bitarte

horretan emeak poltsa batean

eramaten du arraren esperma.

Esperma horrek hurrengo urteko

arrautzak ernaltzeko ere balio

dio.

HABITATA: buia hondo arroka-

tsu eta hondartsuetan bizi da.

Azalean edo gehienez 50 m-ko

sakonera duten lekuetan. 

DESKRIBAPENA: oskol zapala, 4

cm zabal eta ia karratua; more iluna

edo berde-grisa, orban horiz josia.

Haginak oso garatua daude eta

arrarenak handiagoak dira. Hanka

luze eta iletsuak ditu. Zabalera 4-5

cm-koa da.

BIOLOGIA: karramarro beltzak ura

bere gorputzaren barruan biltzen du

eta, horrela, uretatik kanpo zenbait

egunetan egon daiteke, baldin eta giroak heze badirau. Begi

zorrotza du eta, arriskuan dagoene-

an, arroketako arrakaletara joaten da

ezkutatzera. Hanka batetik oratuta

harrapatzen saiatzen bagara hanka

bertan behera utzita ihes egingo du.

Izan ere, hankak gune jakin batzue-

tatik apurtzen zaizkio eta hurrengo

mudaldian hanka berriak sortzen

ditu. Karramarro beltzak algaz, lapaz

eta detrituz elikatzen dira.

Maiatzetik ekainera bitartean ugal-

tzen dira 

HABITATA: itsasertzeko eta  itsasertzaz beheragoko haitzak.

DESKRIBAPENA: oskol

leuna, oliba-berde kolore-

koa eta 5-8 cm luze, aurre-

ko ertzean hortzak  dituena

eta obalatua, aurrealdean

zabalagoa.

BIOLOGIA: ia karramarro

guztiak bezala, karramarro

guztiak bezala, karramarro berdea

alboz dabil. Gautarra da. marea

behera denean irteten da uretatik

hondarretan elikagai bila ibiltzeko.

Arriskua sumatuz gero hondarpean

ezkutatu ahal da. arraintxoz, zizarez,

moluskuz eta animalien hondakinez

elikatzen da. Udan ugaltzen da. 

HABITATA: itsasertzaz beheragoko

aldena bizi da, harrizko, hondo hare-

atsu eta lohitsuen gainean.

DESKRIBAPENA: gorputza

sabelaren parean makurtua, zefa-

lotoraxaren azpian (txamarraren

antzera). Pintza gogorrak eta ez

zapalak. Azken hanka parea eral-

datu gabea, aurrekoen antzera-

koa. Oskol hexagonala. Handia-

goa zabalera luzera baino, baina

iletsua. Sabelalde uzkurtua.

Orbitak itxirik daude barruko

angeluan, antenak kanpoan ger-

tatzen direlarik.

Erdi-itsasertzekoa den beste espezie bat dugu Eriphia verrucosa

edo txangarra, gure itsasaldeko hararratzetan oldarkorrena, gor-

putza zurda sendoz estalia

duena.

Zirrikituen artean babesturik

egoten da, eta oso zaila gerta-

tzen da handik irten araztea han-

karen bat hautsi gabe.

TAMAINA: tamaina gehienez

10-12 cm-koa da.

BIOLOGIA: gauez maskorra

aldatzen duenez gero, une hau

hurbiltzen denean bere kideen-

gandik ere gorde beharrean aur-

kitzen da animalia hau, ezen eta

oskoldun hauen artean kanibalismoa gertatzea ere badago.

Aldaketa egin bez laster, txangarra “puztu” egiten da ura xurgatuz,

aldaketaren ondorengo lehen orduan itsuski handitzen delarik.

DESKRIBAPENA: ibiltzeko
hankak ditu, ile ugariz jantziak
eta muturretan matxardak
dituztenak. Buruan antena
luzeak eta gris berdexka kolo-
reko bi begi irtenak nabarmen-
tzen dira.
LUZERA: ermitaria deitzen
zaion karramarro honen luzera
3 cm-koa da gehienez, bere

maskorretik kanpo dagoenean.
BIOLOGIA: karramarro ermitariak
oskol gogorrik gabeko krustazeoak
dira eta gastropodoen maskorren
barruan babestu beharra dute. Hazi
ahala maskor batetik bestera aldatzen
dira.
Detrituz elikatzen dira. Martxoa eta
abendua bitartean ugaltzen dira.
HABITATA: karramarro ermitariak
barraskilo hilen maskorretan bizi dira,
itsasertzaz beheragoko aldean.
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IZKIRA
(Paleamon elegans)

SANTIO-HANDIA
(Scyllarus arctus)

KARRAMARRO BERDEA
(Carcinus maenas)

TXANGURROA
(Maja squinado)

BUIA
(Cancer pagurus)

KARRAMARRO BELTZA
(Pachygrapsus marmoratus)

TXANGARRA
(Eriphia verrucosa)

KARRAMARRO ERMITARIA
(Clibanarius erythropus)
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DESKRIBAPENA: urdina, gorpuz

osoan orban zuri txikiak ditu.

Asimetrikoak eta oso handiak diren bi

hagin indartsu eta beldurgarri ditu.

Handiena moluskuak mastekatzeko

erabiltzen du; eta txikiena, horzduna,

haien zati samurrak zatikatzeko eta

ahoratzeko. Antena pare bi ditu.

Lehenengoak laburrak eta erdibituak

dira; eta bigarrenak, oso luzeak. Abdomenaren bukaeran isats-

hegal zabala du. Otarraina gehienez  50-60 cm luze izan daiteke.

BIOLOGIA: abakandoak gordelekuak zulatzen ditu eta egunez eta

mudaldietan zulo horietan

ezkutatzen da. Otarraina

bezala, neguan ur sakona-

goetara jaisten da. Anim-

alia gautarra da. Krustaze-

oz, moluskuz, zizarez eta

animalia hilez elikatzen da.

Udan ugaltzen da. Emeek

gehienez 30.000 arrautza

erruten dituzte, zenbait

larba-alditatik igarotzen

direnak. Abakandoa, ota-

rraina bezala, muden bitar-

tez hazten da.

HABITATA: 10 m eta 5etik gora m arteko sakonera duten tokietan

bizi da, hondo harritsuetan.

DESKRIBAPENA: oskol sendo, zabal

eta biribila du. Oskolaren aurrealdeko

ertza zerra-formakoa da. Marroi iluna,

belus antzeko ilez estalia. Hagin sendo

eta garatuak ditu. Oskolak gehienez 7

cm-ko zabalera izan dezake. Azken

hanka parea zapala du, igeriketarako

egokitzapena bailitzan.

BIOLOGIA: txamarra karramarro igerilaria da. Bere eboluzioan

atzeko hanken muturrak pala antzekoak bihurtu zaizkio eta uretan

igeri egiteko erabiltzen ditu. Gainera,

pala horiek hondarra zulatu eta harra-

pakinen zain hondarpean ezkutatzeko

erabiltzen ditu. Izkiraz eta arrain txikiz

elikatzen da.

Emeak arrautzak sabelaldean garraia-

tzen ditu. Gizakiak gainera, beste are-

rio asko, olagarroa kasu; sakonera gu-

txiko alderdietan murgiltzerakoan

oskol-jantzi huts piloa topatzen badu-

gu, ziur egon gaitezke olagarro gordelekuren bat dagokeela aldean.

ELIKADURA: arraintxoz, zizarez, moluskuz eta animalien hondaki-

nez elikatzen da.

DESKRIBAPENA: arroketan sendo txertatzen
den kusku lodiko maskorra. Euskarri duen subs-
tratuari egokitutako forma izaten du, baina oroko-
rrean biribil antzekoa eta irregularra izan ohi da.
Hainbat saihets erradial zentrokide ditu.
Ezkerreko kuskua ganbila da eta substratuari
atxikita dago; eskuinekoa zapala edo apur bat
ganbila da eta ostraren estalkia da.
Kolore asko izan ditzake, zuria eta marroi morex-
ka bitartekoak.
LUZERA: tamaina,  gehienez, 15 cm-koa da.
BIOLOGIA: ostrak, arriskua sumatzen duenean,
gaineko kuskua gogor eta hermetikoki ixten du.
Hala ere, ostraren etsai nagusia den itsas izarrak
ekin eta ekin maskorra irekitzea lortzen du, ostrak

ezin duelako luzaroan itxita iraun arnasarik hartu
gabe.
Ostrak hermafroditak dira eta txandaka egiten
dute arrarena eta emearena. Emeek milioi larba
baino gehiago egiten dituzte urtean, larba nahi-
koa garatuak.Larba horiek substratuan finkatzen
dira, lehenengo eta behin haien bitartez, alboz
jarrita; gero zementu antzeko substantzia jaria-
tzen dute eta ezkerreko kuskua horren gainera
erortzen uzten dute.
Substantzia hori gogortu egiten da eta, horrela,
ostra hautatutako lekuan bizitza osorako finkatu-
ta geratzen da.
HABITATA: harri eta substratu gogorren gainean,
itsasertzeko arroketan nahiz hondoan.

ABAKANDOA
(Homarus gammarus)

OSTRA
(Ostrea edulis)

TXAMARRA
(Liocarcinus puber)

DESKRIBAPENA: gorputz hemisfe-

rikoa duen itsas trikua; arantza

sendo eta zorrotzak ditu, 3 cm ingu-

ru luze, ez hurbilegi bata bestetik. 

Sabelaldean bost hortz zurik osaturi-

ko ahoa du. Kolore arre morea,

gorriska, zuria edo berdeska izaten

du. 5-7 cm inguruko diametroa du.

BIOLOGIA: itsas trikuak karekizko oskola dauka, eta 20 plaka-

sorta izaten ditu. 

Plaka batzuek irtenuneak izaten dituzte

eta haietatik arantzak ateratzen dira;

beste batzuek, berriz, poroak izaten

dituzte. Poro horien gainean itsas tri-

kuak pintza mikroskopikoak ditu, eskuen

moduan erabiltzen dituen pendulu mugi-

garrien gainean.

Gauez izaten da aktiboagoa; hondo

harritsuetan aurkitzen dituen algak

jaten ditu.

Urte osoan zehar ugaltzen da.

HABITATA: hondo harritsuetan, kostaldetik 80 m-ko sakonera

bitartean. eurek egindako zuloetan aurkitzen ditugu, taldeka.

DESKRIBAPENA: itsas izar arruntak bost

beso sendo ditu, malguak eta puntazorro-

tzak. Gorputza eta besoak arantza gogorrez

josita daude. Kolorea arre horixka da, orban

berde-grisekin. Itsas izarra 80 cm-koa izan

daiteke gehienez, baina 60 cm-koa izan ohi

da.

BIOLOGIA: itsas izarrak ekinodermatuen filumekoak dira. Talde hone-

tako animalia guztiak itsasoan bizi dira, eta, euretariko batek ere bene-

tako bururik eduki ez arren, badute nerbio-sistema: aho inguruko nerbio-

eraztuna eta eraztun horretatik irteten diren bost nerbio-kordoiak.

Gehienek ahoa sabelaldean dute eta uzkia bizka-

rraldean. Itsas izarrek ez dute aurrealderik ez atze-

alderik. Beraz, edozein norabidetan mugitzen

dira.Ekinodermatuek simetria pentaerradiala dute.

Hau da, haien egitura bost atal erradial berdinetan

banatuta dago bai kanpotik eta bai barrutik ere.

Itsas izarra detrituz, itsas trikuz, krustazeoz eta

bibalbioz elikatzen da. Bere besoen indarraz

harrapakinen gorputzak irekitzeko gauza da.

Behin ireki ondoren bere urdaila kanporatzen du

harrapakina bildu eta digeritzeko. Itsas izarra azarotik otsailera arte

ugaltzen da.

HABITATA: itsas izarra harrizko substratuen gainean bizi da, gehienez

180 m sakon diren lekuetan.

DESKRIBAPENA: gorputz handi eta biri-

bileko itsas trikua. Arantza sendo eta

laburrak ditu, 2 cm ingurukoak, punta

biribilekin. Kolore aldakorra du, morea

edo gorriska; arantzen puntak, berriz,

zuriak izaten ditu. 12 eta 13 cm bitarteko

oskola dauka.

BIOLOGIA: erabat kamuflaturiko aleak

aurki ditzakegu; bestelako organismo, harri eta abar erabiltzen

dituzte kamuflatzeko, edo bestela plasti-

koak eta paperak ere bai. Itsas triku

hauek mota askotako materialak bilatzen

dituzte, beraz, gehiegizko argitasunetik

babesteko. Itsas triku arrunta bezala,

gauez izaten da aktiboagoa. Algak eta

detrituak jaten ditu.

Urte osoan ugaltzen da.

HABITATA: algak ugari diren hondo

harritsu eta hareatsuetan, azaleko ure-

tatik hasi eta 100 m sakonerako uretara bitartean.

DESKRIBAPENA: itsas izar

honen erdiko gorputza txikia da.

Gorputz horretatik irteten diren

besoek ebakidura ia zirkularra

dute, eta muturretan meheagoak

dira. Kolorea laranja-gorria da.

Gehienetan bost besoko itsas izar

gorriak aurkituko ditugu, baina sei eta zazpi besokoak ere

badaude. Gutxi gora-behera 20 cm-ko diametroa dute.

BIOLOGIA: karekizko plaka artikulatuek osatzen dute ekino-

dermatuen eskeletoa.

Plaka finkoak izan daitezke, esate

baterako itsas trikuarenak, edo

mugikorrak, esate baterako itsas

izarrenak.

Itsas izar gorria astiro-astiro ibiltzen

da eta bidean aurkitzen dituen

mikroorganismo txikiez elikatzen da;

mikroorganismook ahora eramaten

ditu zilioen mugimenduen bitartez,

beso azpietan dituen ildoetan zehar.

E. sepositus udaberritik udazkenera arte ugaltzen da. Sexu

banatuak ditu. Hala ere, badaude itsas izar gorri hermafroditak.

HABITATA: harrizko substratua duten hondoetan bizi da,

gehienez 250 m sakon diren tokietan.

ITSAS TRIKU ARRUNTA
(Paracentrotus lividus)

ITSAS TRIKU BIOLETA
(Sphaerechinus granularis)

ITSAS IZARRA
(Martastherias glaciaris)

ITSASOKO IZAR GORRIA
(Echinaster sepitosus)

DESKRIBAPENA: muskuilu ezagunak

maskor kuskukide eta asimetrikoa du,

triangeluar samarra, eta txangarik (kus-

kuen artikulaziorik) gabekoa.

Aurreko muturra zorrotza da eta bertan

dago unboa (hazten den aldea, hau da,

kuskuen alde apikala); atzeko muturra

biribila da. Maskorraren kolorea morea edo marroi iluna da.

LUZERA: tamaina oso aldakorra da, 5 eta

15 cm bitartekoa.

BIOLOGIA: plankton-estadioetatik abiaturik

ugaltzen da muskuilu gazte bihurtu arte.

Urtean hiru aldiz 6 eta 12 milioi arrautza

bitartean erruten dituzte.

HABITATA: espezie hau multzoa bizi da,

haitzetan eta era guztietako substratu

gogorretan atxikita, itsasertzean nahiz itsa-

sertzaz beheragoko aldean.

MUSKUILUA
(Mitylus edulis)
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DESKRIBAPENA: gorputz penta-
gonala, diametroa 3 cm inguru-
koa; gorputzetik bost beso zilindri-
ko irteten zaizkio, meheak, punta
zorrotzekoak eta oso mugikorrak;
besoak 15 zm luze ere izan dai-
tezke.
Bai gorputzak, bai besoek, aran-
tza txiki-txikiak dituzte. Gaineko
aldea beltz arrea du, baina besoek
kolore argiagoko uztaiak izan di-
tzakete; sabelaldea grisa edo
horia izaten du.
LUZERA: gehienez 15 cm-ko luzera izan dezake.

BIOLOGIA: arrunta da
gure kostaldean, baina
batzuetan ez da erraz
ikusten, oso ezkutuan
egoten delako.
Harrapari aktiboa da, eta
detrituak ere jaten ditu.
Udaberrian eta udan
ugaltzen da.
HABITATA: kostaldean,
algak eta hondarra dituz-
ten harkaitzarteetan,
batez ere harrien azpian
eta harrietako zuloen

barruan; izan ere, fotofobikoa da (argitik ihes egiten du).
Metro bat eta 70 m bitarteko sakonera duten lekuetan.

DESKRIBAPENA: gorputz zabala

eta bost beso labur dituen izar txikia,

arantza finez estaila. Kolorea aldako-

rra da, gris horixka, gorrixka edo ber-

dexka.

LUZERA: gehienez 6 cm-ko diame-

troa izan dezake.

BIOLOGIA: espezie hermafrodita da

eta ernalketa gorputzetik kanpo egi-

ten du. 

Espezie honetako animaliak,

gazteak direnean, arrak dira eta

gero eme bihurtzen dira. Asterina

gibbosa da sexuz alda daitezke-

en itsas izar hermafrodita baka-

netako bat. Moluskuz, ofiuraz eta

belakiz elikatzen dira.

HABITATA: hondo harritsuetan

bizi da, gehienez 100 m-tik gora-

ko sakonera duten lekuetan. 

DESKRIBAPENA: gorputza penta-
gono antzekoa da eta gehienez 2-3
cm-ko diametroa izan dezake.
Beratik bost beso muturzorrotz irte-
ten dira. Gaineko aldea pikor txikiz
estalita dago. Kolorea beltz arreska
da.
LUZERA: gehienez 5-7 cm-ko luze-
ra izan dezake.
BIOLOGIA: hondora jalkitzen diren
substantziez elikatzen da. Ofiuraren

etsai nagusiak, gazteak
direnean, itsas izarrak eta
arrainak dira. Besoak
erraz apurtzen zaizkie,
baina berriro sortu ahal
zaizkie.
HABITATA: ofiura beltza
algaz estalitako hondo
harritsu eta hareatsuetan
bizi da, azala eta 400 m-
ko sakonera bitartean.
Egun lainotsuetan eta ilu-
nabarrean ofiurak beren
zuloetatik irteten dira.

DESKRIBAPENA: gorputza forma-
ri dagokionez aurrekoaren dagokio-
nez, aurrekoaren  (Itsas luzokerra)
antzekoa du. Desberdintasun nagu-
sia kolorean datza; izan ere, hona-
ko hau gris arrea da.
LUZERA: tamainari dagokionez,
ostera, 40 cm-koa ere izan daiteke.
BIOLOGIA: itsas luzoker arrea ez

du Cuvieren tuturik. Gainerakoan,
elikadura eta ohiturak itsas luzo-
kerrak dituenen berdinak dira.
Itxuraz estatikoak izan arren,
itsas izarrak bezala itsas luzoke-
rrak herrestan ibiltzen dira poliki,
itsas hondotik.
Udan ugaltzen da.
HABITATA: hondo hareatsu edo
harritsuetan, metro gutxi eta 100
m bitarteko sakonera duten tokie-
tan.

OFIURA ARRUNTA
(Ophioderma longicauda)

ITSAS IZARRA
(Asterina gibbosa)

OFIURA BELTZA
(Oficomina nigra)

ITSAS LUZOKER ARREA
(Holothuria tubulosa)

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
eta krema-kolorekoa du bereizgarri,
tamaina txikiko orban ilunez zipriz-
tindurikoa; bizkarraldean mordoa
izan ohi du. Katuarrainaren burua
zorrotzagoa da ahaide duen momar
izenekoarena baino. 
TAMAINA: 50-70 cm. bitarteko
tamaina izan ohi du, oro har. Alerik
zaharrenek metro bateko luzera
izan dezakete.
BIOLOGIA: gaueko espezie bat da, egunez geldi dirauena,

hondoko arroken artean ezkutaturik.
Ugalketa-sistema obiparoa du.
Katuarrain emeek binaka erruten
dituzte arrautzak, eta hondoko alga
eta arroka artean kiribilkatuta uzten
dituzte.
ELIKADURA: arrainak, moluskuak eta
krustazeoak.
HEDAPENA: kostaldeko marrazo txi-
kia, Sciliorrinidoen familiakoa. Euskal
kostaldeko hondo hareatsu-arrokatsu
guztietan ageri da, 10-100 metro bitar-
teko sakoneratan; salbuespen gisa,

400 metrotaraino ere jaits daiteke. Katuarrainaren hedapen-
eremuak Atlantikoa hartzen du bere baitan, hasi Norvegiatik eta
Mauritaniaraino; eta baita Mediterraneo itsasoa ere

DESKRIBAPENA: gorputz zapaldua dauka,
bizkarraldea marroia edo grisaxka duena,
eta tita marroi-ilun ugariz eta irregularki
barreiaturikoez zipriztindurikoa. Sabelaldea
zurixka du; larruazala, berriz, leuna eta bilu-
zia. Isatseko pedunkulu edo txortena motz-
motza du, bi bizkar-hegatsez horniturikoa. Isats-hegatsa trian-
geluarra da; ez du uzki-hegatsik. Honakoa du ezaugarri nagu-
sitzat, alegia, deskarga elektrikoak eragin ahal izatea bere
borondatez, eta buruaren albo banatan dituen bi organo elektri-
ko edo "elektroplasto" ere deiturikoei esker. Izatez, muskulu ba-

tzuk dira, sekulako eraldaketa jasan dutenak,
harik eta "pila elektriko" antzeko-edo bilakatu
diren arte. Prisma mordoaz osatuta daude,
eta prismak milaka -250.000- diskoz hornituta
daude, zutabe bertikal edo erraki bat osatzen
dutenez. Diskoek substantzia gelatinakara
bat dute beren baitan eta nukleo pila.
TAMAINA: 90 cm.

BIOLOGIA: udaberriaren hasiera aldean izan ohi dira gorteia-
tzeak eta estalketak. Irail aldera, emeek 20-34 kume bizi erdi-
tzen dituzte, 6-9 cm. luze direnak. Espezie obobibiparoa da.  

ELIKADURA: ekinodermatuak, arrainak, krustazeoak eta

moluskuak.

DESKRIBAPENA: batetik, iltze-formako
arantza handiak ditu bereizgarri arraia gas-
takak, bizkarraldean irregularki sakabana-
turikoak; eta, bestetik, ezten handiz osaturi-
ko ilara bat, bizkarraldeko erdi-lerroan para-
turikoa, hasi burutik eta isatseraino. Begi
handiak ditu. Hortzak, berriz, ilaratan antolatuta dauzka, baina gaine-
rako arraiarik gehienek baino ilara gutxiagotan.
TAMAINA: 1,20 cm. 
BIOLOGIA: arraia guztiek ohi dutenez, ugalketa-sistema obipa-

roa darabil. 60 cm.-ko luzera duenean erdiesten
du sexu-heldutasuna. Ernaldu ondoren, 20
arrautza ere errun ditzakete emeek. Arrautza
bakoitza kapsula berdexka edo marroi-ilun batek
babesten du. Kapsula horrek arraildura mehe
bat izan ohi du, enbrioiari arnasketa ahalbide-
tzen diona; 9 cm. da luzean eta 6 cm. zabalean.
Enbrioiek 13 cm. izaten dituzte jaiotakoan; 4-6

hilabete iraun ohi du jaio aurretiko inkubazioak.

ELIKADURA: batez ere krustazeoak, baina baita arrainak eta

moluskuak ere.

DESKRIBAPENA: kolore aldakorra
du Bastanga arruntaren gorputzak.
Berdexka, gris-urdinxka, eta orban
zuriz zipriztindurikoa ere izan daite-
ke zenbaitetan. Sabelaldea zurixka
du. Bastanga helduek, sarritan,
dentikulu arantzadunak izan ohi
dituzte bizkarraldean eta isatsean;
isatsa beltza du. Larruazal leuna eta
mukosoa dauka, maiz, ezten txiki-
dun lerro bat ageri ohi dute bizkarraren erdialdean, isatseraino
iristen dena. Isatsak ezten gogor eta horzduna dauka, mukusez

estalitakoa, eta atzealdean -luzetara-
ko arraila paraleloetan kokatuta-
dituen guruin pozoitsuekin lotuta
dago.
TAMAINA: 2,50 m.
BIOLOGIA: obobibiparoa da. Uda-
sasoian ugaltzen da. Estalketaren
ondoren, arrautzaren bitelo-substan-
tziak eta amaren uteroko paretek
jariatzen duten urina darabiltzate eli-
kagaitzat; urin horri esker, arrautzak
paretetara itsasten dira. Erditze
bakoitzean, 6-9 kume inguru jaiotzen

dira, behar bezala garatutakoak. 
ELIKADURA: krustazeoak, moluskuak eta arrainak.

KATUARRAIN    
(Scyliorhinus canicula)

ARRAIA GASTAKA
(Raja clavata)

IKARAIO PIKART
(Torpedo marmorata)

BASTANGA ARRUNTA
(Dasyatis pastinaca)
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DESKRIBAPENA: gorputza suge-for-
makoa dauka -zilindrikoa eta luzanga-
arre-ilun kolorekoa, grisa, edo berdexka,
eta mukosaz estalitakoa. Ezkata ñimiño-
ak ditu. Behe-baraila goikoa baino luze-
agoa du. Sudurzulo tubulatuak dauzka
eta albo-lerroa nabarmen ageri da saihetsalde banatara.
Tamaina: arrak ez dira 60 cm.-tik gorakoa; emeek, ordea, 1,50 m.
neur ditzakete.

BIOLOGIA: larbak -hasieran leptozefalo
eta gerora angula deiturikoak- sargazoen
itsasoan sortzen dira eta handik Euro-pako
kostaldeetara hurbiltzen dira. Kostaldeko
ibaietan gora egiten dute, nahiz eta ba-
tzuek bokaleetan dirauten bizitza osoan.
Bizimodu bakartia eman ohi dute eta jatun
ikaragarriak dira. 
Sekulako bizitasuna dute eta urgaineratze-
aren aurka egiten dute irmoki. Aingira heldu

guztiak hil egiten dira, ugalketa ondorenean. TAMAINA: arrak ez
dira 60 cm.-tik gorakoa; emeek, ordea, 1,50 m. neur ditzakete.
ELIKADURA: krustazeoak, moluskuak, anelidoak eta arrainak.

DESKRIBAPENA: suge-formako gor-
putz zilindrikoa dauka, gris-belzkara
kolorekoa bizkar eta saihetsaldean, eta
zurixka sabelaldean. Buru sendo eta
apur bat konprimatua dauka, ondokoez
horniturikoa: aho handi bat, mihi zabala,
eta hortz ñimiño baina gakodun mor-
doa. Goi-baraila behekoa baino luzea-
goa du. Bular-hegatsen paretik hasten
zaio bizkar-hegatsa. Ezkatarik gabea
da, eta ez du ez sabel-hegatsik ez pelbisekorik.
TAMAINA: 3 m. bitartekoa; 60 kiloko pisua.
BIOLOGIA: arrain gautarra da eta jatun handia. Bost urte betetzen

dituenean hasi eta 15 urtera bitar-
tean ugaltzen da. Horretarako,
sakonera handiko hondoetara
jaisten da, 2.000-3.000 bitarteko-
etara; izan ere, hondo sakoneta-
ko presioa lagungarri zaio arrau-
tzak erruteko, 13-14 milioi inguru
jaurtitzen baititu aldiro. Emeak
arrautzak errun orduko, arrak
ernaldu egiten ditu, eta arra zein
emea hil egiten dira. Arrautzak ur
gainera igotzen dira orduan eta
planktonaren osagai bilakatzen.

Larbek -angulen antzekoak izaki-, hondora jaitsirik, malkar gune
arrokatsuetan babes hartzen dute.
ELIKADURA: arrainak, krustazeoak eta moluskuak.

DESKRIBAPENA: gorputz lerden eta

luzanga dauka; sabelaldea biribildua

izaki, eite zilindrikoa hartzen du.

Bizkarraldean kolore berdexka du;

saihetsalde eta sabelalde zilarkarak

ditu. 

TAMAINA: 20 cm.

BIOLOGIA: 13-23ºC arteko tenpera-

tura duten urak ditu gogokoen. Azal

inguruko uretan halako tenperaturik

aurkitu ezean, sakonera handiagoko-

etara jaisten da, neguan egiten due-

nez. Ia beti arrain-sarda handietan

mugitzen da. Antxoaren bizitza-luzera

ez da zazpi urtetik gorakoa izaten. 

ELIKADURA: mikroorganismo plank-

tonikoak.

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga du

bereizgarri sardinak -ez antxoarena

bezain lerdena-, kolore urdinxka-ber-

dexka ageri duena bizkarraldean, eta

zilarkara saihetsetan nahiz sabelean.

Burua aho batean amaitutakoa du.

Supero samarra edo goi-kokapenekoa

da aho hori, baraila biak hortz zeharo

ñimiñoez hornituta dauzkana; bomerrean eta mihian, ordea, ez

da hortzik ageri. 

Ezkata jauskorrak ditu. Albo-lerroak 29-31 ezkata inguru izan

ditzake.

TAMAINA: 12-20 cm. bitartekoa; 30 cm.-ko luzera ere izan

dezake. Tamaina handitu egin ohi zaio latitudearen arabera.

BIOLOGIA: errunaldia dagokione-

an, sardina desagertu egiten da

kostaldetik eta plataforma konti-

nentaleko hondoetan murgiltzen

da eta haietantxe erruten ditu

arrautzak. Arrautzek ur gainera

egiten dute eta azalean flotatzen

dute; izan ere, koipe-tanta bat bai-

tute beren baitan, flotatzeko gaita-

suna ematen diena; metro bateko

diametroa izan ohi dute eta eme bakoitzak 50.000-70.000

arrautza inguru erruten ditu.

Estreinakoz errutea dagokien emeek, urte beteko adina dute-

nek, esaterako, ez dute 20.000 arrautza baino gehiago erruten.

Bi urte betetzean, 50.00 arrautza errun ditzakete; eta hiru urte

dituztelarik, 70.000 arrautza edo are gehiago errun ditzakete.

AINGIRA
(Anguilla anguilla)

ITSAS AINGIRA
(Congrer congrer)

BOKARTA
(Engraulis encrasicholus)

TXARDINA
(Pilchardus pilchardus)

DESKRIBAPENA: gorputz bitxia
dauka zapo zuriak, arre oliba-kolore-
koa, eta gutxixeago edo gehixeago
jaspeztatua. Buru handi eta zanpatua
du. Enbor txikikoa da, ezkatarik gabea
eta guruin mukosa-jariatzaileez horni-
turikoa; jariaturiko mukosa horrexek
ematen dio, hain zuen, darion likata-
sun berezi hori. Aho handia du -burua bezain zabal ia -, hortz
zorrotz mordoaz horniturikoa. Bular-hegatsen azpian dauden
zaku dermiko batzuen barruan dauzka zakatzak.
Lehenengo bizkar-hegatsak sei erradio ditu; horietarik, hiru lehe-
nengoak mintzik gabeak dira.
TAMAINA: 2 cm.
BIOLOGIA: bost edo zapi urte dituenean eta 70 zm. luze denean,

orduantxe erdiesten du sexu-helduta-
suna. Udaberriaren azken aldera edo
udaren hasiera aldean burutu ohi du
ugalketa, 400-1.000 metro bitarteko
sakoneratan. Zapo zuri emeak zinta
gelatinakara bat uzten du, luzean 12
metro ingurukoa eta kolore gorrixka
duena; zinta horretan daude arrautzak,
arrak behin eta birritan ernaltzen ditue-
nak. Zinta apurtu egiten da hurrena eta
korronteek garraiatzen dute, arrautzak
aska daitezen ahalbidetuz. Larbak

-pelagikoak baitira- zentimetro bat neurtzen dute eta ez dute
beren sortzaileen antz apurrik ere; 6 cm.-ko neurria erdiestean,
eta metamorfosia jada burutu delarik, hondora jaisten dira.
ELIKADURA: krustazeoak, moluskuak eta arrainak.
HABITATA: hondo hareatsu eta limotsuetan bizi da, 10 metrotatik
hasi

DESKRIBAPENA: gorputz lerdena eta
luzanga dauka, ezkata ñimiñoez eta muko-
sa ugariaz horniturikoa. Kolore berde-ilu-
nekoa da, beltza ia; saihetsaldeak zilarka-
rak ditu eta sabelaldea zurixka. Hiru bizkar-
hegats dauzka, eta bi uzki-hegats. Goi-
baraila behekoa baino irtenagoa du, eta
zenbaitetan barbula bat izan dezake muturrean. Mukosa beltza dario
ahotik. Honetan bereizten da abadirarengandik, alegia, albo-lerro zuze-
na daukala, eta ez okerrak hark bezala.   

TAMAINA: 80-100 cm. bitartekoa;
1,30 cm. izatera irits daiteke.
BIOLOGIA: udaberrian ugaltzen da.
Emeek 200 metroko sakoneratan
erruten dituzte arrautzak. Arrautzek
-milimetro bateko diametrodunak-
azalerantz egiten dute eta bizimodu
pelagikoa ematen, larbek bezala.
Larbak metro gutxiko sakoneratara

jaitsi ohi dira eta horietan bizitzen dira, harik eta 25-30 cm. neurtzera
iritsi bitartean. Gero, 100-200 metro bitarteko sakoneratara jaisten
dira. Bost urterekin erdiesten dute sexu-heldutasuna.
ELIKADURA: moluskuak, arrainak, krustazeoak eta anelidoak

DESKRIBAPENA: kolore marroi-ilun edo
arre-gorrixkako gorputza dauka. Saihetsal-
deak grisaxkak ditu; sabelaldea zurixka du.
Bizkarraldea eta saihetsaldeak orban beltzez
horniturikoak ditu, eta badituzte zeharkako
banda lauso marroi-ilun koloreko batzuk ere.
Hiru bizkar-hegats ditu, eta bi uzki-hegats. Goi-baraila behekoa baino
luzexeagoa du. 

TAMAINA: 45 cm.
BIOLOGIA: udaberrian ugaltzen da, 100
metro baino gutxiagoko sakoneratan. Paneka
handiaren arrautzek apenas izaten dute mili-
metro bat baino handiagoko diametrorik;
planktonaren osagai dira. Arrautzak ez dira 10
edo 13 egun baino lehen zabaltzen eta horie-
tatik larba bat jaiotzen da, 3mm. dena luzean
eta bizimodu pelagikoa daramana aldi batean. 

ELIKADURA: krustazeoak, moluskuak eta arrain txikiak.

DESKRIBAPENA: hiru lepo hegal ditue-
lako bereizten da. Lehena, altuena, biga-
rrena luzeena eta hirugarrena baxuena.
Uzki hegal bi ditu, lehena, bigarrena
baino askoz luzeagoa delarik. Azpiko
ezpaina, goikoa baino handiagoa du,
bizartxorik gabekoa eta hortz ilaraz bete-
rik. Goi aldeko haginak berriz, kardetan
agertzen dira eta mota hau bereizten duten bomer haginak Mukidun
ezkata txikiz jositako gorputz luzea du, zein 1.20mko luzera harrapa
ditzake. Sabela zurixka eta alboak zilarreztatuak ditu.
TAMAINA: 25-40 cm.
HABITATA: hondar eta harri hondoetan bizi da; ur bi artean 25 cm-
ko tamaina hartu arte eta heldutasunera heltzerakoak, 200m-raino

murgiltzen dira. Emeak 300m-ra.
BIOLOGIA: dozena batetik birako sardetan
dabilen arrain taldekoia dugu hau. Eguraldi ona
egiten duenean, ur azaletik ahoa irekita joatea
atsegin du. Ia ezinezkoa da ez topatzea korkoi
sarda batekin, ala ere, hobeto ikusteko, hondo-
an geldi geratuz, azkar hurbilduko zaizkigu,
oso ikusguratsuak direlako. Uda eta udazkene-
ko hasieran, itsasadarrak uzten dituzte eta
sarda handiak sortuz, ur libreetara joten dute,
non, ugalketari emango diote hasiera. Talde

hauek benetan trinkoak dira, honela, ernalkuntza segurtatzen dute.
ELIKADURA: orojalea da, harriak estalirik dauden lingirdaz elikatzen
da, bertotik, usteltzen dagoen materia organiko eta organismo txikiak
harraskatuz. Hau da funtsean, bere elikadura.
LEKUTASUNA: Abrako itsasbazter guztietan aurkitu daiteke.
Arriluzen, Kantarepen eta Galeatik barinatxeraino.

ZAPO ZURI    
(Lophius piscatorius

PANEKA HANDI  
(Trisopterus luscus)

ABADIRA
(Pollachius virens)

ABADIRA HORIA
(Pollachius pollachius)
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DESKRIBAPENA: gorputz luzan-
ga dauka, marroi-iluna bizkarral-
dean eta zurixka sabelaldean
-ezkata ñimiñoez horniturikoa-;
hegats arrexkak ditu, ertzetan
kolore ilunagoa ageri dutenak.
Gazteek kolore urdinxka izan ohi
dute, 4 cm.ko tamaina erdietsi bitartean.
TAMAINA: 25-30 cm. bitarteko tamaina; 45 cm. ere izan ditza-
ke, ordea.

BIOLOGIA: irailetik martxo-
ra bitartean ugaltzen da.
Bere arrautzak eta larbak,
bizitzaren lehen aroetan,
planktonaren osagai izan
ohi dira. 
ELIKADURA: moluskuak,
arrainak eta krustazeoak.
Jatun handia da.

HABITATA: hondo arrokatsuetan bizi da, landaredi ugariz horniturikoe-
tan, eta 3-40 metro bitarteko sakoneratan. Aholatz mediterraneo helduak
60 metroko sakonerataraino jaits daitezke eta hondo lohitsuetan bizi
dira.

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
dauka, sendo eta lodia aurrealde-
tik, eta konprimatua atzealdetik.
Kanela edo marroi-argi kolorekoa,
tita ilun ugariz zipriztindurikoa. 
TAMAINA: 20-40 cm. bitartekoa;
60 cm. neurtzera irits daiteke.
BIOLOGIA: irailetik martxora bitar-
tean ugaltzen da. Aholatz hirubixar

emeak milaka arrautzatxo erruten
ditu, milimetro bateko diametroa
dutenak; arrautzak planktonaren
osagai dira. 
ELIKADURA: moluskuak, arrai-
nak eta krustazeoak. Jatun han-
diak dira.
HABITATA: itsasertzetik hasi eta
250 metrora bitarteko sakonera-
tan bizi da, hondo algatsu edo
arrokatsuetan, eta arrakala arte-
an ezkutaturik.

DESKRIBAPENA: buruaren aurreko
aldea deprimituta izatea du bereizga-
rri; eta ahoa handiegia, dagokion
tamainarako. Kolorazio horixka du.
Begi handiak dauzka. Bentosadun
arrain-espezie gainerakoek bezalako
gorputza du. Lepati orbanbikoak ere
bentosa bat du sabelaldean.  
TAMAINA: 4 cm. 

BIOLOGIA: udaberriaren azken aldera
ugaltzen da. Larbak planktonaren osagai
izaki, ez dira hondora jaisten sabelaldeko
bentosa garatu artean. Igerilari traketsa da
oso.
ELIKADURA: uretako arkakusoak, itsaso-
ko zizareak eta zikirak. 
HABITATA: bizimodu sedentarioa ematen
du hondo arrokatsu-hareatsuetan, harri
mordoaz horniturikoetan, eta horien azpie-
tan dihardu aterpe eta elikagai bila; 2-10

metro bitarteko sakoneratan ageri da.   

DESKRIBAPENA: izenak argi adie-
razten duenez, orratz-itxurako gor-
putz luzanga eta argala dauka. Plaka
dermiko poligonalez osatuta dago;
plakak horiek sendo bezain malguak
dira, hots, babesgarri gisa erabil ditza-
keenak baina -aldi berean- mugikorta-
suna ezertan eragozten ez diotenak. 
Mutur luzanga du, konprimatu sama-
rra, gandortxo ertain bat ageri duena
azpialdean; buruaren luzera halako bi
baino txikiagoa da luzean. 
Ez du isats oratzailerik; uzki-hegatsa, berriz, txiki-txikia du, lehen begi-
kolpean nekez ikus daitekeena. Kolore aldakorra du, kokalekutzat
duen hondoaren ezaugarrien arabera aldatzen zaiona; halere, tonu
arre, berdexka edo grisaxkak gailentzen zaizkio, txandakaturiko banda
bertikal argiez eta ilunez -ikuserrazago edo ikusgaitzagoez -nabar-

mendurikoak. 
TAMAINA: 45 cm.
BIOLOGIA: arrek nahiz
emeek antzeko gorputza dau-
kate. Alabaina, arrak emeak
baino handixeagoak dira;
ildaska luzanga eta triange-
luar bat dute isatsean. Apiril
aldera ekiten diote ugalketa
burutzeari. Maiatzean, esate-
rako, orratz handi emeak 200-
400 arrautza inguru -2,5 mm.-
ko diametrodunak- erruten
ditu eta arrak sabelaldean

duen poltsa-inkubatzailean uzten. 
Bost asteren buruan -uztailaren erdialdera- jaiotzen dira kumeak,
itxuraz beren sortzaileak bezalakoxeak baina zeharrargiak.  
ELIKADURA: arrautzak eta arrainkumeak, krustazeoak eta
moluskuak.

AHOLATZ MEDITERRANEOA
(Gaidropsarus mediterraneus)

AHATE LAPATI
(Lepadogaster lepadogaster)

ORRATZ HANDI
(Sygnathus acus)

AHOLATZ HIRUBIXAR 
(Gaidropsarus vulgaris)

DESKRIBAPENA: gorputz zeharo
luzanga eta konprimatua du bereizgarri
akulak; bizkarraldean kolore urdin-ber-
dexka ageri duena eta saihetsak lauso-
agoak ditu. Masailezurrek, luzatu egi-
ten baitzaizkio, moko sendo eta erabat
hozkatua osatzen dute, artazien eitekoa.
Behe-baraila luzexeagoa du. Begiak eta sudurzuloak handiak ditu
oso; begien albo-alboan ditu sudurzuloak.
TAMAINA: 70 cm.-ko luzera eta kilo bateko pisua.
BIOLOGIA: bi urterekin erdiesten du sexu-heldutasuna. Lehorretik

urrun dauden Atlantiko uretatik hurbiltzen da
kostaldera eta hurrena haietara itzultzen da
ostera. Udaberrian eta sakonera gutxiko ure-
tan erruten ditu arrautzak, kostaldetik hurbil
dauden lekuetan. Arrautzak -3,5 mm.-ko dia-
metrodunak- hondora jausten dira, eta beren
baitan dituzten -eta ia cm. bat luze diren- kiri-
bilei esker, algei itsasten zaizkie. Eme bakoi-
tzak 10.000-35.000 arrautza inguru erruten

ditu; arrautzak bost asteren buruan lehertzen dira. Mutur ia atzeman
gaitza izan ohi dute larbek jaio berritan; garatuz doazen heinean,
ordea, ikaragarri hazten zaie behe-baraila, eta hurrena, goi-baraila ere
hazi egiten zaie.
ELIKADURA: arrainak eta krustazeoak.

DESKRIBAPENA: gorputz laburra eta sen-
doa dauka. Kolore aldakorrekoa da, baina
ez da gainerako krabarrokak bezain gorria,
apur bat argiagoa baizik. Batzuetan belzka-
ra izan daiteke. Isats-pedunkuluaren mutu-
rrean orban argi bat ageri du. Hegatsek,
berriz, orbantxo gorrixka arre eta argiak izan
ohi dituzte. Aho handikoa da, ezpain lodiak
eta bandatan antolaturiko hortz zorrotz eta ziztakariak dauzkana.
Bizkar-hegatsek, uzki-hegatsek eta operkuluek guruin pozoitsuetara

loturiko arantzak dauzkate; horrexegatik
izan ohi da hain minbera horien ziztada.
Hondoan etzanda ematen du egun osoa.
TAMAINA: 30 cm.
BIOLOGIA: kabrarrokak burutzen duen
aldian eta moduan gauzatzen du ugal-
keta.
ELIKADURA: zizareak, moluskuak,
arrainak eta krustazeoak.
HABITATA: Arroka artean bizi da, zeine-

tara ezin hobeto moldatzen baita mimetikoki antzaldatuta. Gauez,
behera egiten du, baina ez da iristen krabarrokak harrapatzen
dituen sakonerataraino.

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga du
bereizgarri abixoi handiak, ezkata leu-
nez estalitakoa; albo-lerroan 52-56
ezkata inguru izan ditzake.
Kolore arre-berdexka du, zeharrargi
samarra; sabela zilarkara du.
Saihestetan luzetarako banda bat
ageri du, buruaren atzealdetik isats-
pedunkuluraino doakiona.
Ezkatek orbantxo beltz batzuk dituzte ertzetan, arrainaren kolore

orotarikoaren osagarri direnak. Buru
zanpatu samarra dauka. Aho handia du,
nola barailak hala ahosabaia eta bome-
rra hortz txikiez hornitutakoak dituena.
TAMAINA: 10-15 cm. bitartekoa.
BIOLOGIA:bizimodu pelagikoa darama
abixoi handiak. Itsasadarren bokaleetan
-Urumearen ibai-ahoan, adibidez- sar-
tzen da eta horietan gora egiten du
arrain-sardetan; badirudi, gainera, ez
dutela batere aurreratzen kontrakarre-

an. Luzaroan geratzen dira toki berean.
ELIKADURA: organismo planktonikoak.

DESKRIBAPENA: laburregia eta sendoa
dauka gorputza, kolore aldakorrekoa:
hasi gorri minetik eta gorri-arrexkaraino.
Tamaina handiko burua du, luzakin der-
miko eta arantza mordoaz horniturikoa,
batik bat operkuluetan. Ahoa -hortz txikiz
jositakoa- handia du eta ezpain lodiak
ditu. Bizkarraldeko eta uzkiko hegatsek
arantza zorrotz eta latzak dauzkate,
guruin pozoitsuetara loturikoak; horrexegatik izan ohi dute hain
ziztada minberatsua. Hondoan etzanda ematen du egun osoa,
igeri egiteko gaitasun gutxi eta mugatua baitu. 
TAMAINA: 50 cm.
BIOLOGIA: maiatzetik abuztura bitartean du ugalketa garaia.

Orduan, krabarroka emeek mila-
ka arrautza erruten dituzte; arrek
ernaldu ondorenean, ur gainera
egiten dute arrautzek eta plankto-
naren osagai bilakatzen dira.
Larbak lehertzen direnean, kos-
taldera hurbiltzen dira eta hondo-
ra jaisten, non bizimodu sedenta-
rioari ekiten baitiote. 
ELIKADURA: zizareak, molus-
kuak, arrainak eta krustazeoak.

HABITATA: hondo arrokatsuetan bizi da, alga mordoz beteta-
koetan; alga artean, mimetikoki antzaldaturik eta zelatan gera-
tuko da, harrapakinen bat noiz hurbilduko zain; ikusi orduko
oldartzen da haiengana, eta bere aho handiaz harrapatzen ditu.
Hiru metrotatik hasi eta 100 metro bitarteko sakoneratan aurki
daiteke.

AKULA
(Belone Belone)

ABIXOI HANDI    
(Atherina presbiter

ARRASPA
(Scorpaena porcus)

KRABARROKA
(Scorpaena scrofa)
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DESKRIBAPENA: buru sendoa du,
aho handia eta arrakalatua. Bekaldeko
masailezurra handiagoa izanik. Gor-
putza luzea du, gutxi konprimatua eta
isats pedunkulu handi batekin. Bere
leheneko lepo-hegala hirukia eta aran-
tzaduna da. Bigarrena, tamaina berbe-
rekoa bada ere, arantza batez baino
ez dago hornituta, besteak bigunak
direlarik. Uzki-hegala txikiagoa izanda, hiru arantza ditu eta bularrekoak,
txikiak, sabelekoak bezala. Gris berdexka zilarreztatu kolorekoa da, ilu-
nago delarik lepoaldetik. Sabela zuria eta ezpaina arrosak.
TAMAINA: 40-60 cm. Pisua: 2-3 kgr.
HABITATA: udaran, sakontasun gutxiko eta ibaien bokaletako ur gaziak
gustuko ditu. Itsasadarretatik barrena ere ibiltzen delarik. Itsasaldean,
hondo harritsu edo harri eta hondarrez osotutako hondoetan aurki daite-

ke, hondartzen bazterrean, olatuak apurtzen
duen tokitan eta hondarpetan.
BIOLOGIA: gazteenak, bere tamainako beste
arrain batzuen sardatan ibiltzen dira, hauek
beste mota batekoak izanda ere, korkoiak, sal-
pak eta abar. Ale nagusiak, bakartiagoak dira,
hala ere, noizbehinka, sarda handietan, bene-
tako migrazioak egiten ikus daitezke. Bere
jatuntasuna dela eta, datorkio izena.
Benetan ausarta eta jakinguratsua, erraz ikus
daiteke hurbiletik, izutzen ez badugu.
ELIKADURA: otsoarekin konparatzeagatik.
Marea gorak eta olatuak agerian uzten da.

Nagusiak, beste arrain edo zefalopodo nahiago ditu, hamarratzak edo
txokoak adibidez.
LEKUTASUNA: Nerbioi itsasadarretik, Areetan, Barinatxeraino erraz
topa daiteke arrain hau gure udalerrian. Itsasadarreko bokalan dira uga-
rien. Arriluzeko morruan, Kantarepen eta urautsia dagoen harri han-
dietan orokorrean, erraz ikuz daiteke tamaina ertaineko aldeak.

DESKRIBAPENA: gorputza luzanga
dauka, ez haitzetako barbarinarena bezain
lerdena, eta tamainaz harena baino txikixe-
agoa; gorrixka-kolorekoa du, iluna bizka-
rraldean, eta zurixka sabelaldean. Moko-
eran ebakita du errostroa, eta begitartea
ahurra. Zenbait iktiologoren iritziz, espezie
berdineko mota bi dira haitzetako barbarina eta lohitako barbarina.

TAMAINA: 25 cm.
BIOLOGIA: udaberrian du ugalketa
garaia, eta haitzetako barbarinarena
bezalatsu garatu ohi da.
ELIKADURA: moluskuak, krustazeo-
ak, algak eta anelidoak
HABITATA: hondo lohitsuetan bizi da,
haitzetako barbarina baino sakonera
handiagoko uretan, hasi 20 metrotatik
eta 200 metrora bitarteko sakoneratan. 

DESKRIBAPENA: gorputz fusiformea
dauka, gorri-horixka kolorekoa, eta ezta
rria gorri bizia, zeharkako bizpahiru lerro
hori-arrosa ageri dituelarik trabeska. Kolore
argiko sabel-hegatsak ditu.
TAMAINA: 40 cm.-ra bitartekoa.
BIOLGIA: espezie hermafrodita protero-
ginoa da, alegia, ale guztiak emeak

dira hasiera batean eta gero ar bila-
katzen dira. Trantsizio garaiko une
batean, ar eta eme izan daiteke aldi
berean, eta auto ernaltzeko gauza da.
Udaberrian eta udan ugaltzen da.
Kraba arruntaren arrautzak, milimetro
bateko diametro izan ohi baitute,
planktonaren osagai dira.
ELIKADURA: moluskuak, krustazeoak,
anelidoak eta arraintxoak.
HABITATA: hondo arrokatsuetan bizi da,

2-100 metro bitarteko sakoneratan.

DESKRIBAPENA: gorputz lerdena
dauka; grisaxka-kolorekoa du bizka-
rraldea, zilarkarak ditu saihetsaldeak
eta sabelalde zuriska du.
Mutur puntazorrotza du; ahoa,
berriz, zeharo protraktila eta tubula-
rra. Irten samarra du baraila, eta
albo-lerroa bihurgunetsua, hezurrez-
ko ezkata oso garaiez osaturikoa.
Operkuluaren atzealdean orban beltz bat dauka. Badu isats-hegal
bat ere. 
TAMAINA: 50 cm.
BIOLOGIA: sarritan arrain-sarda handiak osatzen ditu, eta uda-
sasoian, horietan hurbiltzen da kostaldera ugaltzera. Negu partean,

aldiz, alderdi sakonagoetara itzultzen
da, 100-500 metro bitarteko sakonerata-
ra. Txitxarro emeek ur azaletik gertu
erruten dituzte arrautzak, milimetro bate-
ko diametroa daukatenak. Arrautzak eta
larbak planktonaren osagai dira. Larbek
-2,5 cm. neurtzen baitute jaio berritan-
marmoken babesa bilatu ohi dute, eta
haien unbrela azpian aterpetzen dira;
marmoketatik erauzitako edo eroritako
organo genitalak eta harizpi-puskak
dituzte elikagai.   

Elikadura: Planktona, arrautzak, beste espezieetako larbak eta
arrainkumeak, krustazeoak eta moluskuak.
HABITATA: egunez, bitariko uretan egon ohi da, edo hondotik hur-
bilagokoetan. Ilunabar aldera, gora egiten du, ur azalekoetara, eta
han geratzen da gau osoan, planktona duelarik elikagai. 

LUPIA
(Dicentrarchus labrax)

ITSAS KRABA
(Serranus cabrilla)

LOHITAKO BARBARIN 
(Mullus barbatus)

TXITXARRO ARRUNTA
(Trachurus  trachurus)

DESKRIBAPENA: gorputz laburra eta
sendoa dauka, kolore aldakorrekoa;
gorri-grisaxka edo arrexka. Honetan
bereizten da krabarroka ertainetik, ale-
gia, ezkata handiagoak ditu, zabal
bezain luzeak, zabalak baino luzeago-
ak izan beharrean. 
Halaber, kabrarroka txikiaren zeharka-
ko lerro gehienekoak 40 ezkata ditu,
eta ez 55 kabrarroka ertainarenak

bezala. Profil ganbileko gorputza
ageri du, eta, pozoitsuak ditu operku-
luetako, uzkiko eta bizkarraldeko
arantzak. 
TAMAINA: 18 cm.
BIOLOGIA: kabrarrokak burutzen
duen aldian eta moduan gauzatzen
du ugalketa
ELIKADURA: zizareak, moluskuak,
arrainak eta krustazeoak. 
HABITATA: hondo lohitsuetan bizi
da, hasi itsasertzetik eta 200 metro
bitarteko sakoneratan.

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
dauka, hezurrezko plaka ildaskatu eta
pikordunez korazaturikoa. Badu buru bat
ere, sendoa, eta operkuluetan arantza
zorrotz eta latzak ageri dituena. Perloi
handiaren mutur lakarrak errostro zapal-
du bat osatzen du. Bular-hegatsen erra-
dioak apendize sentsorial erabateko bila-
katu zaizkio, harrapakinak hautemateko lagungarri dituenak.
Organo lokomotor gisa ere erabil ditzake, ordea, hondo limotsuan
zehar "ibili" ahal izateko. Arrosa-kolorekoa da, iluna bizkarraldean,
eta zurixka sabelaldean eta saihetsen beheko aldean. Ubel-kolore-
koak ditu bular-hegatsak, isats-hegatsa gorrixka du, eta gainerako-

ak arrosakara-horixkak.
TAMAINA: 60 cm.
BIOLOGIA: ugalketa garian
-udan burutzen baita-, kostaldera
hurbiltzen da arrautzak errutera;
arrautzak metro bateko diame-
troa izan ohi dute, gutxi gorabe-
hera. Hamar egunen buruan
lehertzen dira larbak eta orduda-
nik bizimodu pelagikoa darama-

te. Ondoren, kostaldera hurbiltzen dira eta sakonera gutxiko ureta-
ra jaisten dira eta azkenik ur sakonagoetara.
ELIKADURA: zizareak, moluskuak, arrainak eta krustazeoak.
HABITATA: hondo hareatsu-lohitsuetan bizi da, 20-200 metro bitar-
teko sakoneratan edo gehiagokoetan.

DESKRIBAPENA: kabrarroka txikiaren
-Scorpaena notata- antzekoa da oso,
eta sarritan nahasi egiten dira espezie
biak. Buru handia dauka, larruazal-gin-
gilez estalitakoa; halaber, eztenak ageri
ditu bizkarreko, uzkiko nahiz pelbiseko
hegatsetan, gurin pozoitsuei lotutakoak
guztiak ere. Kolore aldakorra du. Sarri
askotan gorri ardo-kolore jaspeztatua
gailentzen zaio, beltzez titakaturikoa,
isats-pedunkuluaren erdialdetik behera-
ko zatian batik bat. Oro har, orban distal bat izan ohi du bizkar-

hegatseko alderdi arantzatsuaren
mutur urrunekoan. Hezurrezko gandor
bat dauka masailezurrean zehar;
buruaren azpian, berriz, garezur hobi
bat du.
BIOLOGIA: igerilari traketsa da.
Hondoan baino ez da bizi beti; duen gai-
tasun mimetiko itzelari esker, antzalda-
turik eta zelatan geratu ohi da, harrapa-
kinak noiz arrantzatuko.
ELIKADURA: batik bat krustazeoak,
baina baita arrain txikia eta molus-
kuak ere.
HABITATA: hondo hareatsu edo

limotsu sakonetan bizi da, 50-250 metro bitarteko sakoneratan.

DESKRIBAPENA: buru handi eta
deprimitua du bereizgarri xabiroiak, gan-
dor eta arantza ugariz horniturikoa.
Arantzak guruin pozoitsu batzuekin lotu-
ta daude; hortik datorkio izen arrunta.
Gorputza mehetu egiten zaio atzealde-
an. Kolore arre-gorrixka ageri du sabele-
an eta saihetsetan; sabelaldea, berriz,
zurixka du.
Gorputz biluzia dauka. Albo-lerroak ez du hezurrezko irtenunerik. 
TAMAINA: 20-30 cm. bitartekoa; 50 cm. ere izan ditzake. 
BIOLOGIA: dimorfismo sexual agerikoa du. Xabiroi arrek emeek baino

hegats garaiagoak dituzte eta papila geni-
tala garatuagoa daukate. Udazkeneko
errunaldian, gorrixkagoa  ageri dute sabe-
laldea; emeenak, aldiz, kolore hori-laranja
hartu ohi du. Udazkenean, alga artean eta
arroketako arrakalatan erruten dituzte
arrautzak emeek. Arrautzek masa trinkoak
osatzen dituzte eta bost asteren buruan
lehertzen dira. Larbak planktonaren osagai
dira; behin 1,5 cm.-ko tamaina dutenean,

hondora jaisten dira. Bi urterekin erdiesten dute sexu-heldutasuna.  
ELIKADURA: arraintxoak -adibidez, zarboak-, krustazeoak, molus-
kuak, arrautzak eta arrainkumeak.
HABITATA: arrain sedentarioa da, algaz hornituriko hondo arrokatsue-
tan bizi dena, 4-50 metro bitarteko sakoneratan.

KRABARROKA TXIKI
(Scorpaena notata)

PERLOI HANDIA
(Trigla lucerna)

KRABARROKA GORRI
(Scorpaena loppei)

KRABARROKA ARRANTZALUZE
(Mioxocephalus scorpius)
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DESKRIBAPENA: familiaren ezaugarri
guztiak ditu. Zortzi ebakortz eta zenbait
hortz molariforme lerroz hornitutako ahoa
duelarik. Lohidura ilun batzuek desberdin-
tzen dute gainerako diplodustaz: Hiruki
itxurako bat garondoan, burua eta lepo-
hegal artean, beste bat, isats-pedunku-
luan, zein, itsas eta uzki hegaletatik zabaltzen da. Azkeneko ezau-
garri honek, beste diplodus guztietatik bereizten du. Gorputza altua
eta konprimatua du, gris zilarreztatua eta erreflexu urre eta gorrix-
kaz. Urre koloreko ezkata lerroz zeharkatua dago luzeran. Uzki eta
lepo-hegalak, beltz koloreko ertzak dute, sabelekoak berriz, argia-
goak. Lepoko hegala horixka da leheneko zatian, arreska bigarre-
nean.   TAMAINA: 10-25 cm.

HABITATA: ura hausten den hondo harritsuak
maite ditu, beraz sakontasun gutxiko uretan dabil.
BIOLOGIA: taldekoia gaztetan, sakontasun gu-
txiko hondoetan bizi da. Ale nagusiak indepen-
dentzia handia erakusten dute, batzuetan txar-
boen sardetan sartzen badira ere. Ez da batere
arrunta bere zulo ezkuta-tokian aurkitzea.
Behaketa modurik errazena, hondoan geldi ego-
tea litzateke, segundo gutxitan txapasta eta
muxartxoz inguraturik egongo garelako. Beste

behaketa modu bat, urautsira hurbiltzea litzateke, ur azpitik eta
zarata egik barik. Hemen, molusku, oskoldun, ar, eta algez elika-
tzen delarik. Ugalketa udazkenean da, arrautzak eta larbak flota-
tzaileak dira. ELIKADURA: anelidoak, krustazeoak eta moluskuak.
LEKUTASUNA: Abrako itsasbazter guztian ikus daiteke. Ereagako
hondartzatik, Punta Galeraino, non ale gaztez osoturiko sarda ugari
dauden. Kantarpeko kalara asko etortzen dira.

DESKRIBAPENA: esparidoen ezaugarri
denak ditu. Diplodus generokoa izanda,
ebakortzak masail hezurreko aurrealdean
ditu eta hagin molariformeak alboetan.
Muxarrak kokotean duen lohidurarik ez du,
eta, uzki eta lepo hegalen artekoa txikiagoa
da. Gorputza altua, konprimatua eta obala-
tua da. Zilar-grisa koloreko, bost-pasei
zeharkako marra ilun ditu. Hauek errazago
ikusten dira ale gazteetan, heldutasunarekin desagertzen doazelako.
TAMAINA: 12-30 cm.
HABITATA: 50m. baino gutxiago duten hondo harritsuetan bizi da.
Berton, harrien azpian, zulo edo urperatutako itsasontzietan babesten
delarik. Itsas-bazterrera hurbiltzea gustuko du urautsian ibiltzeko.

BIOLOGIA: batzuetan, hondo ingurutik
ibiltzen da sardak osatuz. Gazteenak,
alga eta ornogabez elikatzen diren bitarte-
an, nagusienak, oskoldun, bibalbio, eta
itsas trikuez elikatzen dira. Itsasoa gogo-
rra dagoenean, urautsietan ibiltzea du
gustuko, lasaia dagoenean berriz, zulo
eta harrien azpian bilatzen du babesa,
arriskuetatik aldegiteko edota atseden
hartzeko. Udaberri eta uda bitartean, hon-
doko legarretan, izaten da errutea.
Arrautzak, larbak bezalaxe, flotatzaileak

dira. Arrainkumeak sardatan bizi dira itsas bazterrean.
LEKUTASUNA: arrain arrunta gure Abran eta Kantauri osoan.
Muskuiluz beteriko lekuetan ikus ditzakegu: Txurruka kaian, Arriluzen,
Portu Zarran, Galeako kaia eta itsasbazter guztietan
Barinatxetaraino.

MUXARRA ARRUNTA
(Diplodus vulgaris)

MUXAR HANDI 
(Diplodus sargus)

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
dauka, gorri-laranjatua; zeharkako bi
lerro hori ditu, eta bi barbula luze goi-
barailan. Buru luzanga du eta honetan
bereizten da lohitako barbarinarenetik:
errostro luzanga eta ganbila du; begien
arteko tartea, berriz, zapaldua du, eta ez
ahurra. 
TAMAINA: 40 cm.
BIOLOGIA: taldean bizi da, kosta ingu-
ruan; hondo hareatsu edo limotsuetan
kokatu ohi da. Barbulak astindu ohi ditu, harrapakinen bila dabilelarik;
harrapakinak hauteman eta lurpetik atera ez ezik, zapore onekoak

diren igar dezake barbulei
esker. Bi urterekin erdiesten du
sexu-heldutasuna. Udaberrian
ugaltzen da. Milimetro bateko
diametrodun arrautzak erruten
ditu. Bere arrautzak eta larbak
planktonaren osagai dira.
Larbak, garatu ahala, hondora
jaisten dira eta kostaldera hur-
biltzen. 
ELIKADURA: moluskuak,
krustazeoak, algak eta anelido-
ak.
HABITATA: hondo hareatsue-
tan bizi da, 2-80 metro bitarte-

ko sakoneratan. Uda-sasoian itsasertzeraino hurbiltzen da; neguan,
aldiz, sakonera handiagoko uretara jaisten da.

DESKRIBAPENA: gorputza garaia, kon-
primatua eta apur bat luzatutako obalo
itxura aurkezten du. Mutur motz eta buru
txikikoa. Begiak neurri ertainekoak, aho
txiki eta ezpain lodiak ditu. Ebakortz lerro
bana masailezur bakoitzeko eta molarrik
eza. Lepoko hegala 11-12 arantzadun
erradio ditu. Hau, mota berdineko besteengan bereizten diolarik,
(boga, adibidez). Zilarreztaturiko grisaren gainean, ori koloreko
10-12 lerro ditu luzeran. Bularreko hegalen behealdean, lohidura
ilun bat erakusten duelarik.
TAMAINA: 30.50 cm.
HABITATA: algez estalitako hondo harritsu eta hondartsuak ditu

gustuko. Neguan, ur sakonagoetara joaten
da, 20m tik behera jaitsi barik. Ibaietako
bokaletatik ere sartzen da.
BIOLOGIA: bere alboko marrari ezker, ezin
hobeto sinkronizatutako sardak osatzen
dituen espezie taldekoia dugu hau.
Ugalketari buruz nahiko gutxi dakigu.
Espezie hermafrodita proterandrikoa dugu,
hau da, arrainkumeak, emeak dira jaiotze-
rakoan eta denborarekin ar bihurtuko dira.

ELIKADURA: elikadura belarjalea izan arren, ale gazteenak, ar
eta oskoldunak ere jaten dituzte. Udaberri eta udazkenean hur-
biltzen dira itsasbazterrera harri artean erruteko
LEKUTASUNA: oso arrunta da gure udalerrian, Nerbioi itsasada-
rretik (Areeta), Kantarepe, Santurtzi, Zierbena, Gorrondatxeraino;
…

DESKRIBAPENA: esparidoa, gorputz
luzanga eta deprimitua daukana; bizka-
rraldea berde-horixka eta sabelaldea
zilar-kolorekoa ageri dituena. Lauzpabost
lerro horik zeharkatzen diote zeharretara
gorputz osoa. Albo-lerroa belzkara du.
Bular-hegatsen oinaldean orban txiki eta
ilun bat nabarmen daiteke. Ahoa txikia du,
kamutsa eta dortsal samarra. 
TAMAINA: 25-35 cm.

BIOLOGIA: apiriletik maiatzera bitartean
ugaltzen da. Boga emeek kostalde inguruetan
erruten dituzte arrautzak. Arrautzak planktona-
ren osagai dira, eta baita larbak ere, harik eta
garatzen diren bitartean. Hermafrodita protero-
ginoa da. Sortzez, eme jaiotzen dira ale guz-
tiak, baina garatu ahala, ar bilakatzen dira.
ELIKADURA: algak, anelido txikiak eta krus-
tazeoak.
HABITATA: arrain-sarda handitan mugitzen
da, harat-honat, kostaldean zehar; hasi ur aza-
lekoetatik eta 100 metroko sakonerataraino.

DESKRIBAPENA: gorputza apur bat
luzanga dauka, muxar handiena baino
luzexeagoa, baina bogena baino labu-
rragoa. Bizkarraldea urdin-kolorekoa
du, saihetsaldeak zilarkarak ditu eta
sabelaldea zurixka. Begi handiak ditu.
Burua, berriz, aho zeihar batean amai-
turikoa. Sabelaldeko eta bularraldeko
hegatsak zurixkak ditu; uzkikoa eta isatsekoa, gorrixkak. Orban
beltz bat du bereizgarri isats-pedunkuluan; pedunkuluak, berriz,
ertz zuri-horixka bat du.

TAMAINA: 25 cm.
BIOLOGIA: udaberrian ugaltzen da.
Buztanbeltzaren arrautzak plankto-
naren osagai dira. Mugimendu eten-
gabekoan ibili ohi da beti, eguneko
orduaren eta urte-sasoiaren arabera.
Negu partean, 40 metro baino gehia-
goko sakoneratara jaisten da.
Elikadura: algak, anelidoak, krusta-
zeoak, moluskuak.

Habitata: hondo arrokatsu eta belarkaratan bizi da. Arrain-sarda
anitz osatzen ditu eta horiekin zeharkatu ohi du igerian -bitariko
uretan- kostaldea. Noizbehinka, ur azalekoetara irteten da eta jau-
zika ibili ohi da uretatik kanpo.

HAITZETAKO BARBARIN 
(Mullus surmuletus

SALPA
(Sarpa salpa)

BOGA
(Boops boops)

BUZTANBELTZ  
(Oblada melanura)

DESKRIBAPENA: bere moldekoen ezau-
garri denak ditu, baina 10 edo 12 ebakor-
tzez eta biz-pairu atzeko-hagin lerro.
Taldetik bereiz daiteke, marroi koloreko,
zeharkako bost marra dituelako. Tamaina
handien hartzen duen mota. Lau kilora
heldu daiteke. Begi txikiak ditu buruarekin konparatuz, hau, handia
da eta ezpaina lodiz hornituta. Bere senideak baino gutxiago kon-
primatua agertzen da, altuera, hauekiko ere, handitxoagoa delarik.
TAMAINA: 25-30 cm.

HABITATA: alerik gazteenak muxarren artean
bizi dira sakonera gutxiko uretan. Nagusienak
berriz, beste Diplodusak baino ur sakonagoetan
ibiltzen da.
BIOLOGIA: taldekoia, naiz eta ale nagusienak
bakarka ibili. Harri eta hondarren arteko muga
du gustuko. Izutzen ez badugu, erraz ikusiko
dugu hurbiletik, bere senideak bezala. Babesa
eta atsedena, koba eta zuloetan aurkitzen du.

Ugalketa garaia udaran da.
ELIKADURA: bere elikadura oskoldunez osatua dago.
LEKUTASUNA: harri handiz hornitutako hondoak ditu gustuko.
Arriluze eta Galeako kaiak, singerak eta Kantarpeko hondartza.

DESKRIBAPENA: puntazzo generoari
dagokio. Mutur puntazorrotza eta profil
ganbila ditu bereizgarri; ebakortz luze
eta okertuak nabarmentzen zaizkio.
Mutur zorrotza eta protraktila du; gaz-
tetan, halere, ez zaie hain nabarmen
ageri. Gorputz garai, oboide eta konpri-
matua dauka; kolore zilarkara-grisaxka
du, zeharkako 7-8 banda beltz eta ilun ageri dituena trabeska.

TAMAINA: 50 cm.-ko luzera.
BIOLOGIA: udazkenean ugaltzen da.
Ugalketa garaian, urdin-grisaxka koloreko
bihurtzen zaio buruaren goiko aldea, banda
arre-ilun estu bat ageri duelarik begien
aurrealdean eta beste zabalago bat atzeal-
dean. Arrautzek eta larbek bizimodu pelagi-
koa daramate; larbak, ordea, kostaldera
itzultzen dira artean urte-gutxiko direlarik. 
ELIKADURA: herbiboro edo belarjalea da,
argi eta garbi; alabaina, zizare, molusku eta

krustazeoez ere elikatzen da.

AKERRA
(Diplodus cervinus)

AKERMUXAR
(Diplodus puntazzo)
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DESKRIBAPENA: itxuraz, muxar
handiaren oso antzekoa, baino txi-
kixeagoa. Gorputz konprimatua
dauka, eta ezpain meheak ditu.
Muxar buztanbeltz gazteek zirrinda
bertikalak ageri ohi dituzte, zahartu
ahala desagertzen zaizkienak.
Helduak, berriz, zilar-kolorekoak
izan ohi dira, isats-pedunkuluan
orban beltz bat ageri dutenak. Ez

dute ertz ilunik hegatsetan, eta sabe-
laldeko hegatsak horixkak dituzte.
TAMAINA: 20 cm.
BIOLOGIA: gainerako muxarrak baino
fidakorragoa da. Apiriletik ekainera
bitartean ugaltzen da. Bere arrautzak
eta larbak planktoneko osagai dira.
Hermafrodita proteroginoa da.
ELIKADURA: anelidoak, krustazeoak,
moluskuak eta algak.
HABITATA: hondo arrokatsuetako
arrain-sardatan mugitzen da kostalde
inguruetatik zehar.

DESKRIBAPENA: gorputz konpri-
matu eta garaia dauka. Bizkarralde-
an kolorazio arrosa edo gorrixka
ageri du; saihetsaldeak, berriz,
gorrixka-zilarkarak ditu, eta sabelal-
dea zuriska. Begien gainean orban
urdinska bat ageri du, gorputzaren
beste hainbat ataletan bezalatsu.
TAMAINA: 50-60 cm.
BIOLOGIA: talde txikietan mugitzen
da. Udaberritik uda hasierara arte dute ugaltzeko garaia.
Lamotearen arrautzak urgainekoak edo flotatzaileak dira; larbek,

beren biziaren hasieran, bizimodu
pelagikoa daramate, eta ezari-ezarian
kostaldera gerturatuz joango dira.
Lamote ale batzuk hermafrodita prote-
randrikoak dira, alegia: ar dira sortzez;
gero, trantsizio garai bat igarotzen
dute, zeinetan ar nahiz eme izan bai-
taitezke, edo sexu bitariko aldi berean
-ezeinetan heldutasunik erdietsi gabe-;
eta, azkenean, eme bilakatzen dira. 
ELIKADURA: krustazeoak, moluskuak
eta anelidoak.

HABITATA: hondo limotsu edo hareatsuetan bizi dira, 6-30 metro
bitarteko sakoneratan. Neguan, halere, 200 metroko sakonerata-
raino jaits daiteke.

MUXAR BUZTANBELTZ
(Diplodus anularis)

DESKRIBAPENA: gorputza arre-arrosa
kolorekoa dauka. Bular-hegatsen ba-
rrualdean, berriz, orban belzkara nabar-
men bat du bereizgarri.
TAMAINA: 40 cm.
BIOLOGIA: arrain-sardak osatuz mugi-
tu ohi da, banakoen kopurua aldakorra
izan ohi dutenetan. Udaren azken alde-
ra ugaltzen da. Lentoe emeak, 20-50 metro bitarteko sakonera-

tan,  jaurti egiten ditu arrak ernaldutako
arrautzak. Arrautzak urgaineratu egiten
dira eta planktonaren osagai dira, lar-
ben antzera. Larbek 2,5 mm. izan ohi
dituzte jaio berritan; eta zentimetro
batera iristen direnean, behera egiten
dute eta itsasertz inguruko hondo
sakonera gutxikoetara hurbiltzen dira.
ELIKADURA: krustazeoak, moluskuak
eta anelidoak.
HABITATA: hondo hareatsu-arroka-

tsuetan bizi da, 6-40 metro bitarteko sakoneratan.

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
dauka. Horixka edo gris-horixka kolo-
rekoa du bizkarraldea; kolorea argia-
gotuz doakio saihetsetan, harik eta
sabelaldean zurixka bilakatu arte.
Honetan bereizten da xabiroi zuritik,
alegia, hegatsek kolore uniformea
ageri diote eta betzulo artean ginbai-
la du oso eta luzetarako ildaska bat osatzen dio. Ez du hark
bezain gorputz lerdena. Igeri-maskuririk gabea da eta albo-lerro-
an 60 ezkata dauzka.
TAMAINA: 15-20 cm. bitartekoa.

BIOLOGIA: arrain gautarra da.
Egunez hondarretan ezkutatzen da,
eta gauez harrapakinen bila atera-
tzen da. Arrautza eta larba pelagiko-
ak ditu. Arrain-espezie honek eragi-
ten dizkie ziztadarik gehien bainula-
riei, hareatan erdi-lurperatuta egoten
baita hondartzetako itsasertzean.
ELIKADURA: krustazeoak eta arrain
txikiak

HABITATA: hondo hareatsuetan bizi da; horietan, begietaraino
lurperatu ohi da, bere harrapakinen zelatan. Xabiroi zuria baino
ur sakonera gutxiagokoetan aurki daiteke. Alerik gazteenak,
bereziki, itsasertzetik bertatik hasita aurki daitezke; heltzen dire-
nean, ordea, 100 metroko sakonerataraino jaitsi ohi dira

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
eta deprimitua dauka. Bizkarraldea
gorri-horixka kolorekoa du eta sabelal-
dea horixka. Orban oso bereziak ageri
ditu: urdinxkak, berdexkak eta horix-
kak, aurreko aldean; eta, urdin-argiak gorputzaren atzeko alde-
an. Operkuluek ezproi arantzatsu eta pozoidun bana dute. Aho
txikia eta protraktila du; ezpainak oso lodiak ditu. Ez du ezkata-
rik larruazalean. Ez du igeri-maskuririk ere. Eiherazain arrak
emeak baino handiagoak dira eta kolore biziagoak dituzte.
TAMAINA: arrek, 30 cm.; emeek, 20 cm.
BIOLOGIA: udaberrian eta udan ugaltzen da; horretarako, 20-40
metro bitarteko sakoneratara jotzen dute. Eztei-dantza antzeko

baten ostean, ar-eme bikotea sabel-hegatsen
bidez elkartzen da eta ur gainerantz igeri egi-
ten dute; behin eta berriz errepikatzen dute
ariketa hori. Barne-ernalkuntzaz baliatzen
dira; arraren semenak, izan ere, artean eme-
aren barruan daudelarik ernaltzen baititu
arrautzak. Ondoren, emeak jaurti egiten ditu
arrautzak, eta flotatu egiten dute, planktona-

ren osagai direlarik. Bi asteren buruan jaiotzen dira larbak.
Larbek bizimodu pelagikoa daramate hilabete batzuez, negua
iritsi bitartean; orduan, gutxi gorabehera cm. bateko tamaina
erdietsi dutenean, hondora jaisten dira
ELIKADURA: krustazeo txikiak, anelidoak eta moluskuak
HABITATA: harritza arteko hondo hareatsu edo kondartsuetan
bizi da; horietan erdi lurperaturik eta zelatan dagoela egiten du
arrantza, 3 metrotatik hasi eta 400 metro bitarteko sakoneratan.

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga eta
konprimatua dauka, horixka edo arre-
argi kolorekoa. Buru txikia du, eta aho
okerra, hortz txikiez horniturikoa. Behe-
baraila goikoa baino luzexeagoa du.
Operkulu bakoitzak arantza bana dau-
kate, guruin pozoitsuekin lotuta daude-
nak, bizkar-hegatseko erradio arantza-
dunek bezalaxe. Horrexegatik izan ohi
da hain minbera horien ziztada. Ez du igeri-maskuririk
TAMAINA: 40 cm.
BIOLOGIA: arrain gautarra da. Egunez, harea artean ezkutatzen da,
eta ilunabar aldera, taldeetan ibili ohi da igerian ur-azal inguruan.

Oldarkorra, erasotzailea da, eta jatun
handia. Udaberriaren azken aldera
edo uda-sasoian burutzen du ugal-
keta, sakonera gutxiko uretan.
Xabiroi zuriaren larbak eta arrautzak
pelagikoak dira.
ELIKADURA: krustazeoak, arrain
txikiak eta zizareak
HABITATA: hondo hareatsuetan bizi
da, hasi bi metrotatik eta 100 metro
bitarteko sakoneratan; horietan,

begietaraino lurperatu ohi da, bere harrapakinen zelatan. Alerik gaztee-
nak, esaterako, itsasertzeko ur litoraletara hurbiltzen dira uda-sasoian.
Hedapena: Atlantikoa, hasi Marokotik eta Norvegiaraino, eta
Mediterraneoa. Ugaria.

LENTOE 
(Pagellus acarne)

XABIROI TXIKIA
(Trachinus vipera)

EIHERAZAIN  
(Callionymus lyra)

XABIROI ZURI   
(Trachinus draco)

DESKRIBAPENA: ebakortzik gabe,
hortz molariformeak ditu eta bizpairu
hortz canniniforme bikote. Gorputza
konprimatua du, obalatua da eta
altuagoa aurrealdetik. Buruko perfila
makurra du. Lepotik gris berdexka
ala urdinxka izan daiteke, albotatik,
zilarreztatua urre erreflexuekin eta
sabela zuri. Buruan, lohidura berezi
batzuk ditu, hori kolorekoa goialdean,
gorria operkuluaren alboetan eta
beltza honen goialdean.
TAMAINA: 20-50 cm.
HABITATA: edozein motatako hondoetan bizi da. Gazitasun alda-
keta ondo jasaten ditu, beraz, itsasbazterreko laku eta itsasada-

rretatik ibil daiteke. Neguan,
sakontasun handiagoko hondoak
bilatzen ditu.
BIOLOGIA: arrain taldekoia,
sarda handietan biltzen da ugalke-
ta garaian, banandu egiten delarik
elikatzeko. Hermafrodita proteran-
drikoa: Bizitzaren leheneko hiru
urteak arra, emea gero. Itsas baz-
terrean erruten du, nora, ur sako-
nagoetatik etorria da migraketa
txiki eta arrainkumeak ez dute
itsasbazterra utziko helduak izan
arte. Ur askeetan dagoen artean

oso zaila da ikustea, berriz, zuloan gordeta dagoelarik, beldur
barik hurbildu gaitezke ikusteko.
ELIKADURA: buztanaz, lurpetik ateratzen duen txirla, muskuilu
eta ostraz elikaten da.

URRABURU  
(Sparus aurata)

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga eta
konprimatua dauka, gris-kolorekoa eta dis-
tira zilarkaraduna, 12-15 marra estu grisek
zeharkatzen dutena bertikalean. Burua
sendoa eta luzanga du. Ahoa protraktila.
Masailezur bakoitza hortzez hornituta
dago.
TAMAINA: 50 cm.
BIOLOGIA: uda-sasoian du errunaldia. Arrautzak urgaineratu egi-

ten dira eta haietatik larbak sortzen dira,
aurki itsasertzera hurbildu ohi direnak.
Larbarik gehienak arrak izaten dira, gero
eta garatu ahala eme bilakatzen dira. Negu
partean ez da gehiegi urruntzen kostalde-
tik. 
ELIKADURA: moluskuak, krustazeoak eta
anelidoak.
HABITATA: arrain-sarda txikitan mugitzen
da, eta muturrarekin arakatzen ditu limo-

ak. Erla gazteak estuarioetan sartzen dira maiz; helduak,
ordea, erabat mesfidati bihurtzen dira.

ERLA
(Lithognathus mormyrus)

LAMOTE 
(Pagellus erytrthrinus)
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DESKRIBAPENA: Euskal kostalde-
ko gainerako korrokoi-espezieek
baino gorputz lerdenagoa eta fusifor-
meagoa dauka. Buruan urre-kolore-
ko distira bat ageri zaio; operkuluek
bi orban hori dituzte eta orban txikia-
go batzuk ageri ditu begi bien atzeko
aldean. Ez du betazal adiposorik begian. Mugilidae familiako gai-

nerako aleek baino bular-hegats
luzeagoak dauzka, eta goi-baraila
begiaren ertzeraino iristen zaio. 
TAMAINA: 45 cm.
BIOLOGIA: generokide dituen gai-
nerako espezieen antzekoa.
ELIKADURA: algak, planktona, lin-
girda, lohia.
HABITATA: arrain-sarda ale anitz
osatzen ditu eta horiekin zeharkatu
ohi ditu igerian -bitariko uretan-

estuarioak eta itsas labar arrokatsuak.

DESKRIBAPENA: gorputz fusiformea
dauka, gris-urdinxka kolorekoa, edo
berdexka, zeharkako lerro beltzez -gu-
txiago edo gehiago nabarmendurikoez-
horniturikoa. Euskal kostaldeko gaine-
rako korrokoiek ez bezala, betazal adiposoa dauka begian. Goi-
ezpaina luzanga du eta garatxorik gabea. Sabelalde oboidea du.
Ez buruak ez enborrak, ez dute urre-koloreko distirarik. 
TAMAINA: 1,20 m.
BIOLOGIA: arrain sendoa da, euritermikoa eta eurihalinoa. Alegia

tenperatura-aldaketa eta gazitasun-bitarte
zabaletara aise moldatzen dena. Ur gezatan
bizitzeko gai da aldi batean. Uda-sasoian ugal-
tzen da.
ELIKADURA: omniboro edo orojalea da, eta
oso eklektikoa. Ez dio muzinik egiten hustubide-
etako irteeratara jotzeari, elikatu behar duene-
an; halere, arroketako lingirda bazkatzen dute

edo limoa zurrupatzen, elikagai zatikia erauzi ahal izateko
HABITATA: arrain-sarda ale-anitz osatzen ditu eta horiekin zehar-
katu ohi ditu igerian -bitariko uretan- estuarioak eta itsas labar
arrokatsuak.
HEDAPENA: Atlantiko tropikala, Bizkaiko Golkoraino, eta

Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: gorputz fusiforme eta
luzanga dauka berdelak, alboetatik apur
bat konprimatua eta gainazal oso txartatua
edo leuna ageri duena, ezkata txiki leun eta
mehe batzuei esker. Isats-pedunkuluak
gandorrak dauzka, baina ez du gilarik.
Buruan aho handi bat du, hortz txiki eta zorrotzez horniturikoa; behe-
baraila goikoa baino aurreratuagoa ageri zaio. Begiek, berriz, bi beta-
zal adiposo dauzkate, banda bertikal estu bat uzten dutenak erdian. Ez
du igeri-maskuririk. Bizkarraldea urdin-berdexka kolorekoa du, distira
metalikoak eta orban beltz bihurgunetsuak -sigi-saga ezarritakoak eta
V formadunak- ageri dituenak. Saihets zilarkarak ditu, nakar-itxurakoak
diren eta sabelalde zilarkaran amaitzen zaizkion irisazio eta guzti.

TAMAINA: 25-35 cm. bitartekoa; halere,
50 cm.-ko luzera eta 2 kiloko pisua izan
ditzake.
BIOLOGIA: negualdia 150 metroko sako-
neratan ematen du berdelak; udaberria
iristean taldean biltzen da eta migrazio
konbinatua burutzen du, kostaldera hurbil-
du ahala ur-maila azalekoagoetara jaisten

baita. Gauez ur sakonagoetara jotzen du, elikagai bila jarraitzeko.
Gauez burutu ohi da errunaldia. Emeek ez dituzte arrautza guztiak
batera erruten, baizik 8-10 alditan-edo. Milimetro batekoak izan ohi dira
arrautzak eta larbek 3-4 mm.-ko luzera dute jaiotakoan. Errunaldiaren
ostean, berdelak sakabanatu egiten dira, elikagai bila.
ELIKADURA: arraintxoak eta krustazeo pelagikoak, baita sar-
dinak, antxoa bokartak eta ijito-sardinak ere.

DESKRIBAPENA: Mugilido mota
daude, askotan nahastu egiten ditugu
denak, berdin deituz. Lepo hegal bi
dute. Aurrekoak, lau arantzadun erra-
dio dituelarik. Gorputza fusiformea du,
ezkata handi eta jauskorrez estalia.
Burua, sendoa eta zapala, hortzik
gabeko aho txiki batekin. Goialdeko
ezpaina haragitsua. Buruaren tankera, ahoaren tamaina, kolore eta
lohidurengatik bereiz daiteke batak besteengandik. 
TAMAINA: 30-55 cm.
HABITATA: gazitasun aldaketak ondo jasaten ditu, baita oxigeno gu-
txiko urak ere. Itsasadarretatik igo dezake eta isurtegietan elikatu.
BIOLOGIA: dozena batetik sardetan dabilen arrain taldekoia dugu
hau. Eguraldi ona egiten duenean, ur-azaletik ahoa irekita joatea atse-

gin du. Ia ezinezkoa da ez topatzea
korkoi sarda batekin, ala ere, hobeto
ikusteko, hondoan geldi geratuz, azkar
hurbilduko zaizkigu, oso ikusguratsuak
direlako. Uda eta udazkeneko hasie-
ran, itsasadarrak uzten dituzte eta
sarda handiak sortuz, ur libreetara
joten dute, non, ugalketari emango
diote hasiera. Talde hauek benetan
trinkoak dira, honela, ernalkuntza
segurtatzen dute.

ELIKADURA: orojaleak da, harriak estalirik dauden lingirdaz elikatzen
da, bertotik, usteltzen dagoen materia organiko eta organismo txikiak
harraskatuz. Hau da funtsean, bere elikadura.
LEKUTASUNA: arrainik ugariena , seguru aski, gure urtean itsasada-
rretik Bilboraino sartzen da. Abrako itsasbazter guztietan aurki daiteke.
Getxoko portu eta kai-mutur guztietan ageri da, baita labar eta hon-
dartzetatik taldeetan mugitzen da.

DABETA KORROKOI 
(Liza aurata)

KAPITAIN  
(Mugil cephalus)

BERDEL
(Scomber scombrus)

HONDOETAKO KORROKOI    
(Chelon labrosus)

DESKRIBAPENA: gorputz

garaia dauka, alboetatik kon-

primatua, eta berrugeta kaka-

jalearena baino luzeagoa;

begiak ere hark baino txikia-

goak ditu, eta bigarren bizkar-

hegatsa laburragoa du. Mutur

biribildua du. Ahoak behe-kokapena du; behe-barailaren muturre-

an barbula bat dauka, laburra eta lodia, garatxo baten antzekoa.

Profil arras ganbileko bizkarra du. Berrugeta harrizaleak kolore

gris-urdinxka metalikoa du, bizkarraldean saihetsaldean baino ilu-

nagoa, eta sabelaldea zurixka du.

Bizkarraldean eta saihetsen goiko

aldean orban oker eta horixkak ageri

ditu, orban urdinxkekin tartekaturik.

Tamaina: metro bat.

BIOLOGIA: arrain sedentarioa da,

eta izua, itsaspeko harpeetan ezku-

tatzea gogoko duena.

Berrugeta harrizale gazteak estua-

rioetan ibili ohi dira sarri askotan. Udaberrian edo udaren hasiera

aldera burutu ohi du ugalketa.

ELIKADURA: algak, moluskuak, arrain txikiak eta krustazeoak.

HABITATA: hondo arrokatsuetan bizi da, alga mordoz beterikoe-

tan; baita hareaz tartekaturiko arroketan ere.

DESKRIBAPENA: gorputz garaia
dauka, grisaxka-kolorekoa, berdex-
ka samarra; lerro okerrak ditu
saihetsetan, ageriago edo ezkutua-
goan. Bizkarraren goiko aldean or-
tzadar-koloreko isla zilarkarak edo
irisazioak ageri ditu.
Behe-baraila goikoa baino txikiagoa
du, eta barbula bat dauka kokotse-

an. Hortz txikiak ditu, eta begi handiak.
Preoperkulu horzduna dauka, eta oper-
kuluak bi arantza zapal ditu.
TAMAINA: 50 cm.
BIOLOGIA: udaberrian edo udaren
hasiera aldean burutzen du ugalketa.
ELIKADURA: algak, moluskuak, arrain
txikiak eta krustazeoak.
HABITATA: plataforma kontinentaleko
hondo lohitsuetan bizi da.

DESKRIBAPENA: honetan bereizten da
generokide dituen gainerako aleengan-
dik, alegia, bi hortz handi izateagatik goi-
barailaren aurrealdean. Gorputz oboidea
dauka, garaia, eta apur bat konprimatua;
isats-pedunkulua oso laburra du. Behe-
baraila goikoa baino laburxeagoa du.
Kolore aldakorra izan ohi du, adinaren,
sexuaren urte-sasoiaren edo kokaleku-
tzat duen tokiaren arabera. Karraspio arrek kolore gorrixka ageri

dute, luzetarako lerro urdinekin; emeak,
aldiz, kolore ilunekoak dira.
TAMAINA: 11-14 cm.-koa izan ohi da,
baina 18 cm. ere izan ditzake.
BIOLOGIA: espezie bakartia da, eta
hermafrodita proteronikoa, alegia, lehe-
nik eme da eta gerora ar bilakatzen
dena.
ELIKADURA: anelidoak, krustazeoak,
moluskuak, ekinodermatuak, arrain txi-
kiak eta algak.

HABITATA: alga eta hariz jositako hondoetan bizi dira, batik bat
karraspio gazteak

DESKRIBAPENA: burua, gorputzaren
altueraren luzera du gutxi gorabehera.
Mutur luzea eta ezpain mamitsu eta pro-
taktilak. Hagin handiak ditu, banatuak eta
sendoak. Kaniniforme-ak eta faringeoak
borobilduak ditu matrailagin antzera.
Gorputz luzea, sendoa eta gogorra du.
Isatseko pedunkulua, handia du eta
ezkata borobilez estalita dago. Lepoko hegala oso luzea da, 20-21
arantzadun erradio ditu. Ezaugarri honek, beste durbo batzuengan-
dik bereizten du, zeinek 17-19 erradio baino ez dituzte. Uzki hegala,
lepoko hegalaren bigarren zatia baino txikiagoa da, bularrekoak nor-
malak eta isatsekoa, handia eta laua atzealdetik. Gorputzaren kolo-
reak, gogoa, ugalketa garaia eta bizitokiaren arabera izan daiteke.
Normalean, gorriak, berdeak edo marroiak izaten dira. Hala ere,
badago durdo gorri bat erretikulu zuriak dituena, honi, Athletic-eko
durdo edo pinto, deitzen zaiolarik.

TAMAINA: 25-60 cm.
HABITATA: itsas bazterreko sakonera
gutxiko uretan dabilen mota.
Normalean ez da 20 metroko sakonera
baino gehiago hondoratzen, baina
50metroraino iritsi daiteke. Alga belar-
diak eta harri handien zirrikituak maite
ditu ezkutatzeko.
BIOLOGIA: maiatza eta uztaila bitarte-
an, emeak, arrak algez eraikitako
habian erruten du. Arrautzak hori kolo-

rekoak dira eta algez estalita gelditzen dira. Bosgarren egunean lar-
bak jaioko dira, zeinek, bizitza pelagikoa izango dute urrira arte. Gero
2.5-5cm-ko luzeraz, hondora joaten dira. Hazkundea geldoa da, hel-
dutasun sexuala bigarren urtean lortzen du eta bere bizitza luzera 18
urte ingurukoa da.
ELIKADURA: molusku, ar eta oskoldunez elikatzen da.
LEKUTASUNA: Ibaizabaleko itsasadarra berritzen dagoen geroztik,
arrunta da gure udalerriko itsasbazterrean. Gehienbat Portu
Zaharretik Galearaino.

GURBI   
(Umbrina cirrosa)

KARRASPIO 
(Symphodus mediterraneus)

KAKAJALE 
(Umbrina canariensis)

DURDO
(Labrus bergylta)



36
EH 141 Zk.

37
EH 141 Zk.

A
B

R
A

K
O

 E
S

T
U

A
R

IO
K

O
ET

A 
BI

LB
OK

O 
IT

SA
SA

DA
RR

EK
O 

FA
UN

A

A
B

R
A

K
O

 E
S

T
U

A
R

IO
K

O
ET

A 
BI

LB
OK

O 
IT

SA
SA

DA
RR

EK
O 

FA
UN

A

DESKRIBAPENA: gorputza luzanga
dauka, buru eta mutur luzeak ageri
dituena, eta ezpainlodia da.
Txilibituaren durdoi-espezieak dimorfis-
mo se-xual agerikoa du. Emeak arrosa-
kolorekoak dira edo laranja betiera abe-
rekoak; hiru orban beltz dauzkate biz-
karraldean, isats-pedunkuluaren albo-
an. Txilibitu arrek, berriz, urdinak dituz-
te buru-bizkarrak; saihetsak eta sabela, ostera, hori-laranjatua.
TAMAINA: arrak, 35 cm.-koak. Emeak, 30 cm.-koak.
BIOLOGIA: hermafrodita proteronikoa da. Jaio berritan, durdoi
guztiak emeak dira, eta gero, ar bilakatzen dira zenbait, guruin

femeninoak atrofiatu edo enultzen
baitzaizkie eta testikulu edo barrabi-
lak garatzen baitituzte. Ugalketa
garaian -udaberrian izaten baita-,
arrek habia bat egiten; horretarako,
harea-hondoan eratzen dira eta sako-
nune bat sortzen. Ondoren emeetara
egiten du, bakarren bat limurtzeko-
tan, eta arrautzak han errun ditzan.
Arrautzak berehala ernaltzen dira.
Larbak lauzpabost egun barru jaio ohi
dira, eta bien bitartean, errunaldia
jagoten geratzen dira. 

ELIKADURA: moluskuak, krustazeoak eta arrainak.
HABITATA: bakarrik bizi da hondo arrokatsuetan, hasi itsasertze-
tik eta 40 metrora bitarteko sakoneratan; halere, 200 metroko
sakonera ere harrapa dezake neguan.

DESKRIBAPENA: dontzeilak gorputz
luzanga eta deprimitua du oso. Kolorea,
berriz, sexuaren arabera aldatzen zaio.
Dontzeila arrek, adibidez, kolore berde-
laranjatu edo arre-horixka ikusgarria izan
ohi dute; bular-hegatsaren atzealdean
zeharkako banda laranjatua eta orban
beltz bat ageri dute. Emeak, aldiz, kolore arrexkakoak izan ohi dira. 
TAMAINA: alerik ohikoenak 14-16 cm. izaten dituzte, baina 29 cm. ere
izan ditzakete.
BIOLOGIA: labrido hau hermafrodita proteroginoa da. Dontzeila aleeta-
rik, asko emeak izan ohi dira beren bizitzako lehen aroan, eta zahartu

ahala, ar bilakatzen dira. Trantsizio
garaian, ar eta eme izan daitezke aldi
berean; baina, kraba arruntak ez bezala,
ezin daitezke auto ernaldu. Uda-sasoian
ugaltzen dira. Familiakide dituen gainera-
ko espezieetan gertatzen denaren aurka,
juliaren arrautzak flotatzaileak edo ur-gai-
nekoak dira, eta ez diraute alga-habia
batean. Arrautzak lauzpabost egun barru
zabaldu edo lehertzen dira eta bizimodu

pelagikoa ematen dute bi hilabetez.
ELIKADURA: moluskuak, krustazeoak eta anelidoak.
HABITATA: taldean bizi da, hondo arrokatsuetan edota arrokatsu-hare-
atsuetan, izan ere, sarritan, hondarpean ezkutatzen da gauez. Hasi 2
metrotatik eta 120 metrora bitarteko sakoneratan aurki daiteke

DESKRIBAPENA: gorputz motza
dauka, garai samarra, eta isats-
pedunkulu zabala duena, kolore alda-
korrekoa; batik bat berdexka izan ohi
du, baina baita tonu marroi edo gorrix-
kakoa ere. Operkuluak arabesko edo
sifoasa gorrixka, berde eta urdinak
ageri ditu bereizgarri. Ar helduek
zeharkako bandak izan ohi dituzte eta
berdexka-horixka kolorekoa dira. Emeak ilunagoak dira, arre-

kolorekoak.
TAMAINA: 25 cm. neur ditzake.
BIOLOGIA: uda-sasoian ugaltzen
da. Ugalketa garaian, habia bakun
eta landugabekoetan erruten dituz-
te arrautzak emeek, algez eginda-
koetan. 
ELIKADURA: anelidoak, krustaze-
oak eta moluskuak.
HABITATA: alga eta harriz jositako
hondoetan bizi da, itsasertzetik
gertu; harat-honat mugitu ohi da

horietan, elikagai bila.

DESKRIBAPENA: Ctenolabrus genero-
ari dagokionean, gailegoaz gain ez da
beste ezein espezierik ikusi Bizkaiko
Golkoan. Gorputz luzanga dauka; bizka-
rraldea deprimitua eta marroi-iluna, edo
baita urre-kolorekoa ere zenbaitetan.
Orban beltz nabarmen bat du bereizgarri
isats-pedunkuluaren goialdean.
TAMAINA: 20 cm. izan ditzake.
BIOLOGIA: bi urterekin erdiesten du sexu-heldutasuna. Behin harta-
ra ezkero, uda-sasoian ugaltzen da. Gailego emeek milimetro bate-

ko diametrodun arrautzak erruten dituz-
te. Arrautzek koipe-tanta bat dute beren
baitan, flotatzeko gaitasuna ematen
dietena; pelagikoak dira eta planktona-
ren osagai. Larbak bost egun barru
jaiotzen dira, eta planktonaren barruan
jarraitzen dute aldi batean, harik eta
hondoraino jaisten diren arte. 
ELIKADURA: anelidoak, krustazeoak
eta moluskuak.
HABITATA: hondo arrokatsuetan bizi

da, metro batetik hasi eta 15 metrora bitarteko sakoneratan; neguan,
halere, 60 metroko sakonerataraino jaits daiteke.

DURDOI TXILIBITU  
(Labrus mixtus)

KARRASPIO BEGIUBEL
(Symphodus  melops)

DONTZEILA
(Coris julis)

GAILEGO 
(Ctenolabrus rupestris)

DESKRIBAPENA: gorputz luzan-
ga dauka, alboetatik konprimatua.
Marroi-gorrixka kolorekoa da,
mukosaz estalitakoa, eta zehar-
kako zazpi orban ilun ditu trabes-
ka. Buru gogorra du eta mutur
motzekoa.
TAMAINA: 30 cm. bitarteko
tamaina izan ohi du.

BIOLOGIA: udaberrian du
ugalketa garaia. Urari dagokio-
nean, tenperatura-aldaketa
handiak jasateko gai da.
ELIKADURA: moluskuak,
algak eta anelidoak.
HABITATA: hondo algatsu edo
arrokatsuetan bizi da, hasi itsa-
sertzetik bertatik -non marear-
teko putzuetan harrapatuta
geratzen baita- eta 20 metrora
bitarteko sakoneratan. Oso
ugaria.

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
dauka, subzilindrikoa, atzealdetik
apur bat konprimatua. Burua zabala
du, masail mardulak eta ezpain lodiak
ageri dituena. Ahoa, berriz, zeiharra,
hainbat hortz-ilaraz horniturikoa.
Tamaina ertaineko begiak ditu. Aho
txikikoa da. Aurrealdeko sudurzuloa
tubular samarra du. Ezkata handi samarrak ditu; albo-lerroan 40
ezkata inguru izan ditzake. Kolore aldakorra izan ohi du, adinaren,
sexuaren, urte-sasoiaren edo kokalekutzat duen tokiaren arabera.
Oro har, ordea, kolore iluna du, gris-horixka tonukoa, eta zehar-
kako sei zirrinda itzal gris-arrexka ageri dituena. Zarbo beltzaren
hegats pelbikoek -gainerako zarboenek bezala- disko oboide bat
osatzen dute sabelaldean, bentosa modura funtzionatzen duena
aurrealdeko mintz bati esker; ez du, ordea, itsasteko ahalmen izu-

garririk. Arrak hainbat eme eramaten
ditu habiara eta han errutera behar-
tzen ditu; gero, arrautzak ernaldu egi-
ten ditu, espermaz zipriztindu ostean.
Arra arduratzen da arrautzak zaintze-
az, harik eta -zazpi edo bederatzi
egun barru- zabaltzen diren arte.
Larbak ur gainera egiten dute eta bizi-
modua pelagikoa ematen, cm. inguru-
ko tamaina erdietsi bitartean. Orduan,
hondora itzultzen dira.

TAMAINA: 15-18 cm. bitartekoa.
BIOLOGIA: udaberrian eta udan, algaz eta maskorrez egindako
habi batean -arrak paraturikoan- erruten ditu arrautzak zarbo beltz
emeak, 1.000-6.000 arrautzatxo inguru: 1,4 mm.-ko altuera eta
0,5 mm.-ko zabalera dutenak. 
ELIKADURA: anelidoak, krustazeoak eta moluskuak.
HABITATA: hondo hareatsu-lohitsuetan bizi da, eta arroken arte-
an, itsasertzetik 

DESKRIBAPENA: gorputza, lodia
du aurrealdean, eta konprimatua
atzealdean. Kolore grisa du; ba-
tzuetan, oliba-kolorekoa izan dai-
teke, edo jaspeztatua.
Beldurtzen denetan, tonalitate
arre-horixka hartu ohi du.
Apendize dermikoak dauzka begi

bakoitzaren gainean.
Tamaina: 15-20 cm. bitartekoa.
BIOLOGIA: udaberrian du ugalketa
garaia. Urari dagokionean, tenperatura-
aldaketa handiak jasateko gai da.
ELIKADURA: moluskuak, algak eta
anelidoak.
HABITATA: hondo algatsu edo arroka-
tsuetan bizi da, hasi itsasertzetik bertatik
eta 5 metro bitarteko sakoneratan.

D E S K R I B A P E N A :
zarbo beltzaren antze-
ko gorputza dauka.
Lehenengo bizkar-
hegatseko lau erradio
erdikoak, ordea, berdi-
nak ditu, eta ez da bat
nabarmentzen beste-
en gaindik. Honetan
bereizten da gainera-
ko zarboetatik, alegia,
ez dauka erradio libre-
rik lehenengo bizkar-hegatsaren gainaldean, eta 50 ezkatatik
gora ditu luzetarako lerroan.

Tamaina: 15 cm.
Biologia: udaberrian
ugaltzen da, zarbo
beltza eta hareatako
zarboa bezalaxe.
Arrak jagoten dituzte
arrautzak, harik eta
lehertzen diren bitarte-
an.
Elikadura: krustazeo
txikiak, anelidoak eta
moluskuak.
Habitata: talde txikie-
tan bizi da, hondo
lohitsuetan, itsasertze-

tik hasi eta 120metro bitarteko sakoneratan. Sarritan, portue-
tan ere aurki daiteke.

KABUXA KATAIRE 
(Blennius gattorugine)

ZARBO BELTZ  
(Gobius niger)

KABUXA ORBANGORRI
(Blennius sanguinolentus)

PAGANELL ZARBO  
(Gobius paganellus)
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DESKRIBAPENA: gorputz luzanga
dauka, arrexka edo marroi-grisaxka
kolorekoa, tita urdin eta zuri mordoa
ageri dituena. Banda bertikal ilun
batzuk izan ohi ditu. Hegatsak,
berriz, tonu horixkadunak ditu.
TAMAINA: 7-10 cm. bitartekoa.
BIOLOGIA: udaberrian du ugalketa

garaia. Oso ondo jasaten du emer-
tsio edo urgaineratzea, baldin eta
leku hezean badago.
ELIKADURA: moluskuak, algak eta
anelidoak. 
HABITATA: itsasertzetik hasi eta 5
metro bitarteko sakoneratan bizi da,
hondo arrokatsuetan; itsasertzean
dagoenean eta itsasgorak dirauen
bitartean, uretatik kanpo geratu ohi
da maiz.  

DESKRIBAPENA: gorputz lerdena
ageri du eta isats-pedunkulu oso
luzea dauka. Hareatako zarboak apur
bat deprimitua du burua; begiak,
kokapen oso garaian jarrita dauzka.
Masail mardulak ditu, ezpain lodiak,
eta ahoa tamaina ertainekoa. 
Kolore aldakorra izan ohi du, ez da
generokide dituen gainerako zarbo-espezieak bezain opakoa,
zeharrargiagoa baizik. Harea-antzeko kolore erretikulatua izan ohi
du, arrosaz nabarmendurikoa; bizkarraldean gunetxo arreak izaten
ditu, eta bost edo zazpi orban ilun saihetsetan. Hareatako zarbo
arrek, adibidez, orbantxo beltz bat daukate lehenengo bizkar-
hegatsaren goialdean. Errostroan ageri dituen hainbat orbanez
gain, tita beltzak dauzka gorputzaren erdialde osoan zehar.  

TAMAINA: 7 cm.
BIOLOGIA: generokide dituen gaine-
rako espezieak bezala, urte beteko
bizia duenean erdiesten du sexu-hel-
dutasuna. 
Uda-sasoian, maskor hutsen azpian
erruten ditu arrautzak; arrautzak, gutxi
gorabehera bederatzi egun barru
lehertzen dira. 
Aldi horretan guztian, arra arduratu
ohi da arrautzak zaintzeaz eta egu-

rasteaz; horretarako, bular-hegatsak astintzen ditu. Larbak ez dira
izaten 3 mm. baino luzeagoak eta ur gainera igotzen dira. Han,
bizimodu pelagikoa daramate, 2 zm.-ko tamaina izan bitartean.
Orduan, hondora jaisten dira eta bizimodu bentikoari ekiten diote.  
ELIKADURA: krustazeo txikiak, anelidoak eta moluskuak.
HABITATA: talde txikietan bizi da, hondo hareatsu-lohitsuetan,
itsasertzetik hasi eta 180 metro bitarteko sakoneratan.

DESKRIBAPENA: gorputz luzanga eta
zanpatua dauka, zapata-zolaren antze-
koa. Kolore aldakorrekoa da oso, gris-
urdinxka edo oliba-kolorekoa -argixea-
goa edo ilunxeagoa-, eta orban fin-fin
bat ageri duena. Aho txikia eta arkutua
dauka; alderdi itsuan bakarrik ditu hortzak. Begiak, txiki-txikiak eta
elkarren ondo-ondoan paraturikoak.
TAMAINA: 70 cm.
BIOLOGIA: itsasbazterreko ur litoral eta sakonera gutxikoetan buru-
tzen du ugalketa, zeinetan 6-12 ºC bitartekoa baita uraren tenperatu-

ra. Euskal kostaldeari dagokionez, bada, uda-
berrian du ugalketa garaia.
Lengoradu arrunt emeak mila arrautza inguru
erruten ditu, milimetro bateko diametrodunak;
gantz edo koipekiz horniturikoak izaki, flotatze-
ko gaitasuna dute. Hamar egunen buruan
lehertzen dira larbak. Jaiotakoan, beren sortzai-
leak ez bezalakoak izan ohi dira: buruaren albo
banatara dituzte begiak eta bizimodua pelagi-

koa eman ohi dute, harik eta 1,2 cm.-ko tamaina erdietsi eta heldu-
itxura hartzen duten artean; orduan hondora jaisten dira behin betiko.
ELIKADURA: anelidoak, krustazeoak, eta arrain txikiak.
HABITATA: hondo hareatsu-limotsuetan bizi da; horietan ezkutatu
ohi da egunez, gaueko arraina baita.

DESKRIBAPENA: kolore arre-grisaxka -
edo, batzuetan, gorrixka-kaoba- izan ohi
du; orban eta banda ilunagoek zeharka-
tzen dizkiote albo-lerroa, eta uzkiko
nahiz bizkarraldeko hegatsen oinaldeak.
Gorputz obalatu eta garai samarra du
ezaugarri, ezkata txiki eta zeharo itsas-
korrez babesturikoa; ezkatek horztxo-antzeko apendizeak dauzka-
te, beherantz okerturikoak, eta bilo-antzeko itxura ageri dutenak.
Berrehun ezkata inguru dauzka albo-lerroan. Bizkar-alboa, berriz,
goi-begiaren sestra baino lehenago abiatzen zaio, familiakide
dituen gainerako eskoftalmido-espezieei bezalaxe.

TAMAINA: 25 cm.-ko luzera.
BIOLOGIA: udaberrian ur azalekoa-
goetara hurbiltzen da, orduantxe bai-
tagokio errunaldia. Arrautzak eta lar-
bak pelagikoak dira. Harik eta an-
tzaldaketa erabat burutu arte, ez dira
hondora jaisten; antzaldaketari es-
ker, arrain simetriko izateari uzten
diote eta arrain asimetriko bilakatzen

dira. Negu partean sakonera handiagoko hondoetara jaisten dira.
ELIKADURA: batez ere krustazeoak, baina baita arrain txikiak eta
anelidoak ere.
HABITATA: algaz jositako hondoetan bizi da, itsasbazter inguruko-
etan.

MONTAGE KABUXA
(Coriphoblennius galerita)

HAREATAKO ZARBO   
(Pomatochistus minutus)

MIHI ARRAIN     
(Solea solea)

SASI ERREBOILO
(Zeugopterus punctatus

DESKRIBAPENA: gorputz leuna
dauka, garatxorik gabea. Arre edo
grisaxka kolorekoa izan daiteke,
orban zirkular laranjez edo gorriez
zipriztindurikoa; hondora molda-
tzeko, hain zuzen, kolorea aldatu
dezakete. Albo-lerro zuzena du eta
ezkata leunak ditu. Begiak eta alderdi pigmentatua, berriz, eskui-
naldeko saihetsean ageri ohi ditu beti.   
TAMAINA: metro bat.
BIOLOGIA: bizitza oso luzeko espeziea da; ia mende-erdia arte
bizi daiteke. Platuxa leun arrak hiru urterekin erdiesten du sexu-

heldutasuna. Emeek -duten tamainaren eta
pisuaren arabera- 100.000-500.000 arrau-
tza inguru errun ditzakete, 2 mm.-ko diame-
trodunak, kostalde inguruko ur gazi eta
sakonera gutxikoetan. Gantza edo koipeki-
rik ezean, ordea, bitariko uretako korronte-
ek eraman ohi dituzte herrestan. 
Hiru asteren buruan lehertzen dira, eta
orduan, larbak ur gainera igotzen dira; bizi-
modu pelagikoa eman ohi dute, bi hilabetez,
harik eta heldu-itxura hartzen duten artean.

ELIKADURA: krustazeoak, moluskuak eta arrain txikiak.
HABITATA: kostaldetik hurbil dauden Hondo hareatsuetan bizi
da, eta 5-50 metro bitarteko sakoneratan lurperatu ohi da. Halere,
300 metrotaraino jaits daiteke. Ez da ibaietan sartzen platuxa
latza ez bezala. 

DESKRIBAPENA: gorputz zimurtua
eta obalatua dauka. Are, erronboi-
dea, bizkarraldeko eta uzkiko hega-
tsak hedatzen dituenean; hegats
horiek garatxo-ilara batez hornituta
daude. Albo-lerroa ia zuzena du.
Alderdi pigmentatua, gris edo marroi-
berdexka kolorekoa du, orbantxo
laranjatu batzuez zipriztindurikoa;
alderdi itsua, aldiz, zurixka du.  
TAMAINA: 50 cm.
BIOLOGIA: udaberrian, platuxa latz emeek ur gazitan erruten
dituzte arrautzak, milioiren bat-edo eta milimetro bateko diame-

trodunak; arrautzak ur gainean
flotatzen dute. Larbak aste
beteren buruan jaiotzen dira;
jaiotzean, 2,5 mm.-ko tamaina
dute, eta ez dira hondora jais-
ten harik eta 100 mm. erdietsi
arte. Arrek hiru urte barru
erdiesten dute sexu-heldutasu-
na eta emeek lau urterekin.
ELIKADURA: krustazeoak,
moluskuak eta zizareak
HABITATA: hondo hareatsu
eta lohitsuetan bizi da; horietan

lurperatu ohi da, hasi 3 metrotatik eta 50 metro bitarteko sako-
neratan. Neguan urrundu egiten da kostaldetik eta udan hurbil-
tzen da ostera. Estuarioetan eta ur gezatan ibili ohi da sarritan.

DESKRIBAPENA: gorputz
zilindrikoa eta estu samarra du.
Kolore gris argia du, orban ilun
txiki batzuekin; burua, berriz,
horia du.

TAMAINA: 10 cm luze izaten
da, gehienez ere.
BIOLOGIA: udazkenaren
bukaera aldean ugaltzen da.
ELIKADURA: organismo
bentonikoak jaten ditu; hala
nola, krustazeoak eta molus-
kuak.

DESKRIBAPENA: gorputz garaia
dauka, alboetatik konprimatua eta
gris-ilun koloreko plaka dermiko
erronboideek babesturikoa; sabe-
laldean kolore argiago ageri dute.
Zakatz irekidura oso ñimiñoak
dauzka, bular-hegatsen oinaldetik
hurbil-hurbil daudenak; bular-
hegatsak ere txiki-txikiak dira. 
TAMAINA: 50 cm.
BIOLOGIA: ugalketa garaian,
baleztarrain emeak habia presta-
tzen du zoru hareatsuan: zoruari putz egiten dio, hutsarte bat egi-
teko; edota hondar-pusketak hartzen ditu ahoarekin, zulotxo bat

prestatu eta gero han arrautzak erru-
teko. Arrak gertu-gertutik jarraitzen
du bere bikotearen mugimendu oro,
hark tirriki-tarraka diharduen bizpahi-
ru egunetan zehar; emeak arrautzak
errun orduko, ernaldu egiten ditu
arrak. Larbak bi egun barru jaiotzen
dira; orduan, gora egiten dute, eta
planktonaren osagai bilakatzen,
harik eta larba-egoerari utzi eta bita-
riko uretan edo hondotik hurbilean
bizitzera jaisten diren artean.
ELIKADURA: krustazeoak, molus-
kuak eta arrainak.
HABITATA: taldeetan bizi da, kostal-

dean zehar bitariko uretan mugitzen direnetan, 3-70 metro bitarte-
ko sakoneratan

PLATUXA LEUN     
(Pleuronectes platessa)

PLATUXA LATZ   
(Platichthys flesus)   

BALEZTARRAIN
(Balistes carolinensis)

ZARBO HORIA
(Gobius xanthocephalus)
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DESKRIBAPENA: hegazti urtar
hauek uretan ibiltzeko primeran mol-
datuta daude, baina lurrean oso bal-
darrak direnez gutxitan lehorrera-
tzen dira. Europan topa daitezkeen
lau aliotetatik txikiena dugu.
Oso buru fina duen ahatea ematen
du, eta neguan kolore gris eta zuriz
apaindutako lumajea erakusten du.
Igeri egiterakoan, beste aliota eta
murgiletatik bereizteko behatu beharreko ezaugarriak hurrengoak
dira: burua tente mantentzen du, eta gorantz zertxobait kurbatuta-
ko moko finagoa gora begira darama. Antzeko tamaina duen aliota
artikotik bereizten duten ezaugarri garrantzitsuenak pikar zuririk
apaindutako bizkar beltz antzekoa eta flotazio-marrako oran zuri
eza dira. Ale gazteak, helduengandik burua eta lepoa ilunagoak iza-
teagatik bereiz daitezke.
TAMAINA: luzera. 51-61 cm. Hego luzera: 97-110 cm.
BIOLOGIA: Euskal Herrian hegazti negutarra da. Azaroaren erdial-

dean edo bukaeran agertzen
hasten da, eta urtarrilak edo
otsailak arte geratu ohi da.
Aipatutako lehenengo date-
tan, eta iparraldetik haize ho-
tzeko ekaitz gogorrik badago,
ohikoa baino hegazti-talde
handiagoak ikus daitezke,
gure lurraldean aldi batez pau-
satu eta gero bideari ekiten
diotelarik.
ELIKADURA: arrainez elika-
tzen da, hauek 50 metrotako
sakonetaraino murgilduz itze-

lezko trebetasunez harrapa-tzen dituelarik. Murgiltzeko, ubarroien
modura salto egin beharrean, modu zuzenean egiten du. Behin eta
berriro murgiltzen ikus daiteke, batere uhinik sortu gabe, eta sartu-
irten azkar horietan, uretatik kanpo burua soilik ateratzen duelarik
igeri egiteko gai da, gero berriro ere urperatzeko.
HABITATA: ugaltokia Europako iparraldeko lakuetan, erreketan eta
aintziretan dago, baina negua heltzerakoan gure kostaldeko ur
gazietan topatuko dugu. Negutzeko, arrantza ugariko eta gutxi ku-
tsatutako badiak, kaiak eta itsasadarrak gogoko ditu.

DESKRIBAPENA: Beste bi aliioten
tamaina du (besteen neurriekin teila-
katu egiten da), baina itxuraz Aliota
Handiaren antz handiagoa duelako,
inoiz harekin nahasteko arriskua
dago. Neguko lumajeak muga argi eta
garbi dauka goiko aldearen (berun-
gris uniformekoa da) eta behekoaren
artean (hori oso zuri garbikoa da). Ale
gazteen bizkarrean lumajea ez da
hain uniformea. Igeri egiten duenean,
oso era berezian saihetsetako atzeko
aldean triangelu zuria erakusten du. Udan ale helduen lumal-
dian bizkarreko xake-itxura eta buru eta lepo gris uinformeetako
eztarri beltza nabarmentzen dira. Oso lepo eta buru sendoak

ditu eta mokoa gris argi eta
indatsua. hegaz ari denean
Aliota Txikiaren antzekoa
da, baina hegaldi indartsua-
goa du. Lumajeko kolore-
desberdintasuna dela.eta,
atentzioa ematen du.
TAMAINA: luzera. 51-61
cm. 
Hego luzera: 97-110 cm.
HABITATA: banaketa holo-
artikoa du espezie honek.
Habia egiteko lurralde
nagusia Mendebaldeko

Europan Eskandinavian du, eta neurri apalagokoa Eskozian.
Batik bat aintzira handietan egiten du habia eta negua kostalde-
ko zonetan eta estuarioetan igarptzen du.

DESKRIBAPENA: txori gutxiren ba-
tzuek erregulartasunez negutzen dute
Euskal herriko itsasalde eta ugarane-
tan. Abenduan eta urtarrilean ikusi iza-
ten dira sarrien, noizean behin, eta api-
rilera arte, txoriren bat edo beste ikus-

ten bada be.
TAMAINA: luzera.
681-81 cm. 
Hego luzera: 140-
150 cm. 
Pisua: 3-5-4,5 kgr.

ELIKADURA: arrainez
elikatzen da, hauek 50
metrotako sakonetarai-
no murgilduzitzelezko
trebetasunez harrapa-
tzen dituelarik. Murgil-
tzeko, ubarroien modu-
ra salto egin beharrean,
modu zuzenean egiten
du. Bahin eta berriro
murgiltzen ikus daiteke,
batere uhinik sortu ga-
be, eta sartu-irten azkar
horietan, uretatik kanpo

burua soilik ateratzen duelarik igeri egiteko gai da, gero berriro
ere urperatzeko.
HABITATA: ugaltokia Europako iparraldeko lakuetan, erreketan
eta aintziretan dago, baina negua heltzerakoan gure kostaldeko
ur gazietan topatuko dugu. Negutzeko, arrantza ugariko eta gutxi
kutsatutako badiak, kaiak eta itsasadarrak gogoko ditu.

ALIOTA TXIKIA
(Gavia stellata)

ALIOTA ARTIKOA
(Gavia arctica

ALIOTA HANDIA
(Gavia innmer)

DESKRIBAPENA: tamaina txikiko
eta kolore arreko espezie urtarra.
Eztei-lumaldia duenean, masailak
eta eztarria gaztaina-kolorekoak
ditu, eta orban zuri bereizgarria
azaltzen du mokoaren oinarrian.
TAMAINA: luzera: 25-29 cm. 
Pisua: 140-230 gr.
BIOLOGIA: sakonera txikiko ur
geldietan bizi da, landaredi zingiratiarra ageri dutenetan; eta ur
askeen eremuetan, iturburu artifizialekoak nahiz naturalekoak
izan. Nolanahi ere, bazter uzten ditu lezkadi edo ihitoki larrez
estalitako hezeguneak. Umatze-garaitik at, badietan eta estuario-
etan ere bizi ohi da. Igerilari eta urpekari bikaina da. Distantzia
handiak egiten ditu hegaldi bizian; hainbat minutu iraun dezake,

ur azpian murgilduta. Landaredi artean
egiten du habia; uretako landareez osa-
tzen du habia ur-bazterrean, plataforma
flotatzaile bat bailitzan. Hiru edo bost
arrautza izaten ditu errunaldi bakoitzean;
gurasoek txitatu ohi dituzte. Urtean bi
errunaldi ere izan ditzake.
Dirudienez, aldakorra da Arabako bikote-
ugaltzaileen kopurua; 35 bikote inguru-
koa, azken urteotan. Isurialde atlantikoan,
berriz, dozena-erditik beherakoa da biko-
te-ugaltzaileen populazioa. Ikuskizun
dago populazioaren joera; alabaina, biko-

te-ugaltzaileen kopuruak gorabeherak izaten ditu, eskumenean
dituzten ugaltokiei eta ur-mailari dagozkien aldaketen arabera.
Espezie hau Bakantzat hartu da Arriskuan dauden Espezieen
Euskadiko Zerrendak, 60-70 bikotetatik populazioa dagoela kal-
kulatu baita .

DESKRIBAPENA: buruaren alboe-

tan kokatutako luma-apaingarri bel-

tzak eta masail gorriak murgil han-

diaren eztei-jantzi deigarriaren ezau-

garri ikusgarrienak dira. Neguan

tonu apalagoak agertzen ditu,

masailetatik eta begien gainetik

zabaltzen den kolore zuria eta pileo

beltza nabarmentzen direlarik.

Igeri egiterakoan tonu zuriz apaindutako lepo fin eta luzea tente, eta

gorputza erdi murgilduta eraman ohi du. Aireratzerakoan, metro ba-

tzuetan zehar uraren gainean korrika egin ondoren hegan hasten da.

TAMAINA: luzera: 47-56 cm.

Hego luzera: 73-86 cm.

BIOLOGIA: zingira, aintzira eta ur

geldietan ugaltzen da, ertzetan lan-

darezko estaldura ugaria eta igeri

egiteko gutxienez 2-3 hektareatako

gainazal librea izan behar dutelarik.

Habigintza maiatzak aldera ematen

da, emea bereganatzeko arrek

lumaje erakusketa ikusgarria eta

dantza bereizgarria burutu ondo-

ren, baina data hau izugarri alda daiteke.

Habia uretan egiten du, urertzeko landaredian ezkutatuta. Euskal

Herrian, hainbat urtegi eta lakutan bizi da eta oso urria da.

DESKRIBAPENA: udako lumaje-
ko lepoko kolore beltzak beste txi-
linportengandik bereizten du.
Neguan zehar bereizketa hau zai-
lago bihurtzen da, lumajea, tonu
zuriak eta beltzak nahastuz, gri-
saxkago bilakatzen baita. Baina
urtaro honetan ere, badago espe-
zie honetako beste hegaztietatik,
batez ere antz handien duen txilin-
porta lepagorritik, bereizten duen ezaugarri multzoa: begia estaliz
honen ezpiraino zabaltzen den buruko tonu beltza, masailen kolore
gris bera erakusten duen lepo fin eta luzeagoa, eta txilinporta txiki
eta lepagorriaren bitarteko tamaina.
Begien kolore gorri bizia oso ikusgarria da. Uretan urduri ageri da,
etengabeki eta denbora tarte luzeetan zehar murgilduz.
TAMAINA: luzera:30 cm. Hego luzera: 55 cm.
BIOLOGIA: urpekari bikaina da, eta batez beste denbora dezente
iraun dezake urpean murgilduta. Ohitura iheskorrak dagozkio, izua
da. Denbora gehiago ematen du landaredi artean ezkutaturik, ur
askeetan baino; negu partean, ordea, soilguneetan ibiltzeko joera
handiagoa du. Kolonietan ugaldu ohi da, batzuetan tamaina handi-
koak ere izan baitaitezke. Landaredi artean egiten du habia ezku-
tupean, eta azaleko urak ageri dituzten eremuetan. Eskuarki erru-

naldi bakarra dagokio; hiruzpalau
arrautza erruten ditu aldian.
Guztira, 50 ingurukoa da indibiduo
negutarren kopurua denboraldi
bakoitzean; horietatik 30etik gora,
Ulibarrin kokaturikoak. Dirudienez,
goranzko joera sumatzen da gure
lurraldean azken urteotan begizta-
turiko aleen artean, bereziki
barrualdeko hezeguneetan.
Ondoko mehatxuak azpimarra dai-
tezke habiagintza garaian: habitata-
ren eraldaketa; harrapaketak; eta

gi-zakiek eragindako enbarazuak. Hala eta guztiz ere, eta espezie
negutar gisa, ez dirudi arazo larriegiei aurpegi eman behar dienik.
ELIKADURA: elikadura urtaroaren arabera aldatzen da: ugalga-
raian zehar hegazti helduek txitak intsektuz elikatzen dituzte,
beraiek, horretaz gain, moluskuak eta krustazeoak ere jaten dituz-
telarik, baina neguan, sardetan mugitzen diren arrain txikiak trebe-
tasun handiz harrapatzen dituzte.
Ikusgarria da txilinportak arrantza lanetan ikustea, urpean denbora
luzea eman ondoren murgildu diren puntutik urrun agertzen baitira
HABITATA: estuarioetan eta urtegi handietan bizi da, neguan ageri
ohi duen joerari men eginez: kostaldeko alderdi babestuetara eta
barrualdeko hezegune zabaletara jotzen baitu. Habiagintza-ere-
muetan, aldiz, lakuak eta aintzirak hautatzen ditu.

TXILINPORTA TXIKIA
(Tachybaptus ruficollis)

MURGIL HANDIA
(Podiceps cristatus)

TXILINPORTA LEPO- BELTZA
(Podiceps nigricollis)
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DESKRIBAPENA: erkaitz-txori txikia

Europako hegazti itsastar txikiena da.

Lumajea beltza edo iluna du oro har

ipurtxuntxur zuria du. Hankak beltzak

ditu eta isatsa karratua.

TAMAINA: luzera: 15 cm.

BIOLOGIA: itsas zabalean ematen

du ia denbora osoa, plataforma konti-

nentalean; habiak egitera baino ez

da hurbiltzen lehorrera, eta orduan,

hormak, arrakalak eta labar-eremu

harkaiztsuetako hutsarte txikiak eta

uhartetxoak aukeratzen ditu kokale-

kutzat, harrapakinentzako eskura-

gaitzak diren tokiak. Kolonietan

bildu ohi da. Zuzen egiten du

hegan, eskuarki uraren arrasetik,

eta hegazkada arinean. Igerilari tre-

bea da. Arrautza bakarra izaten du

errunaldi bakoitzean. 

DESKRIBAPENA: ahatea baino handia-

goa den hegazti urtar hau, heldua dene-

an, erabat beltza da. Lepoa luzatuta

daramalarik hegan egiten du, hegoak

sakoni eta azkar astinduz.

Ubarroi handiarekin nahas daiteke,

baina txikiagoa da eta ez du izterretan,

masailetan edo mokoaren oinarrian

orban zuririk agertzen. Bikotea bilatzeko

garaia datorrenean, ubarroi mottodunak

aste batzuetan zehar mantenduko duen

gandorra aurkezten du mototsa bailitzan.

Ale gazteek bular zuria eta kolore arrea

agertzen dute.

TAMAINA: luzera: 65-80 cm. 

Hego-luzera: 90-105 cm.

BIOLOGIA: ugaltokian sedentario modura jokatzen du. 

Martxorako, arrak algak eta adartxoak ekartzen ditu, emeak habia

moldatzeko erabil ditzan. Geroago emeak hiru arrautza errungo

ditu, bikoteak 30-31 egunetan zehar inku-

batu ondoren, txita nidikolak jaiko direlarik.

Gurasoek lehenago paparrean gorde

dituzten arrainez elikatuko dituzte kumeak,

42-46 egun igaro ondoren habia uzteko gai

izan daitezen. Hurrengo bi hilabetetan

familiaren bateratasuna mantenduko dute.

Minutu bateraino luza daitezkeen murgil-

ketetan harrapatutako arrainez elikatzen

dira soilik, honen ondoren, lumajea iragaz-

korra, harkaitzen baten gainean hegoak

zabalduz lehortu behar duelarik, ohiko

jarrera bereizgarrian paratuz. Joera talde-

koia neguan zehar desagertzen denez,

garai honetan ale bakarrak, bikoteak, eta

gutxiagotan, talde txikiak ikus daitezke.

HABITATA: habia egiteko sarbide zaileko

irla arrokatsuetan eta labar latz eta bertika-

letan finkatzen da, kostaldetik gehiegi

aldendu gabe. Kanpoaldeko kostaldea nahiago duen hegazti

itsastarra da, ingurune maldatsuak, eta oso gutxitan, kaiak, hon-

dartzak, padurak... ere bisitatzen dituelarik

DESKRIBAPENA: tamaina handiko

itsasoko hegazti hau altuera handitik

itsasora jauzi eginez arrantza egiten

ikusi ohi da. Hegoak luzeak eta

zorrotzak dira, eta buztana kuneifor-

mea. Adin desberdinetako aleak,

lumajeari begiratuta bereiz daitezke.

Gazteek orban zuriz apaindutako

kolore arre iluna aurkezten duten

bitartean, helduak erabat zuriak dira,

hegoen punta beltzak eta buru horixka salbu, tarteko lumajea aur-

kezten duten adin ertaineko aleak ere ikus daitezkeelarik. Olatuen

gainean arraseko hegaldiak egin ohi ditu, planeo lirain horietan

hegoak ia batere astindu gabe.

TAMAINA: luzera. 92 cm. Hego luzera: 175 cm.

BIOLOGIA: portaerari dagokionez, daturik nabarmena arrantza

egiteko teknika berezia da. 25 metrokoa izan daitekeen altuera

handitik uretara zut jauzi eginez murgiltzen da, gero uraren gaine-

an une batez egon ondoren,

harrapakina daramalarik hegan

abiatzeko, zorterik izan badu,

behintzat. Uraren kontrako

kolpe bortitza jasan ahal izate-

ko, zangaren mokoa garezurre-

kin bat eginda egon beharrean

(beste hegazti gehienen kasuan

bezala), bi egitura horien artean

malgu samarra den kartilagoa

dauka, honek, malgukia baili-

tzan, talka indargabetu dezan.

Populazio banaketa: gure kostaldean urte osoan zehar dago.Hala

ere, migratzaileen talde handiak abuztuak aldera agertzen hasten

dira. Ibilaldiari lehenengo ekiten diotenak ale gazteak dira, eta

urriak aldera ale heldu gehiago ikus daitezke, momentu honetatik

aurrera eta hurrengo udaberria heldu arte, proportzioak honela

mantenduko direlarik: gazteak 4%, lehenengo urtekoak 17%, biga-

rren urtekoak 14% eta helduak 64%. Udaberria heltzen lehenengo

urteko hegaztiak ugariagoak, dira.

EKAITZ-TXORI TXIKIA
(Hydrobates pelagicus)

UBARROI MOTTODUNA
(Phalacrocorax aristotelis)

ZANGA
(Morus bassanus)

TAMAINA: luzera: 56 cm.  
Hego luzera: 89 cm.
BIOLOGIA: bikoteak goiz samar luma-
berritzen dira, urtarrilak aldera, eta lehe-
nengo estaldurak burutzen dituzte.
Habia lurrean kokatzen du, urmael
zabaletatik hurbil dagoen landaredi

urtar zerratuan. 7-10 arrautza erruten
ditu, eta eme mimetikoak 28 egunetan
zehar berotzen ditu. 
Ahatekume guztiak bezala, ahate buz-
tanluzearenak habi-ihesleak dira, hau
da, jaio eta ordu gutxi barru habia utzi
egite dute.
ELIKADURA: ura iragaziaz elikatzen
dira, landarezko eta animaliazko elika-
gai-izpi txikiak bilduz.

DESKRIBAPENA: bere moko handi
eta eboluzionatuak ematen dio izena
gure ahate bitxienari. Mokoak edertasun
gutxi ematen badio ere, lumajea oso
polita du, gure ahateetan aipagarriena.
Eklipse-lumajean, umaldi-garaitik
kanpo, ara emearen antzekoa da, baina
zertxobait ilunagoa.
Ur-azaleko anadeetan anatomi desberdintzapen bat ematen da,
berauen elikadura-mota nolakoa den arabera: Ahate mokozabala
mokoa iragazpen-azalera handiagorako moldatua dago, oso anima-
lia txikiak jaten baititu.
Ahate txistulariak mokoa laburra eta sendoa dauka, bere dieta lan-
darezkoa baita, ipar-ahateak, berriz, mokoa ertaina du bere elikadu-
ra ere horrelaxe delako.

TAMAINA: luzera: 51 cm.
Hego luzera: 79 cm.
BIOLOGIA: ez da umatzen gure artean,
nahiz eta negua pasatzen eta pasean
beha ahal izan, beti kopuru txikitan, eta
ur-landare askoko padura eta ur mehe
eta lasaiak nahiago izanik.
Ahate hauen (ia beste guztienak bezala)
habiagileen kontzentraziorik handienak
Ipar Errusia eta Eskandinaviako Taigan

eta Tundran ematen dira.
ELIKADURA: animaliazko eta landarezko janariz elikatzen da, ur
mehetan plisti-plastako bere aparatu iragazle landuaz baliaturik.
HABITATA: ingurune heze, ureztaketarako urtegi, padura eta aba-
rretan.
Anatida urria kantauriar ugaranean. Gernikako Itsasadarrean oso
ezohizkoa dan antzara da berau eta Abuztuaren amaieratik
Apirilaren amaierara arte ikusi izaten da.

BIOLOGIA: paduretan ehiztarientzat
oso hegazti estimatua da ahate txiki
hau. Martxo eta apirileko zeruetan
sarritan aurkitzen ditugu bere hegale-
ra azkarra eta eboluzio ikusgarriak
eginez, Europako umatze-tokietara
abiatzeko prestatzen ari direnean,
zenbait ugal bikote, hala ere, noiz-
behinka umatzen da Espainiako
Hegoaldean.
Jarduera gautarra agertzen du, eta egunean zehar ikuspen handi-
ko leku babestuetan atsedena hartzen

eta lumak apaintzen aritzen da.
Batzuetan anatidoak harraparien
harrapakin izaten dira.
TAMAINA: luzera: 38 cm.
Hego luzera: 63 cm.
ELIKADURA: paduretan aurkitzen
dituzten puja eta ur-landarez elikatzen
dira; halaber, kakalardo eta soinberaz.
HABITATA: Iberiar Penintsulan uda-
berriko igaroaldien barruan ageri iza-
ten da gehien bat (otsaila-apirila) eta
baita udagoienetakoetan ere
(Abuztua-Urria). Oso noizean behine-

ko negutarrak. Fdz de Montoyak Arabako aintziretan Martxoa eta
Apirila alderantz gutxi batzuk ikusiak izana aipatzen du.

DESKRIBAPENA: okzipitaleko gan-
dor bikoitza da ahate hauen berezita-
suna.
Euskal itsasegian nahiz kantauriar
itsasalde osoan sarrien ikusten den
zerra espeziea bera bada ere, eskas
dabilen txoria da.
TAMAINA: luzera: 51 cm.
Hego luzera: 84 cm.
HABITATA: Europako Iparraldee-
netan dauden kostaldeko biztanlea da; gure kostaldeetan sarritan

aurkitzen dira neguan, baina
kopuru txikian. Hegazti itsastarra
da batez ere, nahiz eta askotan
sartu estuariotan.
ELIKADURA: arrainez elikatzen
dira gehienbat; murgilaldi luze
baten ondoren harrapatzen ditu
bere harrapakin labankorrak eta
horretarako bere moko espezial-
duaz baliatzen da: gako batez
bukatzen da eta hortz zorrotzez
hornituak daude bere ertzak.
Minutu eta erdi baino denbora

gehiago pasa dezake murgildurik.

AHATE BUZTANLUZEA
(Anas acuta)

AHATE MOKOZABALA
(Anas clypeata)

UDA-ZERTZETA
(Anas querquedula)

ZERRA ERTAINA
(Mergus serrator
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DESKRIBAPENA: tamaina handiko
ahate itsastar honek itxura potxoloa
agertzen du, eta arraren lumajea erabat
beltza da. Emea arre iluna da, eta masail
argiak erakusten ditu. Ahatebeltz hega-
zuriarengandik bereizteko, espezie hone-
tako arrek eta emeek agertzen dituzten
ondoko ezaugarriak hartu behar dira kon-
tutan: arrak, hegoetan eta begiaren azpian orban zuriak dauzka;
emearen lumajea arre iluna bada ere, buruan, kolore zuriko bi
orban dauzka, eta hegoetan, arraren moduko orban bereizgarriak.
TAMAINA: luzera: 51 cm. Hego luzera: 84 cm.
BIOLOGIA: abuztuaren hasieran heltzen da. Ale kopururik altuena
azaroaren lehenengo hamabostaldian beha daiteke.
Ahatebeltz hegazuriak (Melitta fusca) kaiak, padurak eta bestelako
kostaldeko eremuak gogoko dituen bitartean, ahatebeltzak itsas

zabala nahiago du. Aspaldian, bai
ahate beltzak eta bai pottorroak (Alca
torda), arantzan zenbiltzan bitartean,
itsasontzietatik tirokatzen zituzten ehiz-
tarien erasoak jasaten zituzten. Gaur
egun babestutako espezie honen etsai-
rik handienak petrolio isurketetan era-
tutako marea beltzak dira: petrolioak
lumajea iragazkor bilakatzen duenez,
hegaztia hotzez hiltzen da, eta bestela,
hondakin kutsakorrak irensterakoan hil
egingo da.

ELIKADURA: molusku bibalbioz, krustazeo txikiz, arrainen arrau-
tzez eta itsasoko harrez elikatzen da.
Hauek harrapatzeko, murgilarien taldeko ahate honek, 3-10 metro-
ko sakonerarainoko murgilketa trebeak burutzen ditu; ur azpian bi
minutu ere eman ditzake.
HABITATA: ingurune itsastarrean bizi da, itsas zabalean. Ekaitz
gogorrek kostaldera bultzatzen dutenean, kaietan, paduran eta
Abran bertan babestuko da.

DESKRIBAPENA: Europako
Iparraldean ugaltzen den anatido hau,
sarritan ikus dezakegu, naiz eta kopu-
ru txikian, bai Euskadin bai Penintsula
Iberikoan. Ahate polita da, itxura biri-
bildua, eta eztei-lumaje duen arrari
oso erraz antzeman diezaiokegu,
baina emea, gaztea edo eklipsean
dagoen arra beste murgilariekin
nahas ditzakegu, zeren eta guzti
horiek kolore arreska baitute, murgila-
ri arrearen (Aythya nyroca) antzera;
azken hau oso noizbehinka aurkitzen da Euskal Herrian.

Eraztuneztapenaren bidez
zera jakin ahal da, hemen
negua pasa-tzen dutenak,
Islandia eta Europako
Iparraldetik datozen hegaztiak
direla; halaber, arrek, emeek
eta gazteek baino gu-txiago
bidaiatzen dutela hegoaldera.
TAMAINA: luzera: 43 cm. 
Hego luzera: 71 cm. 
ELIKADURA: ura iragaziaz
elikatzen dira, landarezko eta
animaliazko elikagai-izpi txi-
kiak bilduz. 
HABITATA: landare-estalki

handia duten ur-multzoak dira beren negu-pasako toki aproposak. 

DESKRIBAPENA: neguan eta
udan erakusten duen lumajea oso
desberdina da. Gure lurraldean
neguko jantzi hitsa ikusiko dugu
gehienetan: bizkarraldea arre-grisa
da, sabelaldea zuria, eta bularrean
eta paparrean orban iluna agert-
zen du. Hegan egiten duenean
bereiz daitekeen kolore grisa eta
zuriaren arteko kontrastea, hegoe-
tan dauzkan bi zerrenda zuriek, eta
ipur-txuntxurreko eta hegoen oineko kolore zuriak sortzen dute.

Eztei-jantzia deigarriagoa da, bizkarra arre-gorri, eta lepoa, aurpe-
gia eta sabelaldea zuri bilakatzen baita. Urte osoan zehar, hanke-
tako kolore laranja ikusita erraz ezagutuko dugu. Mokoa, iluna eta
laburra, gorantz zertxobait okertuta dago.

TAMAINA: luzera: 23 cm.

BIOLOGIA: abuztuaren erdialdetik hasiko gara, dagoeneko, harri
iraunlariak ikusten, eta urte sasoi horretan, oraindik, eztei-jantzi
deigarria erakusten dute. Urriaren bukaeran edo azaroaren hasie-

ran hegazti hauen etorrera
aurrera doa, eta batzuk
Euskal Herriko itsasertzean
geratuko dira negua pasatze-
ra. Haitz handiak edo harriak
dauzkaten lekuetan ibiltzen
da, bertan elikagaiak aurki-
tzen baititu: lapa txikiak,
harrak eta beste zenbait orno-
gabe. Horiek harrapatzeko,
moko okerra harrien azpian
sartzen du, eta buruari azkar
eraginez, buelta ematen die.
Neguan, banaka edo talde txi-

kietan aurkituko dugu, eta askotan haitz berdinetan ibiliko dira eli-
kagai bila. Apirilak edo maiatzak aldera gure lurraldetik alde egiten
du ugaltokirantz abiatzeko.

ELIKADURA: lapa txikiak, harrak, eta beste zenbait ornogabe
jaten ditu.

HABITATA: migrazio-garaian eta neguan, itsasertzean beha dai-
teke. Kaletan eta itsasertzeko eremu harritsuetan egoten da, baina
batez ere, kaietako eta kaletako harri handietan eta haitzetan ikus
daiteke. Zangaluze guztien kasuan gertatzen den bezala, askoz
errazagoa da migrazio garaian ikustea.

AHATE BELTZA
(Melanita nigra

MURGILARI MOTTODUNA
(Aythya fuligula

DESKRIBAPENA: hegazti honek,
buru aldean, garondoan eta bizkarral-
dean lumaje beltz ikusgarri eta
bereizgarria du. Beheko aldea, berriz,
zuria da. Hankek, begiko eraztunak
eta moko luzeak kolore gorri bizia
dute. Gazteek, bular beltza marra
zuriz apainduta agertzen dute.
Ezinezkoa da espezie hau besteekin
nahastea.
TAMAINA: luzera: 51 cm. Hego luzera: 84 cm.
BIOLOGIA: gaur egun, gure kostaldean paseko espeziea da batik
bat. Udazkeneko pasea abuztuak eta azaroak bitartean izaten da
(batez ere irailean), eta udaberrikoa, berriz, martxoak eta maiatzak
bitartean. Oso izaera bizia du, eta hondar-tzetan eta kaletan zehar

urrats txiki eta azkarrak emanez ibiltzen
da.
Arriskuren bat susmatzen duenean,
hegoak gogor astinduz hegan alde egi-
ten du, zer-txobait aurrerago berriro pau-
satzeko.
ELIKADURA: lapaz, datilez, eta muskui-
luz elikatzen da batez ere, baina polike-
toak eta beste zenbait ornogabe ere
jango ditu.
Moluskuen maskorra mokoarekin apur-
tzeko gai da, eta harean edo buztinean
ezinezkoa bazaio, alde gogorragoetara

daramatza.
HABITATA: itsasertzean bizi da, eta batez ere hondartzetan eta
estuarioetan ibiltzen da.
Hegazti hau ikusteko, irailak aldera hondartzetatik eta itsasertzeko
kaletatik ibiltzea komeni da.

DESKRIBAPENA: Egitura

biribileko hegaztia da,  urrutitik

erabat beltza dirudiena. Hala

ere, gertutik begiratuta kope-

tan ezkututxoa eta mokoa

zuriak dituela ikusten da.

Lurrean pausatuta dagoenean

(elikatu behar duenean maiz

egoten da), hanka berdeak

eta behatz gingildunak ikusten

zaizkio. Ale gazteek bularral-

dea eta aurpegia zurixkak dituzte. Mokoak badirudi beherantz

kurbaturik dagoela. Txistu indartsu eta berezia entzuten zaio.

TAMAINA: luzera: 36-38 cm. 

Pisua: 400-800 gr.

HABITATA: na Europa osoan,

Afrikako iparraldean eta

Ozeanian oso hedatuta dago

eta guztira bost subespezie

deskribatu dira. Mendebaldeko

Europakoak izendatukoak dira.

Espezie ugaria da,  sakonera-

apur bat duten gezatako era

askotako masekin estu lotuta

dagoena (aintzira, urtegi, urma-

el eta abarrekin). Urpean etale-

horrean lortzen duen landare-

materia janda elikatzen da.

ELIKADURA: nagusiki landare-materiaz elikatzen da, ertzetan

larratu edo bestela, hondotik ateratzen ditu murgilaldi luzeak egin

ondoren.

DESKRIBAPENA: txirritxoak,
padura eta hondartzetako harea
eta buztinaren artean hegaldi
azkarrak burutzen ikus ditzake-
gun tamaina txikiko zangaluze
urduriak dira.

Orokorrean, guztiek sabelalde
zuria, eta bizkarralde marroia
agertzen dute, baina txirritxo-
motak desberdintzeko, mokoa-
ren eta hanken koloreari, eta
buruko, bularreko eta hegoeta-
ko marka bereizgarriei begiratu behar diegu.

Txirritxo handiak, hegan egiten duenean, hegoetako zerrenda
zuriak erakusten ditu, eta pausatuta dagoenean, lasaitasunez
begiratuz gero, bekoki zuria, hanka eta moko horiak eta bularre-
ko zerrenda osoa ikusi ahal izango ditugu.

TAMAINA: luzera: 18 cm.

BIOLOGIA: txirritxo handiak, txirritxo hankabeltzak bezala, gure

lurraldean pasatzen du negua, eta
gainera, txirritxorik ugariena da.
Txirritxo txikia, ordea, udan eta
paseko garaian bestetik ez dugu
ikusiko. Txurlita abuztuan heltzen
hasten da, eta urrira arte etortzen
jarraituko du. Udaberriko pasea
martxoaren erdialdean hasi eta
uztailaren hasierara arte luzatzen
da. Moko laburra duenez, ezin ditu
buztinean dauden animaliak harra-
patu, azalean egon ezik.

Hori dela eta, aingira-belarrez
estalitako haitzetan eta eremu
hareatsuetan arituko da, bertan,

ornogabe-mota ugari dagoenez, ez du sakonera handian bila-
tzen ibili beharrik. Hondartzetan, batez ere, taldeka ikusiko dugu,
eta kala arrokatsuetan, berriz, banaka edo bikoteka topatzea
errazagoa da.

ELIKADURA: harrez eta bestelako ornogabez elikatzen da.

HABITATA: negutzeko, estuarioak eta padurak aukeratzen ditu,
nahiz eta hondartzetan eta hareatzetan ere aurkituko dugun.

ITSAS MIKA
(Haemantopus ostralegus)

KOPETAZURI
ARRUNTA

(Fulica atra)

TXIRRITXO HANDIA
(Charadrius hiaticula)

HARRI-IRAULTZAILEA
(Arenaria interpres)
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DESKRIBAPENA: txirri gris eta
urre txirria sarritan ikus daitezke
neguan Euskal Herrian. Nahiko an-
tzekoak dira bi espezieak, bai ohitu-
retan bai negu-lumajean, nahiz eta
bigarrena ez izan bestea bezain
kostaldetarra, eta neguan kultibo-
landetan eta etxeetan ikusi izana.
Bi espezieak behatuak izaten dira
eta sarritan euskal ehiztariengandik
harrapatuak; baina negu-hegaztiak
direnez gero, ezin dituzte miretsi limikolo hauek udan erakusten
dituzten lumaje ederrak.
TAMAINA: luzera: 28 cm.

BIOLOGIA: ez dira umatzen
Euskal herrian; hala ere,
Iparraldeko ekaitz gogorrekin
batera ikus ditzakegu gure kos-
taldeetan. 
Negutar arrunta, sarritasun
zehatzik gabekoa bada ere,
Gernikako itsasadarrean. Lehen
hegaztiak Irailaren erdialderantz
ikusi izaten dira, nahiz eta uda-
goieneko igaroaldia batez ere
urrian egin. Azkenen-goz maia-
tzaren amaiera alderantz ikusi
izaten dira.

ELIKADURA: harrez eta bestelako ornogabez elikatzen da
HABITATA: kostaldetik gertu bizi da, paduretan, itsasadarretan eta
ingurune hezeetan.

DESKRIBAPENA: udan bularra,
aurpegia eta sabelaldea beltzak ditu,
baina neguan alde hauek argi bihur-
tzen dira. Bizkarra iluna da eta urre
kolorez zipriztinduta dago. Txirri gri-
sarekin nahas daiteke (Pluvialis
squatorla), baina honen lumajea
grisa da, eta hegan egiten duenean,
besapeko orban beltzak erakusten
ditu. Honetaz gain, urretxirriaren ipurtxuntxurra iluna den bitartean,
txirri grisarena zuria da.
HABITATA: urre-txirriak itsasbazterrak eta padurak baino landa
eta ibarrak nahiago dituen zangaluze bakarra da. Neguan, landa-
zabaleko larre eta zelai istilduetan bizi da.
TAMAINA: luzera: 28 cm.
BIOLOGIA: udazkeneko pasea urrian eta azaroan gertatzen da,
eta udaberrikoa otsailean edo martxoan. Espezie erratiko modura

jokatzen du, eta paseko ale ugari
samar aurki badaiteke ere, bertan
negutzen dutenak urriak dira.
Hala ere, udalerrian negutu duten
ale banaka batzuen datuak
daude. Duela zenbait urtera arte
ehizarako espezia zenez, presio
handia jasan du.
Legeak babestu zuenetik zenbait
urte pasatu dira, baina oraindik
ere ehiztariak apeuz baliatzen
dira urre-txirriak erakartzeko, eta

ikusi ahala tirokatzen dute. Hegaberekin (Vanellus vanellus) bate-
ra migratu ohi du.
ELIKADURA: harrez eta bestelako ornogabez elikatzen da.
Horiek harrapatzeko adi eta geldi geratzen da, eta harrapakina
entzuten duenean, lasterketa laburraren ondoren ehizatzen du.
HABITATA: urre-txirriak itsasbazterrak eta padurak baino landa
eta ibarrak nahiago dituen zangaluze bakarra da. Neguan, landa-
zabaleko larre eta zelai istilduetan bizi da.

DESKRIBAPENA: hegazti honen ezau-
garriak bereizgarrienak, hegan egiten
duenean erausten erakusten dituen hego
zabal eta potxoloak dira. Hauek sakonki
astinduz, astiro eta noraezean hegan egi-
ten duen bitartean “kiiiui-kiiiiui” antzeko
soinua sortu ohi du. Airean dagoenean
kolore zuri-beltz deigarriak berezituko
ditugu. Oso lumaje berezia du: bizkarra
berdea da, bularra eta burua beltzak dira,
eta sabelaldea eta sama ziriak. Bestalde, pausatzen denean, kolo-
re beltzeko gandor tente eta mehea argi ikus daiteke.
TAMAINA: luzera: 30 cm. Hego luzera: 71 cm.
BIOLOGIA: landaretza apala duten larre eta paduretan egiten du
habia. Hau, erro eta belarrez estalitako azpil txiki gisako batean
datza eta bertan lau arrautza erruten ditu. Txitaldiak 27 egun irau-
ten du eta zeregin honetan arra eta emea txandakatzen dira.
Txitak, nidifugoak, emeak bakarrik zaintzen ditu. Bost edo sei aste
igarota, lehenbiziko hegaldiak egiten dituzte.
Iparraldeko hegabera populazioak erabateko migratzailetzat jo-

tzen dira. Europakoak migratzaileak
eta hegoaldekoak geldikorrak dira.
Iberiar Penintsulan iraila-urritik aurrera
hasten dira sartzen, eta urtarrilera arte
egoten dira negupasan. Erdialdeko
Europa aldean eguraldia oso gogorra
den urteetan, hegazti kopuru handiak
etortzen zaizkigu. Fenomeno honen
isla dugu honako iruzkin hau, hemengo
herrietan oso zabalduta dagoena: “hel-
tzen direnean, eguraldi txarra dator”.
Oro-har, ez dago galtzeko arriskuan.

Azkenengo hamarkadetan, espezie honen populazioak gainbehe-
ra doazela dirudi. Joera honek zuzeneko zerikusia du lurgintzaren
areagotzearekin eta drainatzeekin, umetzeko habitatak suntsitu
eta ugaltze arrakasta murriztu baitute.
ELIKADURA: intsektuak, moluskuak, armiarmak, oskoldunak
eta, bereziki, lurreko zizareak jaten dituzte.
HABITATA: umetze aldian, leku belartsuetan, laborantzako lurre-
tan eta hezeguneen bazterretan finkatzen dira. Urteko beste
sasoietan, larre heze, belardi, uztondo, dehesa, padura eta urtegi
bazterretan elikatzen dira.

TXIRRI GRISA
(Pluvialis squatrola)

URRE TXIKIA
(Pluvialis apricaria)

HEGABERA
(Vanellus vanellus)

DESKRIBAPENA: angaluze honek,
beste txirri guztiek bezala, moko eta
hanka luzeak ditu. Txirri handia (Caladris
alpina) baino zertxobait handiagoa da.
Lumaje iluna, eta batez ere, hanken eta
mokoaren oinean erakusten duen kolore
horia ikusita, berehala ezagutuko dugu.
TAMAINA: luzera: 20 cm.
BIOLOGIA: negua gure herrian pasatzen
duen espeziea da. Irailaren bukaeran iristen hasten da, eta apirila-
ren bukaerarako alde eginda da. Orain dela urte gutxira arte, eus-
kal kostaldean hegazti hau ez zen batere ezaguna, eta bertan
negutzen zuten ale urriak Bermeon eta Arriluzen biltzen zirela bes-
terik ez genekien. Gaur egun, badirudi arruntagoa eta ugariagoa

dela.
Espezie honek Euskal Herrian negutu
ohi du, baina urte batetik bestera,
negua pasatzera datozen txirri ilunen
kopurua oso aldakorra da.
Kostaldean ekaitz handiak badaude,
urte horretan populazioa handitu
egingo da, nahiz eta urtero ugaria
izan.
ELIKADURA: harrez, krustazeo txi-
kiz, barraskiloz eta bestelako ornoga-
bez elikatzen dira batez ere.

HABITATA: itsasertzean soilik bizi da. Hondartzak eta kostaldeko
eremu arrokatsuak gogoko ditu, olatu-hormak eta itsasertzeko hai-
tzak batez ere. Hondartza hareatsuetan gutxitan ikus daiteke, baina
halakoetan, aingira belarrez estalitako haitzetan eta hondartzen
arteko eremu arrokatsuetan egon ohi da

DESKRIBAPENA: kuliska gorria kulis-
ka buztanbeltzaren antzekoa da, nahiz
eta ez hain kostarra izan; hegan doane-
an erraz antzematen zaio, hegaletan
zirrinda bat agertzen ez duelako.
TAMAINA: luzera: 38 cm.
ELIKADURA: bere mokoa lokatz sako-
nean sartu, eta mutur sentikorraren
bidez harrapakinak ukituz, molusku txikiak, krustazeoak, harrak

eta bestelako ornogabeak harrapatzen
ditu.
HABITATA: itsasertzeko estuario eta
paduretan eta barnealdeko aintzira eta
azaleko putzuetan bizi da.
Espezie arrunta da igaroaldietan neguetan
urria izaten da kantauriar itsasaldeetan.
Gernikako itsasadarrean zabalduago,
dago kuliska buztanbeltza baino.
Udaberriko igaroaldia Martxoaren erdi
aldetik. Maiatzaren azkenera arte izaten

da; udagoienekoa, nabarmenagoa izaten dana. Irailaren hasiera-
tik Urriaren azkenera arte.

DESKRIBAPENA: tamaina txikiko zanga-
luzea dugu hau. Neguan zehar beste txi-
rriekin erraz nahas badaiteke ere, udan
sabelalde beltz bereizgarria erakusten du.
Negurako lumaberritzen da: sabelaldea zuri
bihurtzen da eta bularrak kolore zuri zikina
hartzen du, ilunagoa samako aldean.
Bizkarraldea arre-grisaxka da. Moko luzea beherantz okertzen da, baina
ez txirri kurlintarena bezainbeste. Azken honek, bestalde, lepo luzeagoa
eta silueta lerdenagoa agertzen du. Beste txirriekin ez nahasteko ondo-
koa gogoratu behar dugu: Txirri zuria argiagoa da, txirri ilunak, mokoa-
ren oinean eta hanketan kolore horia agertzen du, txirri txikia askoz txi-

kiagoa da eta moko laburragoa du, eta azkenik,
txirri lodia handiagoa da eta moko laburragoa du
ere bai.
TAMAINA: luzera: 18 cm.
BIOLOGIA: Euskal Herriko kostaldean hegazti
negutar arrunta bada ere. Abuztutik aurrera ikusi
ahal izango dugu, baina ale migratzaile gehienak
irailean heltzen dira, urrian berriro ere alde egite-
ko. Udaberriko pasea otsailean eta martxoan

gertatzen da. Oso jokabide iheskorra aurkezten du: arriskuren ikusten
bagaitu aurkako norantz ibiltzen hasiko da, gero eta azkarrago, eta azke-
nean alarma-oihu berezia egiten duen bitartean aireratuko da.
ELIKADURA: larreetan eta urmaeletan intsektuz, krustazeo txikiz, ige-
lez eta zapaburuz elikatzen da, eta paduretan harrak, moluskuak, krus-
tazeoak... jaten ditu.

DESKRIBAPENA: nahasi gaitza, gure

kostaldetako laridorik handiena baita;

neguan maiz ikus daitezke lagun baka-

rrak kaio ilun eta kaio hauskaren taldee-

kin batera. Itsas zabalean denborala

dagoenean bakarrik ikusten dira ugari samar kostaldean.

Bizkarra eta buztanaren gainaldea kolore beltz ilunekoak ditu; kaio

ilunak, ordea, arbel-grisezkoa dauka, beltza baino areago.

Hankak arrosa kolorekoak dira eta mokoa horia orban gorria dau-

kalarik beheko barailaren puntatik hurbil.

Europako Iparraldeko kostalde Atlantikoetan

ugaltzen dira, nahiz eta populazio urri batek

Europako Ipar-mendebalean egin.

Kaio guztiak bezala, gazteak hasieran marroiak

izaten dira, tonu ilunagoz orbanduak daudelarik;

urtetik urtera heldugabeen tarteko lumaje batzue-

tatik pasatzen dira, helduen erabatekoa lortu arte.

TAMAINA: luzera. 70 cm. Hego luzera: 170 cm.

ELIKADURA: moluskuak, arrainak...

HABITATA: negutar urria, sartaldeko iberiar itsasaldean baino ia

beste inon be ez dago zabalduta . Espezie hau ez da ugaria euskal

itsasaldean. Hala ere, itsaso txarra egoten denetan ikusi izaten da

gehien bat, batez ere ugaranetan.

TXIRRI ILUNA
(Caladris maritima)

KULISKA GORRIA
(Limosa lapponica)

TXIRRI ARRUNTA
(Caladris alpina)

KAIO BELTZA
(Larus marinus)
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DESKRIBAPENA: lumajea homogeneo
samarra da, eta kontraste bakarra bizkar
arre-grisaxkak eta sabelalde zuriak sortzen
dute. Samaren bi aldeetatik jaisten diren
zenbait marra arreska ditu. Hegan egiten
duenean, hegoetako marra zuri zabala eta
buztanaren mutur zuria erakusten ditu.
Tarteka planeaketak eta lur-arraseko hegal-
diak burutzen ditu, hegoak azkar eta arinki
astinduz. Beste kuliska motengandik bereiz-
teko zera hartu behar da kontuan: kuliska
txikiaren ipurtxuntxurra grisa den bitartean,
handiarena (Tringa ochropus) zuria da, eta horretaz gain, azken
honek ez du hegoetan inongo marrarik erakusten.
TAMAINA: luzera: 19,5 cm.

Hego luzera: 33 cm.
BIOLOGIA: ale negutarrak uztailaren
erdialdetik urriaren erdialdera arte heltzen
dira. Zenbait ale hurrengo hilabeteetan
agertuko dira, baina ziur aski horren
berandu heltzen direnak eguraldiaren
aldaketak bultzatuta mugitu diren ale
sedentario edo erratikoak dira. Gauez
bidaiatzen dute, egunez, ordea, elikatzeko
eta atseden hartzeko pausatzen dira.
Kuliska batzuek uda osoa hemen pasa-
tzen badute ere, hauek ale udatiarrak bes-
terik es dira, hau da, ez dira bertan ugal-
tzen, eta baliteke udazkeneko eta udabe-
rriko migrazioetan zehar une batez elkartu
diren aleak izanda, guk beti berberak dire-

la pentsatzea, hasieran ikusi genituenak alde egin dutela nabaritu
gabe. Habia lurrean egiten du, ibaiertz harritsuetako sakon uneez
baliatuz eta inguruneko landarediaz babestuz.

DESKRIBAPENA: lumaje zuri gar-
bia du, hegal-puntuak beltzak eta
bizkarra grisaxka. Moko horia eta
hankak beltzaxkak. Gazteek bizka-
rrean sigi-saga moduko kolore iluna
daramate; berezitasun honegatik
nahastezinak dira antzematerako-
an.
TAMAINA: luzera. 41cm.
BIOLOGIA: iparraldeko ekaitz gogorrekin batera ikusten da,
zeren itsas zabaleko kaioa baita, eta ugalketarako bakarrik hur-
biltzen da kostaldera.

ELIKADURA: ia denetarik jaten du,
arrain txiki eta intsektuetatik hasi eta
zabortegietan aurkitzen dituzten asko-
tariko hondakin organikoetaraino.
HABITATA: itsasbazterreko labar.
Euskal Herrian uhartetxo eta itsasla-
bar banaka batzuetan soilik egiten du
habia.
Negutar gutxi zabaldua eta ez ohikoa
Kantauri-Atlantiko itsasaldeetan.
1984ko Ur-tarrilean egundoko hegaz-

ti-kopurua zenbatu zan iberiar itsasegian, Kantauri itsasaldean
hainbat txori hilda agertu zela. Espezie honetakoak Urriko azken
hamar egunetatik aurrera ikusi izaten dira euskal itsasaldean.

DESKRIBAPENA: tamaina ertaineko
antzeta. Negutar gutxi zabaldua kantau-
riar itsasaldeetan. Ez da bitxia udagoie-
naz agertu izatea, negutar erregularra
ere izanik.

Gernikako ugaranean gutxitan ikusi iza-
ten da neguan, hotzaldi gogorretan
sarriago agertzen direla, haatik.
TAMAINA: luzera. 45.
Hego luzera: 112 cm.
ELIKADURA: orojalea da (ornogabeak,
arrainak, zaborrak).

KULISKA TXIKIA
(Actitis hypoleucos)

ANTXETA HANKABELTZA
(Rissa tridactyla)

DESKRIBAPENA: kaio honek itxura zakarra
du. Ale helduen lumajea ia erabat zuria da,
bizkarraldeko eta hegoen gaineko kolore gri-
saxka izan ezik. Hegoen muturrak beltzak dira
eta orban zuriz apainduta daude. Hankak
horiak dira, baita mokoa ere, beheko baraila-
ren muturrean orban gorria agertzen badu ere.
Kaio hauskararengandik bereizteko hauen
hanken kolore laranjari begiratu behar diogu,
baina bi espezieetako ale gazteak antzekoak
direnez (antzeko tamaina, lumaje marroia eta hanka eta moko be-
ltzak) adin horretan desberdintzea ia ezinezkoa dela esan genezake.
TAMAINA: luzera: 55 cm. Hego luzera: 150 cm.
BIOLOGIA: Euskal Herriko kostaldean habia gintza ugaria eta
jarraitua agertzen duen kaio espezie bakarra da. Ugalkoloniak itsas-
labar eta uhartetxo arrokatsuetako erlaitzetan kokatzen dira. Guztiz

bertikalak ez diren hormak bilatu ondoren,
habia harrian eraikitzen du. 2 edo 3arrautza
hilabete batean zehar inkubatu eta gero txi-
tak jaioko dira. Txitek gurasoen mokoan
dagoen orban gorria mokokatzen dute,
paparrean gordeta daramaten janaria bota
dezaten. Bikote bakoitzak, habiaren inguru-
ko lurraldea mugatu eta defendatzen du,
eta eremu honen zabalera ugalkoloniako
hegazti-dentsitatearen araberakoa izango
da.
Txitek sei aste inguru emango dituzte
habiaren inguruan, hegan egin gabe.

Lumaje marroia gero argiago bilakatuz joango da, eta 4 urte bete-
tzerakoan helduen lumajea jantziko dute. Arrotzen bat hurbiltzeko-
tan heldu guztiek ugalkolonia gogor defendatzen dute.
ELIKADURA: orojaleak dira, hau da, sarraskiak, zaborretako hon-
dakinak, beste hegaztien arrautzak eta txitak, moluskuak, krustaze-
oak, harrak... jan ditzakete.

KAIO HANKAHORIA
(Larus cachinans)

KAIO MOKOHORIA
(Larus canus)

DESKRIBAPENA: kaioetan arrun-
tena eta ezagunena dugu, horre-
ga1tik "kaioa" soilik deritzo jendeak. 
Bizkaian toki hauetan dira:
Gaztelugatxe, Ogoño, Izaro, Villano
eta beste irlatxo eta itsas labarretan
ere bai, gehienetan toki bakarti eta
gizaki harrapakariarentzat gutxi
eskurakoietan. Monogama da eta
bizitza guztirako parekatzen da,
nahiz eta neguan, agian, ezkontideak elkarre-
kin ez egon.
Lurrean egiten dute habia, oso material alda-
korrez: adar txiki, plastiko eta hondakin; arra
izaten da produktu-kopururik handiena
garraiatzen duena.
Lehen arrautzak, Bizkaiko Golkoan, jadanik
apirilean eta batez ere maiatzean ikus ditza-
kegu. Bitik lau arteraino erruten dituzte eta
kolore berdexka izaten dute.
Lagun gazteek, kaio-espezie guztietan bezala, lumaje desberdina
daukate eta egoera honek 2tik 4 urtera arte iraun dezake, zein

espezie den kontu. Helduek lumaje zuri
garbia daukate, bizkarra eta hegal-gai-
naldea ezik, hauek grisaxkak baitira,
Hegal-punta beltzak, zuriz pikartatuak
dituzte. Mokoa horia da, behe-masaila-
ren muturrak orban gorri bat duela.
Hankek kolore horia ala arrosa dauka-
te zein azpi-espezie denaren arabera.
Bizkaian, umatze-koloniak Larus
argentatus michahellis azpi-espezieko-
ak dira; hauek hanka horiak dituzte.
Gurasoek daramaten janaria okatu
arazteko, txitak haien moko-orban
gorria mokokatzen du. Estudio sako-

nez egiaztatu denez, kolore gorriak beste
edozein kolore baino gehiago estimulatzen
ditu txitak.
Kaio honen bizitza modernoarekiko moldae-
ra benetan harrigarria izan da, zeren eta eli-
kadura itsastar hutseko izatetik orojale izate-
ra aldatu baita; honela gure kostetako hon-
dakinen garbiketa-lana egiten du.
TAMAINA: luzera: 60-65 cm. 

Hego-luzera: 150 cm.
ELIKADURA: orojalea da.
HABITATA: itsasbazterreko labar, hondartza eta kaietan bizi da.

DESKRIBAPENA: Iberiar
Penintsulan, habia gutxiren
batzuk egiten dituzte
Kantauri-Atlantiar itsasaldee-
tan.
Horretaz gainera, negutarrak
izaten dira gurean, Europako
Sartaldetik etorriak. Bizkaiko
Golkoan jatorriz britainiarrak

eta bretoiak diren eraztu-
na jarritako hegaztiak
berreskuratzen dira.
Gutxi hurbiltzen da itsas
ertzera eta horregatik
urria dela pentsa dezake-
gu, baina itsas zabaleko
arrantzaleentzat arrunta
eta ezaguna da.
TAMAINA: luzera: 42 cm.
ELIKADURA: arrainak
eta krustazeoak.

KAIO HAUSKARA
(Larus argentatus)

DESKRIBAPENA: beste alzido

guztiak bezala, gainetik beltza

da eta azpitik zuria da. Moko dei-

garria da: handia eta zabala, eta

alboetatik zapala. Lumajea bel-

tza da, eta alboetan, begiraino

heltzen diren zerrenda zuriak

agertzen ditu. Euskal Herrian

beste alzido batzuk ikus daitez-

ke, baina erraz berezituko ditugu: lanperna-musuak

(Fratercula alpica) masail zuriak ditu, eta mokoa, zapalagoa,

kolore biziz margotuta dago, gorriz, beltzez eta horiz; Martin

arruntaren (Uria aalge) mokoa luzeagoa eta meheagoa da.

TAMAINA: luzera: 41 cm.

BIOLOGIA: Britania Handiko eta Bretaniako kostaldeko itsas-

labarretan ugaltzen da, ugalkolonia handiak eratuz. Euskal

Herrian udaberriko migrazioa urritik

aurrera ikusiko dugu, baina negua

aurrera joan ahala, nabariagoa da.

Negua pasatzeko kanpoaldeko

itsasbazterrak nahiago ditu.

Hegazti honen elikadura arrainetan

oinarritzen denez, arrain-sarden

kokapenaren arabera leku desber-

dinetara joko du. Arrantzarako mur-

gilketa ikusgarri eta luzeak burutzen

ditu, gorputza bultzatzeko hankak

eta hegoak erabiliz.

Arriluzeko kaiko harrizko blokeen artean arrantzan aritzen

denean jokabide hau erraz behatuko dugu. Izaera fidakorreko

hegazti honek ez du aireratzeko zaletasunik erakusten, eta

ontzirik edo jenderik hurbiltzekotan murgiltzea nahiago du.

Hori dela eta, lehen, Abran eta Galea aurrean, ontzietatik tiro

eginez hiltzen zuten, baina gaur egun, espezie babestua

denez, ehizatzeko teknika hau erabat debekatuta dago.

POTTORRO ARUNTA
(Alca torda)

MARTINA
(Uria aalge)
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DESKRIBAPENA: txenada-mota
guztiek zenbait ezaugarri amanko-
mun aurkezten dituzte: lumaje
zurixka, pileo beltza, migratzera-
koan burutzen dituzten ibilbide
luzeak, eta arrantzarako teknika
berezia. Hala ere, ez ditugu espe-
zie desberdinak nahastu behar.
Txenada hankabeltza arrunta
baino handiagoa da, eta bizkarralde argiagoa du. Bestalde,
moko beltzaren argiagoa du. Bestalde, moko beltzak dira, eta
pileoko luma luzeek gandor berezia sortzen dute.
TAMAINA: luzera: 41 cm. Hego-luzera: 85 cm.
BIOLOGIA: Euskal Herrian negutzen duten kaio ilunen kopu-
rua oso txikia da, baina migrazio garaian ugariagoak dira.
Abuztuaren bukaeran, ugaldu eta gero, Frantziatik datozen ale
migratzaileak heltzen dira.
Familia osoak, bikotea eta txita bakarra, elkarrekin dirau. Txita,

harkaitz batetik edo gurasoen
atzetik hegan egiten duen bitar-
tean, etengabe oihu eginez jana-
ria eskatzen arituko da. Garai
honetan arrantzarako teknika
berezia beha dezakegu: txena-
da, altuera handi samarretik ure-
tara amiltzen da, eta une batez
murgildu ondoren, arrain txikia
harrapatzen du. Arraintxo horiek
dira txenada arruntaren elikadu-
raren oinarria, krustazeoak,

harrak eta moluskuak jaten baditu ere. Gure inguruetan aldi
batez atseden hartu ondoren, mendebaldeko Afrika australeko
kostalderantz abiatzen da. Udaberriko pasea ez da horren ikus-
garria, eta apirilean eta maiatzean gertatzen da.
ELIKADURA: arrainak, krustazeoak, karrak eta moluskuak
jaten ditu.
HABITATA: Euskal Herrian burutzen dituen neguko egonaldie-
tan, kostaldeko inguruneetan geratzen bada ere, kaiak eta
padurak nahiago ditu itsas zabala baino.

DESKRIBAPENA: itsas-hegazti mardu-

la da, tamaina ertainekoa, 40 cm luze

izan daitekeena ozta-ozta. Moko sendo

eta beltza, eta, hegoak eta bizkarraldea

grisaxkak izatea ditu bereizgarri.

Gorputzaren gainerako atalak zuriak

ditu. Negu partean argixeagoa ageri ohi

du bizkarraldea; ezabatu egiten zaio

harrapari-txanoaren beltz-kolorea eta

belarri aldeetako tonu ilunei bakarrik

eusten die beren horretan. Isats urkilatua dauka, kolore grisa; han-

kak, berriz, beltzak ditu.

TAMAINA: luzera: 40 cm.

BIOLOGIA: zuzen eta arin egiten du hegan; horren lekuko da, esa-

terako, aireko ehiztaria izatea, nahiz eta lurrean korrika ibiliz ere ehi-

zatzen duen. Ez da uretan murgiltzen. Talde

txikiak eratu ohi ditu. Kolonietan egiten du

habia, hareatzatan, soilguneetan edota lan-

daredi urriko eremuetan. Sakonune txiki

batean egin ohi du habia; ozta-ozta tapiza-

tzen dio barrualdea. Urtean errunaldi baka-

rra dagokio; bi edo lau arrautza erruten ditu

orduan.

Oso txikia izan ohi da gure ingurunean hau-

temandako hegaztien kopurua. Txenada

moko-beltzen espezieak atzerakada handia

jasan du Europan, aleei nahiz koloniei dago-

kienean; Iberiako Penintsulako kolonietan ere nabarmena da atze-

rakada. Ondokoak dira populazioaren atzerakadaren eragileak:

habitataren galera; eta umatze-kolonietan gertaturiko sarraski eta

triskantzak, pestizidek eragindako ondorioengatik, harraparien era-

soengatik edota giza-jardueren ondoriozko enbarazuengatik.

TXENADA HANKA BELTZA
(Sterna sandvicensis)

DESKRIBAPENA: elur zurixka luma-

jea dute, kaskoa beltza eta migrazio-

bidaia luzeak egiteko ahalmena.

Ezaugarri hauek Txenada arrunta guz-

tiek dituzte.Txenadak edo “Itsasoko

enarak” ere deituriko hegazti hauek,

ugari dira udazken eta udaberriko

pasetan. Kolonietan umatzen dira;

gorabehera handiak dituzte koloniak bai beren kokapenean, bai

barneko ugal bikoteen kopuruan.Hala eta guztiz ere, Euskal Herriko

kostan ikusten direnak migrazioan doazen hegaztiak dira. Orduan

beha dezakegu beren arrantza-sistema: hegan doazela zut eror-

tzen dira, une batetan ur-azpian ezkutatuz, arrain txikiak harrapa-

tzeko asmoz, hauek osatzen baitute

beren elikagai nagusia.

TAMAINA: luzera: 35 cm.

Hego luzera: 80 cm.

ELIKADURA: arrainak, krustazeo-

ak, karrak eta moluskuak jaten ditu.

HABITATA: Euskal Herrian burutzen

dituen neguko egonaldietan, kostal-

deko inguruneetan geratzen bada

ere, kaiak eta padurak nahiago ditu

itsas zabala baino.Igaroaldikoa,

Iberian, arrunta igaroaldian (eraztuna jarritako hegazti berreskura-

tzea, martxotik maiatzera arte). Novalek udagoieneko igaroaldia

Uztailean eta Irailean egiten dute eta udaberrikoa, berriz, apirilean

eta maiatzean, Gernikako itsasadarrean ez da arrunta, martxoan,

apirilean, Irailean eta urrian ere ikusten delako.

TXENADA ARRUNTA
(Sterna hirundo)

TXENADA MOKO BELTZA
(Gelochellidon nilotica)

DESKRIBAPENA: kaio
hauskara (Larus cachinans)
baino zertxobait txikiagoa
da,eta lumaje ilunagoa du,
gris ilunaren eta beltzaren
artekoa. Bi arraza bereiz dai-
tezke: kolore gris iluna age-
rtzen duen arraza britaniarra
(Larus fuscus graellsii) eta
bizkarreko aldea ia beltza
duen eskandinaviarra (Larus
fuscus fuscus). Kaio ilun asko bi hauen tarte-
ko estadio bezala klasifika daitezke. Gazteak
marroiagoak dira,baina kaio hauskara gazte-
ak baino ilunagoak. Kolorea gero eta argiago
bilakatuz doa, lau urte betetzerakoan hel-
duen lumajea garatu arte. Hankak eta mokoa
horiak dira.
TAMAINA: luzera: 53 cm.
Hego luzera: 134-145 cm.
BIOLOGIA: udazkeneko migrazioa irailean
hasi eta azaroan bukatzen da. Dirudienez,
lehenengo heltzen direnak graellssi subes-

pezieak dira, eta beranduago fus-
cus-intermedius subespeziekoak
datoz. Udaberriko migrazioa mar-
txoan gertatzen da. Kaio ilun negu-
tarrak kaio hauskarekin ondo mol-
datzen dira, eta jarduera guztietan
elkarrekin dabiltza. Hau ere oroja-
lea da, hau da, denetarik jaten du,
bai sarraskiak eta hondakin organi-
koak, bai moluskuak, arrainak,
harrak eta mikrougaztunak, baita
arrautzak eta txitak ere. Itsaslabar
eta uhartetxo iritsi ezinetan kokatu-
tako etzalekuetan kaio hauskarekin

batera atseden hartzen du. Zenbait ale urte osoan
zehar gertatzen dira, eta banaka batzuk euskal kos-
taldean ugaltzen dira.
ELIKADURA: orojalea da.
HABITATA: itsasbazterreko labar, hondartza eta
kaietan bizi da. Euskal Herrian uhartetxo eta itsas-
labar banaka batzuetan soilik egiten du habia.
POPULAZIO BANAKETA: Euskal herrian oso kaio
ilun habiagile gutxi dago, eta momentuz habia gin-
tza Jaizkibelen, Izaron eta bestelako toki bakan ba-
tzuetan soilik baieztatu ahal izan da. Gernikako
itsasadarrean, sarritan nagusiren batzuk umaldie-
tan ikusten dira.

KAIO ILUNA
(Larus fuscus)

DESKRIBAPENA: benetan bitxi

den hegazti honek beste hegazti

gehienentzat arrotz diren karakte-

re bereziak agertzen ditu.

Karaktere hauetatik aipagarriena,

kolore eta morfologia bereziaz gai-

nera, sindaktilia da.

Sindaktilia, koraziformeen ordena-

ren karaktere lehen-falangeak

elkar-soldaturik egotea.

Itxura txaparreko txori deigarria,

buru handia eta bere tamainarako

izugarri luzea den mokoa bereiz-

garri dituelarik. Hegan doanean,

bere sorbalda urdin metalikoa

nabarmentzen da, behealdeko

kolore-arre gorrixkarekin kontras-

tatua. Gainera, lur-arraseko hegal-

di zuzenak, identifikazioa asko errazten du. Geldi dagoenean,

lumajean konbinatzen diren kolore deigarriei esker ezagutuko

dugu: urdin berdexka, arre-gorrixka eta zuria.

TAMAINA: luzera: 28 cm. Pisua: 55-80 gr.

BIOLOGIA: edertasun handiko hegaztia da martin arrantzalea,

hegalaburra eta hegalera zuzen eta bizkorrekoa. Bere ehiza-tek-

nika hau da: kokagune batetik begiratuz egoten da, edo kolobria-

ren antzera, ibai eta paduren gainetan erakan, eta behin eta berri-

ro murgiltzen da uretan harrapakin bat lortu arte.

Gure herrialdea iparraldeko lagun askoren ugalketa, dispertsio eta

negu-toki gertatzen da; baina ibaietako kutsadurak eta hegazti

eder hauen ehizak -taxidermista axolagabeko batzuengatik, ale-

gia-, bere populazioa nahikoa urritu arazi

dute.

Euskal Herrian oso urria da hegazti hau,

lurralde honetan populazioek murrizte

handia pairatu baitute.

Erlaitz kantauriarrean martin arrantzale

sedentarioek dispertsio-mugimenduak

aurkezten dituztela ematen du, baina ale

gazteak dira bideari ekiten diotenak, beti

ere. Udazkenean eta neguan zehar, euro-

par jatorriko aleen etorreraren ondorioz

batez ere, inguru honetako populazio-

tamaina handitu egiten da, gertaera

honek populazioaren benetako egoerari

buruzko informazioa nahas dezakeelarik.

Ibaiertzetako lurrezko ezponda eta lube-

tetan zulatutako galerietan egiten du

habia, eta bertan, emeak 6-7 arrautza

errungo ditu. Airetik edo bere kokalekutik

uretara zut jauzi eginez harrapatzen

dituen arrain txikiz elikatzen da. Horretaz gain, zapaburuak, ureta-

ko beldarrak eta baita barraskiloak, bareak eta intsektuak ere

jaten ditu.

ELIKADURA: salmonido eta ziprinidoz elikatzen da batez ere,

baina ezin daiteke kirol arrantzarentzat kaltegarria denik esan,

zeren eta, batetik, ziprinido asko amuarrain-kume harrapakari

baita, eta bestetik gainera, martin arrantzalea -edo arrantzaleen

erregea, ingelesek deritzoten bezala: “kingfisher”- intsektujalea

ere bada eta intsektu hauetako asko, har-garaian, kirol garrantzia

dutenen arrautza eta arrainkumeen harrapakari dira.

HABITATA: arrain ugaridun ibaiek eta ingurune hezeek osatzen

dute.

MARTIN ARRANTZALEA
(Alcedo atthis
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