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Krustazeoek, 40.000 espezie inguru
biltzen dituen itsas artropodoen
superklaserik garrantzitsuena osat-
zen dute. Krustazeoak, salbuespen
gutxi batzuk ezik, ur-habitat gehiene-
tan (Itsasokoak eta kontinentetoak).

Artropodoen taldean daude bi arrazoi-
rengatik: batetik, gorputza kitinazko

estalki edo exoeskeleto artikulatu batez
inguraturik dute, eta besterik giltzarte
sorta bat dute, luzakin binarekin, eginbe-
har ezberdinak betetzeko prestatuak
(antenak, kirruak, haztatzaileak, hanka
ibiltariak, hanka harrapatzaileak, igerita-
rako luzakinak, ugalketarakoak, kumaldia
zaintzekoak, etab.). Bilakaera zeharka-
koa dute, eta taldearen arabera larba-aldi
ezberdinak daude. Haietako lehena nau-
plius larba, trokofora aurreratu bati dago-
kio.

Itsas-krustazeo mota asko daude, ondo-
ko ordenei dagozkienak: kladozeroak
(itsas-ordezko gutxi dute, eta denak dira
planktonikoak), ostrakodoak, kopepodo-
ak, zirripedioak, eta beste bost gehiago,
malakostrakoen azpiklasekoak (anfipo-
doak, isopodoak, misidazeoak, eufisiaze-
oak eta dekapodoak). Badaude itsas
ordezkoak dituzten beste talde asko, baina askoz ugaria-
goak dira.

Antolakuntza orokorra

Krustazeoek, Diantennata (=Branchiata) klase bakarra osotu
dute, Mandibulata phylumaren lehenengo subphyluma.
Beraz, barailak eta bi pare antena dituzten eta brankien bidez

arnasa hartzen duten artropodoak dira.

Nabariki lakaindua den gorputzak, batetik
akrona, bestalde lakain-kopuru altu eta
aldakorra (gehienetan 10-20ren artekoa)
eta, azkenik, telsona ditu. Lakainak (meta-
meroak) taldekatu egin dira gorputzeko
alde desberdinak osoturik. Buruaren erai-
ketan, akronetik aparte, 5 lakaienek hartu
dute parte, bi pare antenei eta dietenak.
Toraxaren lakain-kopurua aldakorra da
(lakain bakoitzak torakopodo izeneko
pare bat gorputzadar duelarik) era bere-
an, abdomenaren lakainena (=pleome-
roak) ere aldakorra da,. Baina orokorki
segmentu horiek gorputzadarrik gabe-

koak direlarik. Maiz, toraxeko lakain bat edo bi buruarekin
batuak dira, zefalotorax bakarra eraturik. Aske geratu
diren lakainek osoturiko toraxaren zatiari pereion deritzo.
Krustazeoen gorputza, beraz, nahiz buru (zefalon), torax
eta abdomenean (pleon), nahiz zefalotorax, pereion eta
abdomenean (pleon) banatzen da. 

Torax eta abdomenaren edo pereion eta abdomenaren arte-
ko muga ez dagokio edozein lakainarteko ildo ezagu-
ni, talde desberdinetan leku desberdinetan egonik.
Segmentu abdominaltzat kontsideratu dira, gorput-
zadarrik gabekoak direnak edo oso gorputzadar txi-
kikoak, edo edozein kasutan, aurreko lakainetako
apendizeekiko apendize guztiz desberdinak dara-
matzaten lakainak.

Sarritan, lakain batzu dortsolateralki hedaturik daude,
pareta bikoiztun plaka lauen modura (epimeroak), bat-
zutan lateralki irteten direnak, eta beste batzutan behe-
rantz makurtzen direnak, gorputzeko alpeak estalirik.
Askotan, soilik buruak jasango du desberdintzapen-
prozesu hori, zeinak, ezkutu dortsalaren edo kroskoa-
ren itxura izanik, kasu gehienetan ez alpeak soilik, bai-
zik eta, atze-alderantz hedaturiko buruaren zati txiki
edo handiagoa, maskor modura, estalirik bait du.
Kasurik gorenean, kroskoak animalia osoa inguratuko

du, molusku bibalbioen maskor kuskubitakoak egiten
duen antzera.

Krustazeoen apendizeak oinarrizko egitura tipiko aman-
komuna, hots, hanka birramoarena seguturik eratuta
daude, edo behintzat, horretatik eratorrita. Hanka birra-
mo tipikoak parte basal bat du, protopodia alegia, jene-
ralean bi giltzartez (koxa eta basea) osotua, eta parte
distal bat, protopodian ezartzen diren bi adar artikula-
tuek osoturikoa. Barruko adarra endopoditoa da, eta
kanpokoa, exopoditoa. Adarren exkreszentzia edo
apendizeei, barne-alderantz garaturik daudenean endito
deritze, eta éxito kanporantz zuzendurik badaude. Sarri
askotan, éxito bat dago koxan, epipodito izenekoa,
arnasketaren zerbitzuan egonik oro har. Enditoek barai-
len modura funtzionatzen dute, eta horrexegatik garat-
zen dira aho-armaduraren egituretan hain zuzen.
Gorputzadarra monorramo bihur daiteke, exopodito-
murrizpenaren ondoriz. Anostraca, Phyllopoda eta
Phyllocarida gorputzadar foliazeoak, egitura tipikotik
gehien aldenturik daudenak dira. Oso kutikula mehez
estalirik daude, ia karratua den sekzioa edukirik, gogor-
tasuna, kanpoko medioarekiko presio altuagoa duen
gorputzaren barne-likidoaren bidez mantendurik.

Krustazeoek kutikula, eraturiko kitinazko eta proteinazko
halakret sendo eta zabala izateari zor diote beren izena,
jeneralean garrantzitsua den kaltzio karbonatozko kanti-
tatea depositaturik.

Liseri-hodia buruaren alde bentralean kokaturiko ahoan
hasten da, berau larruaren tolestura batek mugatuta
egonik, hots, goi-ezpaina eta behe-ezpaina. Sarritan
aurre-hestea urdail mastekatzaile bihurtu da, aldi berean,
erdi-hesteak liseri-guruin bat duelarik, heste-guruin
mediala alegia.

Krustazeo askok, ale txikiek batez ere, ez dute arnas orga-
norik, elkartruke gaseosoak gainazal osoan zehar gertatzen
direlarik kasu hauetan. Halaber. Krustazeoen gehiengoak
brankiak ditu, apendize lameliforme edo adarkatuen itxura-
koak, apendizeetan (epipoditoetan) edo gorputzaren alboe-
tan ezarririk. Zenbait krustazeo bizimodu lurtarrera moldatu

dira, aire atmosferikoaren
oxigenoa arnasturik.

Zirkulazio-aparatua asko
aldatzen da garapen-gra-
duari dagokiola; dena den,
beti sistema ez-itxia izango
da. Bihotzak kokapen dort-
sala du, liseri-hodiaren
gainean, eta arterien
bidez bidaltzen du odola
gorputzerantz. Ale txikie-
tan, oro har, arteria eta
odol-hodiak falta daitezke
erabat. Bena-odola
barrunbe handiagoetan
metatzen da, odol-aintzi-

retan hain zuzen, brankietara pasatzen delarik, eta beraie-
tan arterializatua izanik, kanal bereziez perikardiorantz
eramaten da. Perikardiotik, paretako irekiunetan (ostiolo-
ak) zehar pasatzen da bihotzera.

Nerbio-sistemak sokazko eskaileraren itxura tipikioa du.
Elementu hauez osoturik dago: gongoil zerebroideo, konekti-
bo esofagiko eta katea bentralaz; eskema orokor horretan,

katea bentraleko gongoil batzu edo guztiak fusiona-
tuta ager daitezke.

Sentimen-organoei dagokiela, ile taktilak, usaimen-,
dastamen- eta, gehienetan, ikusmen-organoak beha
daitezke, zenbaittetan oso perfekzionatuak. Bi mota-
tako begiak aurki ditzakegu. Bakunena, begi fronta-
la edo nauplius begia, hiru zatitan banatuta dago,
zelula sentsorialezko hiru talde eta pigmentu-masa
amankmuna izanik. Buruaren erdiko lerroan dago,
gongoil zerebroideoaren gainetik. Bigarren forma,
begi fazetatuak edo konposatuak dira. Bi izaten dira,
eta buruaren bi aldeetan daude, batzutan pedunku-
lu mugikorren gainean; ommatidioen, hots, begi
bakun kuneiforme isolatuen kopuru handi edo txikia-
goz osotuak dira begi konposatuak, beraien batuke-
tak ikuspen bakarra sorterazten duelarik, zuzena eta

KRUSTAZEOAK



7

EH 98 Zk.

6

EH 98 Zk.

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

 K
RU

ST
AZ

EO
AK

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

PE
RR

ET
XI

KO
 E

TA
 O

ND
DO

AK

mosaikoaren harri isolatuen modura integratua.
Sentimen estatikorako organoak ia soilik goi-krusta-
zeoetan aurkitzen dira, hobiska txikien modura (esta-
tozistoak), lehenengo antenen oinarrian. Hobiska
hauek, gorputzeko kutikula kitinatsuak, ile sentsoria-
lak dituen gorapen bat dute barnean, gangar estati-
koa, estatolito-mordo bat edukirik.

Organo exkretatzaile modura, bi guruinek funtzionatzen
dute, maxila-guruinak edo, beste batzutan, guruin ante-
nalak. Anelidoen nefridioak dirudite, kanalikulu bihurri
bat izanik, zaku zelomikoarekin inbutu batez komunika-
turik dagoena, inbutua nefridio tipikoaren pabilioi bibrati-
lari dagokiolarik. Kanalikuaren beste punta dilataturik
egon daiteke, gernu-puxika eraturik. Guruin antenalak,
bigarren antenen oinarrian isurtzen dira; maxila-gurui-
nak, berriz, bigarren maxilenean.

Krustazeoen gehiengoa dioikoa da, irekiune sexualak
gorputzaren alde bentralean egonik. Partenogenesia ez
da arraroa, eta heterogonia ere aurki daiteke batzutan.

Arrautzatik irtendakoan, krustazeo askok helduaren
itxura eta lakain-kopurua dute, horrela, beraien garapen
postenbrionarioa neurrien emendiora eta gonaden hel-
dutasunera murriztuta dago (garapen zuzena).
Normalean, egoera helduarekiko nahiko desberdina
den larba irteten da arrautzatik, metamero-kopuru txi-
kiagoa duena. Lakainen kopuru osoa eta azkeneko itxu-
ra zenbait muda gertatu eta gero lortzen da (= meta-
morfosia). Larben aniztasuna zabala da. Formarik bakunena
eta maizen agertzen dena, hiru metamero dituen naupliusa
da. Itxura gutxi gorabehera oboideoa eta hiru pare gorputza-
dar ditu, berauek hanka igerilariaren funtzioa betetzen dute-
larik. Lehenengo parea uniseriatua da (adar bakarrekoa),
geroxeagoko garapenean lehenengo antenak sortuko ditue-
larik; bigarren eta hirugarren pareak, berriz, birramoak dira,
bigarren antena eta barail bihurtuko direlarik hurrenez hurren.
Begia (“nauplius begia”) kikara-itxurako ozeloa da, pigmentu-
duna, bakoitia eta zenbait partez osotua. Beste forma larba-

rio bat oso hedatua, zoea
da. M alakostrakoen kasuan
agertzen da soilik, egitura
konplikatuagoa izanik. Zoea
larba zefalotorax (bi edo hiru
pare birramo dituena) batez
eta zatikaturiko pleon luze
batez osoturik dago. Begi
konposatuak ditu.
Krustazeo dekapodo asko-
tan agertzen den larba eta
sarri askotan zoeatik abiatu-
ta garatzen dena, mysisa

da. Jadanik, torakopodo guztiek hanka birramoaren itxura
dute berorretan.

Krustazeoen gehiengoa itsasoan bizi da, aske igeri egiten
edo hondoetan narraz ibiltzen. Batzu ur gezetan bizi dira eta
beste batzu bizimodu lurtarrena igaro ziren (ezaguna den
kukurutxa kasu). Zenbait bizkarroi dira.

Barne morfologoia                                         Arnas apa-
railua

Krustazeo txikienetan gas aldaketa gorputzaren super-
fiziean burutzen den arren, zakatzak dira talde honen
arnas organo normalak. Laminatxo hauek forma des-
berdinak izaten dituzte, eta apendizeekin modu tipiko-
an daude erlazionaturik. Superfiziea handiagotu egin
daiteke, ardtz nagusi baten inguruan kokaturiko biga-
rren mailako harizpi edo laminen agerpenarekin.
Adarkaketa hauek mota ezberdinetakoak izan daitez-
ke genero desberdinetan, baina baskularizazioak beti
jarraitzen du oinarrizko eredu bat: odol baso aferente
ere eferenteak luzerara jarraitzen dute ardatza, eta
adarkaketetan odol baso edo espazio sarea eratzen
da. Zakatzen kitinazko estaila, eta baita epitelioa,
mehea da gehienetan, eta ondorioz, arnas gasek, dis-
tantzia nahiko txikia baino ezin dute barreiatu.

Krustazeoen zakatzak, kanpoan kokatuak edo zakatz-
barrunbe baten barruan egon daitezke.

Dekapodoetan, krustazeo espezializatuen artean,
zakatzak mota honetako barrunbe baten barruan
daude, hau irekigune txikien bitartez komunikatzen
hodi inhalatzaile eta exhalatzaile bikoitzak izaten
dituzte batzutan .

Zakatzen ureztaketa, arnas superfiziera zuzendutako
ur korronteak eratzen dituen apendize batzuen bati-
do erritmikoaren bitartez lortzen da. Dekapodoetan,
oinarrizkoa da eskafognatitoek duten papera zakatz-
ganbararen ureztaketan: apendize hauek hodi exha-
latzailearen inguruan mugitzen dira, uraren zirkula-
zioa ganbararen bitartez mantentzen duen indar
hurrupatzailea eratuz. Arnas superfiziearen gaineko
uraren kondukzio mekanismoen ondorioz zakatzak
guztiz bustiak geratzen dira; honez gain, odol kapila-
reen kokaerak, ur eta odolaren flujua ziurtatzen du,
aurkako norabideetan, honek hobetu egiten duelarik
bi medioen arteko gas aldaketa.

Zakatzen kopuru eta neurria, itsasoko krustazeo
espezie desberdinen habitat eta ohiturekin erlaziona-
turik egon daitezke. Brakiuro 16 espezie desberdinen
zakatz-superfiziearen azterketak, karramarroak lurre-
an bizitzen joan ahala, zakatz-superfiziea gero eta
txikiagoa dela erakusten du. Honez gain, urekoen
artean, modu aktiboan igeri egiten duten espezie
pelagikoetan, zakatz-superfiziea espezie bentonikoetan baino
nahiko handiagoa da.

Nabaria da, baita ere, zakatzek garrantzia galduz doazela lur
edo erdi lurreko karramarroen artean, arnas funtzio nagusia,
oso baskularizaturik dauden zakatz-ganbarako hormek hart-
zen dutelarik. Arnas funtzioan gune nagusi bezala zakatzak
mantentzen dituzten itsas ertzeko espezieek biarazio izan
dituzte lurreko bizimodura moldatzeko orduan: 1) zakatz bigun
eta euskarri gabekoak uretik kanpo kolapsatzea ekidin; 2)
umel eta haizetuak mantendu. Lehendabiziko arazoa, zakatz-
harizpiak gogortzen dituzten mekanismoen bidez konpondu
da; kasu batzutan arnas aldaketa zailtzen duen esklerotizazio

sendoa hartuz.
Bigarren arazoa,
zakatz-ganbaran ura
mantentzen duten
mekanismoen bitartez
konpondu da, hau itxi
egiten delarik brankios-
tehito deituriko anklaia
estu batzuei esker. Ur
probisioa berriztatu

egiten da, animalia estalirik gabe dagoenean, haizea ganba-
ratik zirkula araziz. Haize korrontea mantendu egiten da,
ureko espezietako ureztaketa bezala, eskafognatioen ihar-
dueraren ondorioz.

Liseri aparailua 

Izatez ahoko piezak kanpo anatomiaren barruan dauden
arren, krustazeoetan aurreko apendizeetatik irtetzen bait dute,
komenigarria iruditu zaigu deskribapen labur bat egitea, liseri-
ketaren mekanika ahoan hasten bait da.

Krustazeo makrofagoetan (elikagaia nahiko handietan jaten
dutenean), badirudi ahoko piezen taldea modu berdi-
nean erabiltzen dela, elikagaiaren izaera kontutan
hartu gabe. Ahoko piezak, izatez, barailak eta maxila
lehen eta bigarren  pareak eta maxilipedo hiru pareak
dira. Elikagaiaren irensketa baraila eta maxilen ekintza
bateratuari esker burutzen da. Maxilipedoek elikagaia
mantendu egiten dute, eta mastekatu eta irensteko
jarrera hoberenera eramaten dute. Espezie batzutan,
antenek zerikusi zuzena dute nutrizioan, janaria ahoko
piezataraino eramanez.

Apendizeen aldaketaren kasu berezia, alimentazio
mikrofagoarekin erlazionaturiko moldaketak dira.
Alimentazio mota hau, ia krustazeo talde guztietako
espezieetan agertzen da, eta batzutan, zirripedioetan,
ia bakarra da. Hemen, apendizeek ur korronteak erat-
zen dituzte. Ondoren, ur korronte hauek arantza mehe
batzuen bitartez zetabetu eta apendizeen zati jakinetan
zehar banatzen dira. Ondoren, filtro hauek perfekzio-
natu egin daitezke zeta delikatuagoak agertuz zurdetan
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zehar. Bata bestearen gainean kokaturiko zurda
eta elkarrekin loturiko zeta sistema osoak, parti-
kula txikienak gerarazteko zetabe bezala aktuat-
zen duen sare fina eratzen du.

Krustazeoen liseri tutuak hiru zati ditu: lehendabi-
zi liseriketako aurrekoa, ahoarekin, esofago luze
samarra, askotan filtro funtzioa duten zeta eta
hortzekin, eta errota gastriko edo urdail maste-
katzaile izena hartzen duten kitinazko ganbara
oso muskulutsu bat edo gehiago, janaria zatitze-
ko. Malakostrazeoetan, urdail kardiakoa, aurre-
koa, eta urdail pilorikoa, atzekoa, deituriko bi dila-
tazio ager daitezke. Urdail kardiakoan dago lehen
aipaturiko errota gastrikoa. Zatiak nahiko txikiak
direnean, filtro bezala aktuatzen duen zeta siste-
ma konplexua duten urdail pilorikora joaten dira.
Zetabe honek zati sendoenak gerarazten ditu,
berriro ere errota gastrikora bidaltzeko, eta meheenak erdiko
hestera igarotzen uzten ditu, hemen gertatzen delarik liserike-
ta kimikoa.

Erdiko hestean, heste itsu edo dibertikulu pare bat edo gehia-
go agertzen dira, hauek alda egin daitezkeelarik, moluskoe-
nen antzeko egitura duten liseri guruinak eratu arte: heste itsu
edo albeoloetan bukatutako hodi adarkatu sistema. Liseri
guruinaren betebeharra modu tipikoan da bikoitza, eta des-
berdintasun hau zelula mailan adieratzen da. Aspektu honen
azpian ikerturiko krustazeoek (Homarus, Uca eta Maia, batez
ere), hornizio enzimatiko nahiko osoa dutela dirudi. Animali
hauen liseri zukuek liseriketa enzima nahasketa batek osatua
dago, bertan daudelarik proteasa, karbohidrasa eta lipasa
aktibitateak.

Dibertikuluen zelula almazenatzaileak glukogeno bikorrak eta
grasa tantak dituzte, dekapodoetan behintzat. Hurrupatzeko
ahalmena, liseriketako zenbait substantzia burdinarekin
nahastuz erakutsi da. burdina zelula almazenatzaileetan
baino ezin daiteke ikusi, eta honek liseriketako produktuen
absorzioa maila honetan burutzen dela erakusten du.

Liseritutuaren zatia, heste terminala hezeen eraketa burutzen
duena da.

Krustazeoen hestearen oinarrizko eskema hau asko alda dai-
teke, zenbait moldaketen, batez ere parasitismoaren, ondo-
rioz. Zirripedo batzuen kasuan, liseri aparailuaren txikiagotze
edo desagerketa gerta daiteke.

Iraiz aparailua

Krustazeoen iraiz aparailua, urozele izeneko organo mota
batek osatua dago. Krustazeoen urozelea, zaku terminal eta
iraiz tutu gutxi gora behera luzeak eratua dago; espezie bat-
zutan, tutua zabaldu egiten da, puxika bat eratuz poro batera
ireki aurretik. Organoaren posizioak, antena edo bigarren
maxilen segmentuetan, guruin antena eta maxilarrak deituri-
koak eratzen ditu. Guruin mota biak aldi berean ager daitez-
keen arren larbetan, eta, oso gutxitan, indibiduo heldu batzu-
tan, hauek, gehienetan, ez dute izaten mota bat baino. Iraiz
poroa (nefroporoa), organoa kokatzen den apendizeen base-
an bukatzen da, salbuespenak dauden arren, guruin maxila-
rraren iraiz poroa toraxeko lehen segmentuaren basean duten
karramarro brakiuroak besteak beste.

Guruin hauez gain, krustazeoetan –iraiz funtzioari lagunduz-
zelula karakteristikoen (zetrozitikoak) matsalkoak ager daitez-
ke gorputzeko gune desberdinetan. Azkenik, krustazeoek,
zakatz eta oinen basean, hondakinak batu eta gordetzeko gai
diren nefrozito deituriko zelulak dituzte.

Iraiz organoari dagokio, printzipioz, hondakin nitro-
genatuak egotzi, eta, aldi berean, ur eta elektrolito-
en ekonomia erregulatzea; ondorioz, funtzio aspek-
tu benetan konplexuak agertzen ditu.

Giltzurrun funtzioa eta osmoerregulazioa modu
zabalean aztertu dira dekapodo haundienetan, erra-
za bait da hemolinfa eta gernu muestrak lortzea.
Gernua filtrazioz osatzen dela uste da, odoletik zaku
terminalera zuzenean. Hala eta guztiz, prozesu
honen jatorria ez da oso argia, orokorrea ez bait da
egoten puntu honetan presio hidrostatikoak duen
baloreari buruzko daturik. Lehen gernuaren konpo-
saketa aldatu egiten da iraiz tututik pasatzerakoan,

eta fenomeno hau da osmoerregulazioaren
oinarria. Osmoerregulazioa da, hain zuzen,
giltzurrunek krustazeoetan duten betebehar
nagusiena. Organo honek garrantzi askoz ere
txikiagoa du hondar nitrigenatuen (amonia-
koa batez ere) iraizketan. Hauek barreiatuz
izaten dira egotziak, zakatzen bidez batez
ere.

Osmoerregulazioa aztertua izan duten krus-
tazeoak, moldaketa progresibodun eskala
batetan antolatu daitezke, barneko fluidoen
kontzentrazioak kanpokaldearekin duen des-
berdintasun mailaren arauera. Itsasoko espe-
zie gehienetan, hemolinfak itsasoko urak
duen kontzentrazio bera du (isosmotikoa da).
Gernua ere isosmotikoa da. Badirudi honek
osmoerregulazioak ez duela garrantzi haun-
diegirik itsasoko medioan esaten duela; hala
eta guztiz, iraiz prozesu beharrezkoa da erre-
gulazio ionikoaren aurrean, hemolinfaren gat-
zaren konposaketa itsasoko urak duenaren
oso desberdina bait da. Prozesu, gehienetan,
soberan dauden ionen espultsioan eta falta
direnen eskuratze aktiboan konkretatzen da.
Urozeleak prozesu honetan duen zerikusia,
odol ea gernuaren konposaketa ionikoaren desberdintasuna
aztertuz ikus daiteke. Azterketa honek, guruin antenal eta
maxilarrak ioneak modu selektiboan iraizten dituztela erakus-
ten du. 

Ur gezaletako bizitzak, diluzioaren aurreran tolerantzia maila
haundia edo osmorregulaziorako ahalmen egokia duten
mekanismoak eskatzen ditu. Talde bezala, badirudi krustaze-
oek osmoerregulazio sistema egokiak garatu dituztela.
Adibidez, Carcinus-en –itsasoko uraren %15eko gatztasuna
baino ez duen medio batetan-, hemolinfaren kontzentrazio
maila %60koa da. Guruin antenalek paper oso garrantzitsua
betetzen dute osmoerregulazio prozesu honetan, erreakzio
sistema nagusiena bait dira barne diluzio joeraren aurrean.
Organo honek eratutako gernuak, hemolinfak baino kontzen-

trazio txikiagoa du, iraiz tutuan
gatzak modu aktiboan berresku-
ratzen direla erakutsiz. Aldi bere-
an, uraren sarrerak eragiten
dituen bolumen aldaketak, ger-
nua bolumen haundiaren iraiz-
ketaren bidez konpentsatzen du.

Azkunde, Muda, autotomia

Oskol gogor eta indartsu baten barruan gorderik dauden
krustazeoek, kendu egin behar dute kutikula hau noizean
behin, hazten doazen neurrian. Krustazeoa hazi eta arma-
dura txiki geratzen zaionean, muda burutzen du, hau da,
kutikula hau kendu. Horretarako, animaliak kutikula barru-
tik irten egiten du, pausu jakinak jarraituz, azpian ondoren
gogortu egiten den oskol berria agertzen delarik. Prozesu
hau animaliaren bizitza osoan zehar errepika daiteke, edo
bestela geratu, animaliak neurri jakin bat lortzen duenean.

Muda aurretik, animaliak likido bat jariatzen du, honek kuti-
kularen barneko geruzaren kitina eta proteinak liseritzeko
aukera ematen diolarik, dituen enzimei esker. Kutikula
zaharraren liseritutako hondarrak gorputzak irensten ditu,

eta batzu, kalzioa besteak beste, gorde egiten
dira behar direnean erabiliak izateko. Ondoren
animalia puztu egiten da, horretarako ur kantita-
te haundia irensten duelarik, jadanik bigunduta
dagoen kutikula zaharra bota eta berria zabalt-
zen du. Hau, ondoren, gogortu egingo da, epi-
dermisak jariatutako enzima eta kalzioaren eragi-
nez. Kalzio honen parte bat, lehengo kutikula
hartua da, eta gainontzekoa itsasoko uretik.

Prozesu honen erregularizazioa, pedunkulu ora-
lean, edo honen azpian, hau eseria baldin bada,
kokaturiko sinuaren guruinean batzen den neuro-
hormona batek burutzen du. Neurohormona hau
x organoa deiturikoak osatzen du.
Neurohormona hauek galerazi egiten duten
muda, inhibitu egiten bait dute mudaren hasiera
eramaten duenaren akzioa; horrela, kirugiaren
bidez sinuaren guruina aterako bagenu, muda
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jarraituak emango lira-
teke, atsedenik gabe.

Mudaren fenomebo
honek, egunero ikusten
den zenbait gauza
argitzen du, kostaldean
aurkitzen diren oskol
hutsak, edo arrantzale
eta sukaldariek baztert-
zen dituzten animali
bigun eta arolak.

Autotomia, malakostra-
zeo askok euren gor-
putzadarrak kentzeko
duten ahalmen haundia
da. Espezie batzutan,
autotomia gorputzadarretik tiratu
ezkero baino ezin daiteke buru-
tu, bai animaliaren, bai kanpoko
indar baten aldetik. Beste kasu
batzutan “erreflexu autotomizat-
zailea” ematen da, hau da, adibi-
dez, oin bat harrapaturik gerat-
zen baldin bada, muskulu jakin
bat modu biolentoan uzkurtu eta
gorputzadarra bertan uztea era-
giten duten erreflexua burutzen
da. Galdu egin diren gorputzadar
hauek birgeneratu egiten dira ondoren, nahiz eta beti ez
duten jatorrizko neurria berreskuratzen.

Autotomia eta birgenerazio ahalmen honen kasu bitxia,
Iberiar penintsulako hegoaldeko istilezko hondartzetan lur-
peraturik bizi den Uca tangeri karramarroan ematen da.
Arrantzaleek, arren kelipedo nagusia, janari oso prezia-
tua, kentzen dute, animalia bizirik utziz. Hau izan daite-
ke Liocarcinus puber, Carcinus maenas edo Xantho
incissus bezalako karramarroetan ikusten den eraketa
teratologikoen zergatia. Hauetan, galdutako apendize

baten birgenerazio
hiperakt ib i tatearen
ondorioz apendize
arraroa osatzen da.

Ugalketa eta
garapena

Krustazeoak, gehiene-
tan, dioikoak dira, hau
da, bereiztutako sexue-
kin, hermafroditak diren
batzu izan ezik, hauen
artean lanpernak
(Zirripedioak) daudela-
rik. Kopulazioaren
ondoren, arraultzak
inkubatu egiten dira

zenbait denboran. Kopulazio honetan
arrak, askotan, apendize bereziekin eusten
du emea. Arraultz jartzea, normalean,
emean geratzen da finkaturik, bai pleopo-
do edo periopodo, bai poltsa inkubatzaile
berezi batetan. Eklosioaren ondoren nau-
plius larba, krustazeoen tipikoa, askatzen
da, hiru apendize pare, eta begi ertain
batekin eta segmentazio aztarnarik gabe.
Muda bakoitzean gehituz joango dira seg-
mentu eta apendize berriak, atzetik aurre-
ra, larba nauplius hau larba konplexuago-

ak, zipris, zoea, misis eta megalopa, bilakatuz. Tanauplius eta
protozoea bezalako tarteko etapak ere agertzen zaizkigu.
Krustazeo nagusietan garapen zerbait edo oso kondentsa-
tua ikusten da, larba estadio bat edo gehiago arraultzean
garatzen direlarik, larbaren eklosioa egoera eboluzionatua-
go baten gertatzeko. Hala eta guztiz, krustazeoen larben
ikerketa oso konplexua da, eta hau burutzeko GURNEY-k
1960-an burututakoa bezain lan espezifikoak kontsultatu
behar dira. Honez gain, aipatu behar da, brankiopodoak
bezalako krustazeo txikiagoetan, partenogenesis motako
ugalketa asexuala eman daitekeela.

Desberdintasun sexualari dagokionez, barne
ezaugarriez gain, sarritan dimorfismo sexuala
ematen da, apendize batzuen neurri, eta bat-
zutan formak aldatuz. Honen adibideak, asko-
tan arretan haundiagoak diren anfipodoen gna-
topodoak edo dekapodoen aurpegiaren neurri
eta luzera dira, besteak beste. Desberdintasun
sexualeko kanpo ezaugarriak ere badaude.
Dekapodoen artean, esate baterako, arretan
aldaturik egoten dira pleopodo lehendabiziko bi
pareak, bigarrenean apendize ar bat dagoela-
rik. Baina, desberdintasun nabariena, zulogune
sexualen kokaerarena da: arretan, tutudunak
edo tutu gabeak izanik ere, pereiopodo azken
parearen koxetan daude, edo bestela hauen
ondoan, gune esternalean, eta, obiduktoak
berriz, bai hirugarren pereiopodoaren koxan

bai apendize honen ondoan dagoen gune ester-
nalean bukatzen dira. Anfipodoetan, eme hel-
duen ezaugarri garrantzitsua, lamina inkubatzai-
le edo oostegitoak dituztela da. Bigarren, hiruga-
rren, laugarren eta bostgarren (batzutan lauga-
rreneraino bakarrik) koxako geruzaren barne
marjenari loturik daude, marsupio bat eratuz.
Isopodoen artean ere agertzen dira oostegito
hauek, eta gehienetan poltsa inkubatzaileak
eratzen dituzte, bertan garatzen direlarik arrault-
zak. Salbuespen bezala, Sphaeromidae familia-
ko espezie batzuk, poltsa moduko segmentu
inbaginazioak dituzte, bertan inkubatzen dituz-
telarik arraultzak, eta Gnathiidae bezalako
beste isopodo batzuk, berriz, barnean inku-
batzen dituzte euren enbrioiak.

Bat egitean, espermatozooak gehitu edo
espermatoforo gisa ematen zaizkio emeari,
hauek, askotan, espezie bakoitzaren ezauga-
rritsuak direlarik. Apareamendurako, normala
izaten da arrak apendize batzuen bidez eus-
tea emea. Horrela, kopepodoetan, arrak ante-
nulakin eusten du emearen burua,
Laofontidoetan izan ezik, kasu honetan lauga-
rren anka parearekin eusten bait da emea.
Anfipodoetan maiz ematen da aurrekopulazio
fenomenoa. Kopulazioaren aurretik, arrak
bere gnatopodoekin eusten du emea, koxako
lehen geruza pareari helduz. Honela, emeak
bere gainean eramango du arra zenbait denboran, asteak
batzutan, instant batzu baino irauten ez dituen kopulazioa
burutu arte.

Kromatoforoak eta moldaketa kromatikoa

Kromatoforoak, malakostrazeo askoren tegumentuan zehar
bananduriko zelula izartsu bereziak dira. Kromatoforo hauek
mota askotako pigmentuak dituzte. Pigmentu hauek zelula-
ren erdian konzentratu daitezke, edo bestela luzapenetara
sakabanatu, ondorioz kolorazio aldaketa ematen delarik.

Gure kostaldean, kolore
aldaketa fenomeno hau ikus
daiteke, Hyppolyte varians-
en adibidez. Honek, egu-
nez, kolore gorriska edo
berdea izan dezake, bere
bizilekua diren algen kolore-
aren arauera, eta gauez,
berriz, kolore berde-urdins-
ka hartzen du. Cragnon
cragnon eta Palaemon
serratus bezalako beste

izkira batzuk ere alda dezakete kolorea, kolore iluna hartzen
bait dute hondo beltzeko acuariumean eta askoz ere argia-
goa hondo zurikoan.

Migrazio pigmentarioen arduraduna dela, izaera humo-
raleko substantzia bezala ezarri zen, 1920an, aurkitu
zunean, iluntasunera moldatutako Cragnon cragnon
indibiduo baten hemolinfa argitasunera moldatutako
indibiduo bati injektatu ezkero, azken honen kolore ilun-
tasuna eragiten zuela ikusi zenetik. Kromatoforotropina
honen eratzaileak diren ehunen bilaketak, krustazeoen

prozesu endokrino askotan zerikusia duen begi
pedunkulura eraman zuen.

Pigmentazioaren kontrol sistemaren elementuek,
gehien bat x organoak eta sinuaren guruinak ordez-
katzen dituzke. Bi organo hauek begi pedunkuluan
daude kokaturik eta, ikuspegi funtzionaletik, ornodu-
nen sistemarekin (hipotalamo-hipofisis) konpara dai-
tekeen elkarketa eratzen dute. X organoaren nerbio
zuntz asko sinuaren guruinean sartu, eta, zuntz
hauen bitartez guruuinean gordetzen diren neurohor-
monak jariatzen dira. Honela, guruina organo neuro-
hormonal bilakatzen da. Sinuaren guruinak, prozesu
fisiologiko askotan zerikusia duen hormona konplexu
bat gorde eta hustu egiten du zirkulazio sisteman.
Prozesu fisiologiko hauek muda eta hazkundea, bir-
generazioa, ugalketa eta metabolilsmoaren aspektu
desberdinak dira, eta baita ere pigmentu kromatofiko
erretinianoen migrazioak.
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ituen krustazeo-talde anitza da. Hauen
ezaugarriak hauek dira: Tamaina txikia, 0,5 eta
0,3 milimetro artean, eta gorputza eta luzakinak
indartsuki kaltzifikaturiko kusku biko maskor
baten barruan babesten ditu.

Burua, ostrakodoaren ia gorputzaren erdia
betetzen du, izan ere, gorputz enborra oso
laburtuta dago. Luzakin zefalikoak ondo
garaturik daude, zeren antenek garraio-funt-
zioa betetzen baitute maskorratik ateriaz
muxarradura batetik barrena. Kanpo-seg-
mentazioa desagertu da eta luzakinen kopu-
rua nabarmen murrizturik dago. Elikatze-ohi-
tura oso desberdinak agertzen dituzte, hala
nola, zoofagoak, fitofagoak, detritiboroak, fil-
tratzaileak, etab.

Ostrakodoen sexu desberdinduak izaten dituzte, eta ernalkunt-
za ondoren arrautzak libre askatzen dira uretan edo sakoneko
zenbait objektutara fixatzen dira. Hala ere, zenbait ostrakodoe-
tan arrautzak maskorraren bizkarraldeko barrunbeab inkuba-
tuak izaten dira.

Euskal itsasadarretan aurki ditzakegun espezie naharoenak
oso ondo jasaten dituzte salinitate eta tenperatura aldaketak,
horrela substratu ezberdinetan aurki daitezke: 0 metrotatik
30 metrotako sakoneraino.

Honako espezie hauek dira ugarienak: Aurila convexa,
Hemicytherura videns, Heterocythereis albomaculata,
Neoptocythere levis, Callistocythere pallida, Costa edwarsii,
Carinocythereis antiquata, Paradoxostoma variabile,
Schlerochilus contortus, Loxoconcha rhomboidea,
Samicytherura acuticostata eta Hemicytherura videns.

Ezaugarri morfologikoak

Ostrakodoen gorputz biguna konpaktoa da, eta sarritan,
alboetatik zanpatua. Konstrikzio txiki batek gune zefaliko eta

gune post-zefalikoan bereizten du. Krustazeoen klasean tipi-
koa den jatorrizko segmentazioa dagoela, zenbait apendize
pare dagoelako baino ez da antzemanten.

Gorputzaren bildukina, oskol deituriko kusku biko maskorrak
jariatzen duen kutikula da. Forma eta funtzioari degokionez,
desberdinduriko bostetik zazpira apendize pare daude. Denek
artropodoen oinarrizko gorputzadar motan deribatzen dute

Buruaren gunean lau apendize pare daude. Lehendabiziko biek
funtzio lokomotor eta sentsoriala dute, eta hirigarren eta lauga-
rrenak, berriz, elikatzeko organo bezala funtzionatzen dute.

Gune post-zefalikoan, bat, bi edo hiru apendize pare daude.
Elikatzeko, mugitzeko edo ur korronteak eratzeko daude
moldaturik. Beste funtzio bat oskolaren barrukaldea garbit-
zea da. Ar batzutan kopulazioan emea heltzeko ere erabilt-
zen dira. Kausurik gehienetan ez dira seigarren eta zazpiga-
rren pareak agertzen.

Ostrakodo askoren gorputza furkan bukatzen da. Furka hau,
gehienetan, tolesturik dauden bi adarrek osatzen dute. Adar
hauek, batzutan, kusku artetik irten, eta lagundu egiten dute
lokomozioan. Zenbait taldean ez da agertzen edo oso txikia da.

Egungo ostrakodoen artean, talde batek baino ez ditu
begi alboetan. Beste batzu begi ertain bat izan dezakete
gorputzaren aurre-bizkarraldean, baina gehienak itsuak
dira.

Organo sexualak pareak dira, emeetan honako hauek:
obarioak, uteroa, bagina eta semen errezeptakuliak.
Obarioak gorputzaren edo kuskuen barrunbean daude
kokaturik.

Arren genitalak konplexu eta handiak dira, dituzten esper-
matozoide handiak direla eta. Espermatozoide hauek,
oskolaren luzera baino hamar aldiz luzeagoak izan dai-
tezke. Honako hauek dira arraren organo sexualak: testi-
kuluak, base eferneteak eta zakila. Zenbaitetan lau gona-
da daude kuskuen barrunbearen alde bakoitzean. Hodi
isurlearen alde distala muskularra da, eta kitinazko lami-
natxoak ditu talde batzuetan. Hodi hau zencker-en orga-
noa izenarekin ezaguiten. 

Kopepodoak ere oso txikiak dira (mm gutxi batzuk baino ez
dituzte). Gehienak planktonean bizi diren arren, badaude

bentonean bizi direnak ere, tamaina erdiko bentosean zehatza-
go. Kopepodoak, kitinazko oskola duten krustazeo txikiak dira.
Krustazeo tipikoaren itxura agertzen dute, bost apendize zefali-
ko pare (antenulak, antenak, barailak, maxilulak eta maxilak)
dituen buru bat, segmentu bakoitzean pare bat apendize dituen
toraxa eta apendizerik gabeko abdomena.

Burua, aurpegi oso edo zerbait irtena agertzen du. Antenulek
adar bakarra dute, 3-26 giltzarekin. Arretan ezaugarritsua da
duten ukondo osaturik daude. Basis honetan bi adar sartzen dira
gehienetan: ongi garatutako endopodioa eta txikiagoa izaten
den exopodioa. Ondoren, labroak babestutako ahoa dago.
Baraila eta maxilulek, txikiagotuak egon daitezkeen endopodio
eta exopodio bana dute. Maxilak adar bakarrekoak dira.

Toraxak sei segmentu ditu. Abdomen bost segmentu ditu.
Leheendabiziko segmentuak zulogune genitalak daramatza, eta
batzutan, hanka pare errudimentario bat.

Lehendabiziko toraxeko segmentu biak buruarekin soldaturik
egoten dira askotan, gune bakarra eratuz. Gorputza, oso edo zer-
bait mugilkorra izan daitekeen artikulazioak bereizturiko aurre eta
atzeko guneetan dagobanandurik.

Biologia

Kopepodo meiobentonikoek nitxo ekologiko garrantzitsua bete-
ten dute kostaldeko guneetan, janari ugaria osatzen bait dute
arrain txiki eta beste organismo batzuentzat.

Kopepodoen elikadurari dagokionez, hau oso ugaria da, itsasoko
elikadura kateen lehendabiziko mailak betez. Detritus, diatomeak,
bakteriak eta beste elikadura iturri batzu, espezie desberdinen
aho-apendizeen neurri eta morfologiaren rauera onartzen dira.
Espezie gehienek, neguan populazio dentsitate txikia agertzen
duen urteko zikloa dute. Dentsitate hau haundiagotu egiten da
apiriletik aurrera, gorengo maila udazkenaren hasieran lortzeko.
Hala eta guztiz, kasu batzutan, neguan ere dentsitate haundiak
aurki daitezke.

Euskal Herrian ugaria da Trigriopus brevicornis supralitoraleko
potzu gezalean. Espezie hoek dentsitate oso haundiak agertzen
ditu, milaka indibiduo urteko garai guztietan, eta bai ur geza, gezal
edo gazia, eta 0 eta 35º arteko tenperaturak onartzen ditu.
Anabiosis osmotiko izena hartzen duen ahalmen fisiologiko oso
ezaugarritsua.

Harpaticus generoko espezie gehienak sakontasun gutxiko
lekuetan bizi dira, eta algakin erlazio-
naturik daude. Harpacticus littoralis,
euskal kostalde osoko marea arteko
algen artean oso ugaria den espezie
euritermoa da. Tenperatura eta gatz-
tasun maila moderatuak dira faktore
ekologiko egokienak espezie honent-
zat. Itsasertzean bizi da beti..
Udazkenean, euriak eragindako
urak, itsasotik hurbil dauden zenbait
urtegietako urarekin kominikatzeko
aukera ematen du, ur masa nahiko
egonkorrak osatuz. Garai honetan,
Harpacticua littoralis, jatorriz bereak
diren biotopo hauetan sartu eta
aurrera irtetzen da. Lurrunketa has-
ten denean, tenperatura eta gatzta-
sun mailak hilkorrak bilakatzen dira,

lehendabizi nauplius entzat eta helduentzat ondoren. Ondorioz,
desagertu egiten da espeziea gune hauetan.

Porcellidium viride, identufikatzeko oso erraza den espeziea da,
gorputzak duen formaren ondorioz.Itsasertzeko algakin
(Gelidium, Coralina, eta abar) egoten da erlazionaturik.

Altheutha interrupta ere tipikoa da algak agertzen diren substra-
tuetan. Peltidiidae familiaren barruan dago. Familia honetako
kideen ezaugarria, hidrodinamismo biolentobaten aurrean erre-
sistentzia maila haundia izatea da. Espezie hau gaueko plankto-
nean ere aurki daiteke.

Dactylopodia vulgaris alga errodofizeoekin elkarturik bizi da
gehienetan, hondarrezko substratuetan  ere ager daitekeen arre.
Ugaria da marea arteko guneetan.

Alga artean bizitzen aurki daitezkeen beste zenbait espezie hona-
ko hauek dira: Parategastes sphyaericus, Scutellidium longicau-
da, Thalestris longimana, Thalestris rufoviolascens, Dactylopodia
tisboides, eta abar.

100 metroko sakontasuneko lekuetan. Istilean baita ere, baina
beti sakontasun gutxiko lekuetan Longipedia scotti bizi da, eta
uhobien inguruetan Microarthridion littorale.

Hondar, bai fin bai sendoan Ameira parvula bizi da, eta hondar eta
istiletan Canuella furcigera. Hondar somero eta ur gezaletan aur-
kitzen dira Nitocra typica, Cyclopina norvegica, Halyciclops chris-
tianensis eta Hterolaophonte minuta.

Nannopus palustris, distribuzio geografiko zabala duen espeziea
da. Ur gezaletan bizi da. batez era baina itsasoko urean ere aurki

daiteke. Alga eta hondar artean
agertzen da. Hala eta guztiz,
gustokoen dituenak, estuarieta-
ko istilezko zoruak dira.
Nolabaiteko erraztasuna du igeri
egiteko, Mundakako itsasada-
rreko estuari-planktonean ikus-
ten bait da urtero garai guztie-
tan. Badaude baita ere substra-
tu mota guztietan direnak. Tisbe
furcata hondar sendo, hondar fin
eta istiletan agertzen da; espe-
zie ubikista hau marea arteko
eta infralitoraleko algen artean
ere bizi da. laophonte cornuta
eta Metis ignea ere espezie ubi-
kisten adibideak dira, substratu
mota guztietan aurkitu daitezke.

OSTRAKODOAK KOPEPODOAK
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era bentosean bizi direnak. Substratu gogorrari helduta
daude, zuzenki (forma eseriak) edo txorten moduko batez,
eta horrek ondorioak ditu haien itxuran. Gorputza 
Animalia berezi hauen kanpoko itxura begiratuz, inork ez
luke pentsatuko krustazeoak direnik, dekapodoak, isopo-
doak edo anfipodoak modura. Honen areazoia, ebolu-
zioaren zehar tirainak astindutako alderdietan bizitza
sedentarioa eramateko garatu dituzten moldaera mor-
fologikoetan bilatu behar da. Hain zuzen ere, zirripoe-
doen larba-faseak deskubritu arte, moluskuak zirela
uste zuten eta ez krustazeoak.
Krustazeoen pereiopodo edo hanka tipikoak, zirripedioetan
inguruko uretatik mikroorganismoak harrapatu eta ahoa erama-
teko balio duten zirroak deituriko apendizeetan bihurtu dira.
Beste ezaugarri garrantzitsuak zenbait plakez osaturiko kare-
barrunbe batez babestuta egotea eta glandula eranskor batek
jariaturiko eraskinari esker substratuari irmo finkatuta bizitzea
dira.
Zirripedoak animalia hermafroditak dira. Obuluak kare-barrun-
bearen barnean ernaltzen dira eta bertan mantentzen dira eklo-
sionatu arte. Hauetatik epe batez planktonean bizi diren larba
pelagikoak ateratzen dira eta geroago substratuari finkatzen
dira eta helduak bilakatzen dira.
Euskal Kostaldean, zirripedoak bi talde nagusitan banatzen
dira: lepadomorfoak eta balanomorfoak.
Talde hauetako bakoitzaren barruan espezierik arruntenak
hurrengo hauek dira; aintzinatik, espezie urria bihurtu arte, itsas-
beheraldietan urautsietatik karraskagailuen bidez (gantxoa edo
arpa) bildua izan den lanperna (Pollicipes cornupia) eta mare-
arteko zein supralitoraleko aldeetan oso naharoak diren itsas
ezkurrak (Balanus balanoides, Balanus perforatus, Chthamalus
stellatus). 
Badaude karramarroen gainaldeari itsatsitako parasitoak ere,
Sacculina carcini.

Ezaugarri orokorrak
Zirripedioek espezializazio haundian izan dituzten aldakuntzek
zaila bilakatzen dute gainontzeko krustazeoekiko analogia.
Gorputza oso aldatua dago, lehendabiziko antena pare oso

transformatua baino kontserbatzen ez duen buru oso haundia-
rekin. Abdomena ia desagertu egin da, eta zakil estentsible
luzea darama. Toraxak, pieza basalak (protopoditoak) eta bi
kirruk osatutako sei apendize pare ditu. Kirru hauek endopodito
eta exopoditoei dago-kizkie, eta oso segmentaturik daude. Kirru
hauek, normalean, gorputz osoa biltzen duen oskol kalkareotik
irten eta janaria lortzeko balio duten zurda luzeak ere badituzte.
Egun bizirik dauden Zirripedio bost ordenetatik, Iberiar
Penintsulako uretan hiru aurki ditzakegu; Toracica,
Ascotoracica eta Rizocefala ordenak. Hauetatik, lehendabi-
zikoak baino ez du forma librerik. Forma libre hauek askoz
ere ezagunagoak dira; eta bi mota aurki ditzakegu: zuzene-
an substratuari lotzen zaizkion operkulatuak, balano edo
itsas ezkurrak, eta “maskorrak” pedunkulu baten muturrean
dituzten pedunkulatuak.
Balanoek, izen desberdinak hartzen dituzten geruza kalka-
reoek eratutako kono-enbor formako “maskorra” dute.
Animalia, errepresentaturiko jarreran jartzen baldin badugu,
behekaldean aurpegia deituriko geruza bat ikusten dugu,
eta goikaldean, honen aurka, karena deiturikoa. Alboetan bi
geruza pare ikusten dira, goikoak karenolateralak dira, eta
behekaldekoak aurpegilateralak.
Geruza bakoitzak gune zentral bat du, sendoa, pareta deituta-
koa. Gune honek bi luzapen ditu alboetan, erradioak, ondoren
datozen geruzak estaltzen baldin badituzte, edo hegalak, geru-
zak direnean luzapenak estaltzen dituztenak.
Irekigune zentrala operkulu batek isten du. Hau paretekin
bat eginik dago, mintz indartsu batzuen bidez, bi geruza

parek itxia. Goiko pareak tergo izena hartzen du, eta
behekoak ezkutu. Kasu batzutan, Verruca stroemia-
renean adibidez, geruza batek baino ez du kusku
bakoitza osatzen.
Bizirik dagoen balano bat ikustatzen baldin badugu itsaso-
ko urean, operkulua irekitzen denean erdiko marratik
kirruek irtetzen dutela ikusiko dugu. Kirru hauen mugimen-
duarekin lortzen du janaria. Kuskuak behar hainbeste
bereizturik baldin badaude, mintzezko espantsio batzu
ikusteko aukera izango dugu, kolore dizdiratsuak dituzten
eta identifikazioan lagungarriak izango ditugun mintz tergo-
ezkutudalak.
Sailkapen oso zaila duten pedunkulatuak finkaturik ego-
ten dira, bai arkaitz, Pollicipes cornucopia, bai flotatuz
dagoen edozein gauzatan, Lepas anatifera. Luzera
desberdina izan dezaken pedunkulua biluzia egon dai-

teke edo ezkata txikiak
eraman. Honen gainean
kapitulua dago, gehiene-
tan geruza kalkareoek
estalia.
Aipatutako gainontzeko bi
ordenek, parasitismoaren
ondorioz, ez dute inolako
oskol kalkareorik.
Errizozefaloen kasuan
galdu egiten dira apendize-
ak, eta baita ere liseri apa-
railua.

Espezie garrantzitsue-
nen biologia

Bat baino gehiago dira
zirripedioen hazkunde,
ugalketa eta finkapenean zerikusia duten faktoreak.
Gatztasuna, esate baterako, distribuzioa mugatzen duen fakto-
re garrantzitsua da. Forma aldaketaren zergatia ere izan daite-
ke; horrela, Balanus balanoides-ek aldaketa garrantzitsua jasa-
ten ditu gatztasuna %10-15 baino txikiagoa denean, eta askoz
ere eurihialinoa den Balanus improvisus-ek, berriz, aldaketa
garrantzitsurik gabe jasaten ditu %5-30 arteko dagokionez, ikusi
da gatztasun muga batzu daudela zenbait espezien nauplius
larbaren superbibentziarako.
Tenperatura ere faktore ekologiko garrantzitsua da, sakabana-
keta eta hazkundean bait du eragina. Horrela, zenbait espeziek
ugalketa maila altuagoa dute uraren tenperatura igotzen dene-
an.
Elikaduran paper garrantzitsua jokatzen duen kirruen mugi-
mendu erritmikoan (eragiten dituen ur korronteak direla eta) ere
badu bere zerikusia tenperaturak.
Azkenik, argitasunak ere garrantzi haundia du zirripedioen bio-
logian. Honen indarrak urean dagoen fitoplankton kopurua bal-
dintzatzen du, eta, ondorioz, animali filtratzaile hauen elikagai
gordelekua. Argitasunak zerikusia du baita ere finkapen, orien-
tazio eta ugalketan, eta tenperaturarekin batera, distribuzioaren
bandintzatzaile garrantzitsua den lehorketan.
Gure kostaldean bizi diren espezieei dagokienez, pedunkula-
tuen artean, lanperna, Pollicipes cornucopia da arkaitzetan fin-
katurik bizi den bakarra. Marea arteko gunearen leku zabalene-
tan eta infralitoraleko lehendabiziko metroetan bizi da. Gero eta

zailagoa da lanperna aurkit-
zea, bere oina oso janari pre-
ziatua bait da, honek dituen
ondorio guztiekin.
Scalpellum scalpellum ur
sakonagoetan bizi da, hidro-
zoo eta brizooen gainean, eta
ondorioz sarde eta arrastree-
tan agertzen da. Espezie
honetako arrak nanoak dira,
eta ia testikuludun zaku bat
baino ez dira. Emeak parasi-
tatuz bizi dira, maskorraren
barrunbean. Ugalketa funt-
zioa baino ez dute.
Gainontzekoek, Alepas para-
sitica, Conchoderma auritum,

Conchoderma virgatum eta Lepas espezie desberdinak, hauen
artean Lepas anatifera, sasilanperna espezie ugariena, enbor,
buia, plastiko edo botila bezalako objektu flotagarrien gainean
bizi dira, eta baita ere itsasontzien kaskoetan finkaturik. Honez
gain. Alepas parasitica medusetan bizi daiteke finkaturik, eta
Conchoderma auritum eta Conchoderma virgatum baleen aza-
lean eta batez ere beste zirripedio batetan, Coronula-n hain
zuzen.
Operkulatuen artean, modu asimetrikoan kokaturiko lau geru-
zek baino osatzen ez duten Verruca stroemia, Iberiar penintsu-
lako iparraldean, euskal kostaldean bizi da, beti superfizie lauen
gainean.
Elminius modestus jatorri australiardun zirripedioa da. Europara
munduko bigarren gerratean etorri zen, itsasontziak zirela eta.
Alemaniako iparralde eta Portugaletik sartu zen, gero inguruko
kosta guztietatik zabalduz. Egun Euskalherri osoan aurki daite-
ke. Chthamalus stellatus kostaldean bizi den espeziea da, oso
polimorfoa. Gehien agertzen den lekuak gune goi erdilitoral eta
supralitoralak dira, toki oso nahasietan. Oso ongi onartzen du
lehorketa, eta hau baieztatzeko, esan hiru urte iraun ditzakee-
la urik gabe, hilean bi egun bakarrik sartuz urean. Honez gain,
modu hermetikoan isten denez, zenbait ordutan iraun dezake
lixiban sarturik.

Balanus espezie desberdinen artean, Balanus perforatus da
ugariena. Gune erdilitoral eta infralitoralean bizi da, harri azpian
sarritan, ez bait du ongi onartzen lehorketa. Itsasontzi, buia eta
pilareei isatsirik ere bizi da. Buia edo gune infralitoralean
Balanus tulipiformis, eta batzutan Balanus balanoides-ekin
batera agertzen zaigu. Azken espezie hau oso ugaria da
Galizan, baina oso gutxi agertzen zaigu Euskal Herrian.
Balanus amphitrite ere aurki daiteke noizean behin; espezie
hau oso garrantzitsua da ekonomiaren ikuspegitik, itsasontzi
eta kostaldeko eraikuntzetan eragiten dituen kalteak direla eta.
Azkenik, Balanus improvisus alga eta itsasoko ur azpiko erai-
kuntzen gainean bizi da.
Parasitismoak asko aldatu dituen zirripedioen artean
Askotoraziko bat aurki dezakegu: Laura gerardia, koralen
endoparasitoa eta dekapodoak parasitatzen dituzten
Sacculina carcini eta Peltogaster paguri errizozefaloak.
Hauetan ugal funtzioa duen zakua baino ez da ikusten.
Animaliaren gainontzekoak beste baten gorputza parasitatzen
du, barnekalde osotik landare baten sustraiak bezala zabalt-
zen diren errizoide nutrizioekin.

ZIRRIPEDOAK
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DESKRIBAPENA: balanoek substratuari gogor atxikita-
ko kono-enbor formako oskolak dituzte, sumendi txikien
antzekoak. Karekizko sei plaka gris zuriskak osatzen
dute oskola.
Kolore bereko operkulu-kusku batzuek irekidura ixten
dute. 
TAMAINA: balanoaren diametroa 5 eta 12 mm bitarte-
koa da.
BIOLOGIA: balanoek lehorraldi luzeak jasan ditzakete
baruan ur tanta batzuk bilduz. Bitarte horietan, gainera,
airetik oxigenoa hartzeko gai dira. Planktonetik elikagaiak
biltzen dituzte hari-formako apendize txikiak (kirruak) ateraz.
Hermafroditak dira eta ernalketa gurutzatua eta gorputz
barrukoa egiten dute.

HABITATA: edozein substratu gogor: maskorrak, haitzak,
harriak, itsasuntziak... Itsasertzaz goragoko eta itsasertzeko
aldeetan.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: harresi txiki eta zapala. Eusteko oinik
gabea. Chthamalus stellatus kostaldean bizi den espeziea
da, oso polimorfoa. Gehien agertzen den lekuak gune goi
erdilitoral eta supralitoralak dira, toki oso nahasietan. Oso
ongi onartzen du lehorketa, eta hau baieztatzeko, esan hiru
urte iraun ditzakeela urik gabe, hilean bi egun bakarrik sartuz
urean. Honez gain, modu hermetikoan isten denez, zenbait
ordutan iraun dezake lixiban sarturik.
TAMAINA: 1-2 cm
BIOLOGIA: frogatu ahal izan denez, animalia honek leho-
rrean hiru urtez bizirik jarrai dezake hilean egun bat edo bitan
bakarrik uretan sartuz gero. Hain tinko ixten denez denbora
luzea igaro dezake lehorrean dagoelarik. Populazio dentsitate
handieneko inguruetan 50.000tik 100.000ra bitarteko ale aurki
daitezke metro karratuan, eta gure kostaldean uda hasieran
finkatzen dira araldeka.
Chthamalus jeneroaren sistimaketa zuzentzeko beharra egon

da azkenengo garaiotan azterketa biokimikoen (elektroferesis
delakoaren) bidez kanpomorfologia beretsuko espezieak badi-
rela egiztatu izan da eta.
HABITATA: mareen goialdean.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.
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gutxiko luzera duena. Muturrean oskola dago: karekizko
bost plaka zuriska, mintz gorri batez josita.
Oinarren tegumentu latza eta ezkata txikiez estaila; iluna,
more edobeltza; oso arroka babesgabeetan; oskolak bost
olaka handi baino gehiago ditu eta beste batzuk txikiagoak.
TAMAINA: 7-12 cm.
BIOLOGIA: lanpernak eta balanoak (balanoak hurrengo
orrialdean deskribatuko ditugu) aldakuntza handiak izan
dituzten krustazeo sedentarioak dira, zirripedioen azpilkla-
sekoak.
Hermafroditak dira. Obuluak barrunbe palealean ernaltzen
dira. Eklosioaren ostean larbak (naupliusak) kanpora doaz,
“cipri” esaten zaien forma bihurtu ondoren substratuari
itsasten zaizkio eta lanperna gazteak izan arte hazten dira. 
ELIKADURA: planktonekin eligagaiak biltzen dituzte hari-for-
mako apendize txikiak ateraz.

HABITATA: lanperna marearteko aldean bizi da, olatuek jot-
zen dituzten haitzetan.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: irekidura azpitriangeluarra. Geruzetako
hegalak okerrak dira, eta erradioak okerrak eta ertz hortzka-
tua dute.
TAMAINA: balanoaren diametroa   eta   mm bitartekoa da.
BIOLOGIA: balanoek lehorraldi luzeak jasan ditzakete
baruan ur tanta batzuk bilduz. Bitarte horietan, gainera, airetik
oxigenoa hartzeko gai dira. Planktonetik elikagaiak biltzen
dituzte hari-formako apendize txikiak (kirruak) ateraz.
HABITATA: edozein substratu gogor: maskorrak, haitzak,
harriak, itsasuntziak... Itsasertzaz goragoko eta itsasertzekoalde-
etan.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: oinarren tegumentu leuna, larrukara;
arrea edo zurixka; multzoetan kostaratzen da egurrei edo
urgaineko bestelako objektuei; bost plakako harresia.
Pedunkulua kapitulua bezain edo luzeagoa.
TAMAINA: 6-14 cm 
ELIKADURA: planktonekin eligagaiak biltzen dituzte hari-
formako apendize txikiak ateraz.
HABITATA: Lepas anatifera edo sasilanperna ur azalean
flotatzen diren objektuetan hazten da, izan daitezen
zuhaitz enborak ala plastikozko botilak, eta udaberrian ur
korronteek eta iparretiko haizeek gure hondartzetara bult-
zatu egiten dute. HEDAPENA: (Kosmopolitoa) Atlantikoa eta Mediteraneoa.

DESKRIBAPENA: kolore zuria, larrosa edo purpura kolo-
redun marrakin.
TAMAINA: balanoaren diametroa   eta   mm bitartekoa da.
BIOLOGIA: balanoek lehorraldi luzeak jasan ditzakete
baruan ur tanta batzuk bilduz. Bitarte horietan, gainera,
airetik oxigenoa hartzeko gai dira. Planktonetik elikagaiak
biltzen dituzte hari-formako apendize txikiak (kirruak) ate-
raz.
Hermafroditak dira eta ernalketa gurutzatua eta gorputz
barrukoa egiten dute.
HABITATA: edozein substratu gogor: maskorrak, haitzak,
harriak, itsasuntziak... Itsasertzaz goragoko eta itsasertze-
koaldeetan. HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

LANPERNA
(Pollicipes cornucopia)

SASILANPERNA
(Lepas anatifera)

BALANUS EBURNEUS

BALANOA
(Balanus perforatus)

CHTHAMALUS STELLATUS

BALANUS AMPHITRITE
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Anfipodo batzuk, bizi librea egiten
dute, beste batzuk hondoetan
narrazten bizi dira eta azkenik badira
hodietan edo eta beraiek egindako
galerietan bizi direnak ere.

Elikadurari dagokionez, ugaritasun
handia dago; anfipodoak detritus edo
materia organiko deskonposatua
jaten dute baino hauek biltzeko siste-
ma oso desberdinak dituzte. Hala
ere, zenbait anfipodo, harrakariak
dira eta gutxi batzuk fitofagoak.

Ugalketa prozesuari dagokionez,
anfipodoek sexuak banatuak dituzte.

Ernalketaren ondoren, emeek poltsa edo sakel batean erama-
ten ditu arrautzak errutu arte. Gero, helduekin antza handia
baino tamaina txikiagoa duten larbak kanpora ateratzen dira.

Jauzirako moldatutako animaliak dira eta horregatik jendearen
artean “urarkakusoak” izenez ezagunak dira.

Gizakia gutxi ibiltzen den hondartzetako goialdean Talitrus sal-
tator espeziea bizi da hareako zulo txikietan sarturik.
Itsasautsietara migratzen du, mareak aprobetxatuz. “Itsas-
arkasuko” esaten zaio, eta lehen ugari bazen ere, ia desagertu
da hondartzen garbiketa dela medio, horren inguru aldakorre-
an bizi ziren espezie urriak bezala.

Ezaugarri orokorrak

Anfipodoen gorputza alboetatik modu tipikoan konprimaturik
dago eta ez du oskolik. Animalia albo baten gainean jartzen
baldin badugu, lehen maila batean hiru gune bereiz ditzakegu:
burua, pereiona (edo toraxa) eta pleona (edo abdomina).
Pereionak zazpi segmentu ditu eta pleonak sei.

Azken hau, aldi berean, pleosoman eta urosoman banatzen
da. Pleosoma pleonaren aurreko hiru segmentuek osatzen
dute, hauen apendizeak pleopodoak direlarik. Urosoma pleo-
naren atzeko hiru segmentuek osatzen dute, hauen apendize-
ak uropodoak direlarik. Ondoren,
azken segmentuaren bizkarral-
deari loturik, telsona dago.

Burruak, bai formaren eta bai
apendizeen bitartez, anfipodoak
identifikakatzeko oso baliagarria
izango den informazioa eskaint-
zen digu. Goikaldean, antenen
gainetik, askotan aurpegi bat ikus
daiteke, luze samarra edo oker-
tua. Goikaldeko eta behekaldeko
antenen artean alboetako gingi-
lak deituriko luzapen batzuk ikus
ditzakegu. Alboetako gingil
hauen behekaldeko gingilak,
behekaldeko antenen ondoan
dagoenak, batzutan sinu postan-

tenala deituriko sargunea edo behekaldeko angelua mugatzen
du. Buruarekin erlazionaturiko beste aipamen bat begiei buruz-
koa da. Espezie batzutan ez dira agertzen, baina gehienetan
begi eseriak, konposatuak, forma askotakoak (giltzurrun for-
makoak edo biribilak) ikusten dira. Buruaren alboetan daude
kokaturik, ongi bereiztua, espezie batzutan euren artean nahi-
ko hurbil dauden arren.

Buruko apendizeei dagokienez, antena eta ahoko piezak
bereiztu beharko lirateke. Bi antena pare dago: goikaldeko
parea (edo aurrekoa, edo antenula, edo antena I) eta behekal-
dekoa (edo atzekoa, edo antena, goikoarentzak antenula izena
erabiltzen baldin bada, edo antena II). Hiru giltzartek eta gutxi
edo oso segmentaturik dagoen flagelo batek osaturiko pedun-
kuluak eratzen ditu goikaldeko antenak. Honez gain, ez da
arraroa, espezie askotan, gainerako apendize bat aurkitzea:
beti ere nagusia bino txikiagoa da apendize hori, pedunkulua-
ren azken giltzartearen muturrean kokatua dago. Ondoren
behekaldeko antenak daude. Hauek ere pedunkulu batek erat-
zen ditu, honek 5 giltzarte, gehienetan libreak, eta flagelo mul-
tiartikulatu bat dituelarik. Kasu batzutan, Talitridae-etan adibi-
dez, pedunkuluaren lehen giltzartea buruarekin bat eginik
dago. Pedunkuluaren bost giltzarte hauei dagokienez, lehen-
dabiziko hirurak askoz txikiagoak dira, eta hobeto ikusten diren
laugarrena eta bostgarrena, aldiz, askoz meheagoak eta luze-
agoak. Bigarren giltzartean, ia beti guruin konikoa edo guruin-

konoa deituriko luzapen konikoa ikusten
da. Guruin koniko hau antena-guruinaren
irteera da. Lehendabiziko giltzartean dago
kokaturik, eta iraizte lana egiten du.

Antenek, gehienetan, klase desberdineta-
ko zeta asko daramatzate, hauetan ere bi
estruktura mota desberdin aurki daitekee-
larik: kimiorrezepzio lana egiten duten
sentimen makilak goikaldeko antenen fla-
geloan; eta funtzio ezezagunagoa, meka-
nohartzailea seguruenik, duten kaltzeolo-
ak.

Toraxeko lehen apendize parearen koxa-
ko geruzek estali egiten dituzte buruaren
behekaldean kokaturik dauden ahoko pie-
zak. Hauek ikustea zaila izaten da eta,

Anfipodoak, krustazeoen barruan, arrakasta ebolutiborik
handienetakoa lortu duen ordena osatzen dute, 6.000

espezie baino gehiago sartzen baitira bere barnean. Espezie
gehienak itsastarrak dira baino badira beste espezie batzuk ur
gezetan edo lehorrean bizi direnak. Gorputzaren egiturari
dagokionez isopodoekin antza handia dute, ez baitute masko-
rrik eta burua, toraxa eta abdomena elkarturik dute.

Anfipodoen gorputza lateralki konprimitua agertzen da. Toraxa
zazpi segmentu dauzka eta abdomenak berriz sei. Segmentu
bakoitzak pare bat eranskin dauzka eta anfipodo espeziearen
arabera eta eraskinaren kokapenaren arabera funtzioa desber-
dina izango dute, elikadurarako, arnasketarako edo lokomozio-

rako.

Aipagarria da azkenik, zenbait anfipodoren azkeneko eranski-
nek saltuak emateko egokituta daudela.
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duen beste zirripedo bat da, zeinen larba naupliusak
beste oskoldunena bezalakoa dirudien liseriketa-
tuturik eduki ez arren, Zipris delako biziaroan aurkit-
zen delarik karramarro bati atxekitzen zaio eta osta-
lariaren barrura sartatzen da bere oskola utzita;
karramarroaren hesteari atxekiriko zelula mordo bat
bihurtzen da orduan. Karramarroak hurrengo jantzi-
berrikuntza daginean parasitoa ikus daiteke honen
sabelaldearen azpitik irtetzen den poltsa moduko bat
eratzen duela.
Geroztik karramarro otsalariak ez du jantziberrikunt-
za berririk egingo eta haren sesku organuak endaka-
tu egingo direnez ezin ugalduko du. Gure itsasaldean bizi diren
aleek Carcinus maeneas eta Xantho incisus parasitatzen
dituzte batez ere.

TAMAINA: 0,5-2 cm.
ELIKADURA: parasiota da.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: erronbo formako irekidura, luzeska. Hegal
ia horizontalak dituzten geruzak. Estu, oso okerrak diren eta
ertz laua duten erradioak.
TAMAINA: balanoaren diametroa  eta  mm bitartekoa da.
BIOLOGIA: balanoek lehorraldi luzeak jasan ditzakete baruan
ur tanta batzuk bilduz. 
Bitarte horietan, gainera, airetik oxigenoa hartzeko gai dira.
Planktonetik elikagaiak biltzen dituzte hari-formako apendize
txikiak (kirruak) ateraz.
Hermafroditak dira eta ernalketa gurutzatua eta gorputz barru-
koa egiten dute.
HABITATA: edozein substratu gogor: maskorrak, haitzak,
harriak, itsasuntziak... Itsasertzaz goragoko eta itsasertzeko-
aldeetan. HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa

SACULINA CARCINI

BALANUS IMPROVISUS

ANFIPODOAK
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mez gain, forma lurtarrak edo erdi lurtarrak eta itsastarrak
aurki ditzakegu (estuarietan bizi den zenbait espezie barne
delarik). Lehendabiziko taldea Talitridae familiak osatzen
du, eta bigarrena gainontzeko guztiek. Horrela, Talitrus sal-
tator itsasgoraren mailan aurkitzen da hondartzetan eta,
izenak adierazten duen bezala, salto handiak eginez
mugitzen da.

Maila honetan Orchestia platensis ere badago. Espezie
hau, Orchestia mediterranea bezala, mareak utzitako
algen artea bizi da. Orchestia cavimana eta Orchestia
gammmarellus-ek gazitasun eta lehorketa maila altuagoak
onartzen dituzte. Azken hauek uhobietan eta gune garaie-
tako putzu txikietan agertzen zaizkigu. Espezie hauek,
dituzten apendizeei esker, aldendu egin daitezke ur ingu-
rutik, sarritan belar freskoan edo itsas inguruko gune heze-
etan bizi direlarik. Beldurrez daudenean salto handiak
emanez alde egiten dute itsasorantz, horretarako eguzkia era-
biltzen dutelarik gida bezala. Honen ondorioz, pentsa daiteke
denboraren sentimena oso garatua izan dezaketela.

Hauetatik oso hurbil dagoen familia bat Hyalidae familia da,
baina bere kideak guztiz itsastarrak dira. Hauetako batzuek,
Hyale stebbingi, Hyale perieri eta Hyale pontica-k besteak
beste, salto handiak emateko ahalmena dute, eta ondorioz
nahiko agerian uzten dituen algen artean bizi dira, Hyale ponti-
ca bezalako batzuk 50 metroko sakoneraraino jaitsi, eta Hyale
perieri bezalako beste batzuk, berriz, Enteromorpha-ren maila-
raino igo daitezkeen arren.

Modu tipikoan itsastarrak diren gainontzeko familien artean,
espezie desberdinen habitata, elikagaia eta portamoldea oso
desberdinak dira. Horrela, hauetako askok kabi izaera dute,
hondarrean lurperaturik edo mota guztietako superfizieetara
itsatsitako tutuak eratuz. Esate baterako, Ischiroceridae familia
modu tipikoan nidikola da. Familia honetako kideek, normalean
marea arteko alga eta hidroideoetara (Parajassa pelagica,
Ericthonius difformis, Jassa ocia etab.) itsatsitako eta batzutan
belakietan (Jassa ocia) xartakaturiko mintzezko tutuak eratzen
dituzte. Jassa falcata-ren kasuan buien, piloteen edo beste
superfizie zurrun artifizialen gainean dagoen tutu samalda
benetan kaltegarria izan daiteke, asko bultzatzen bait du degra-
dazioa. Animalia hau kaltegarria da, arrantzaleek nasa edo
kaiolen bidez harrapaturiko harrapakinak jaten dituelako.

Ampeliscidae familiak tutuak eraikitzen ditu sedimentuaren
superfiziean, eta Ampelisca diadema, Maia squinado karrama-
rroaren oskola estaltzen duten algen eta hidroideoen artean
ere aurki daiteke. Aoridae familian, Ahora typica, Lembos
websteri, Microdeutopus versiculatus, eta Microdeutopus gry-
llotalpa-k algeetara, hidroideoetara eta harrietara itsatsirik erai-
kitzen dituzte tutuak, bai marea gunean bai sakonera handia-
gokoetan. Microdeutopus dammomensis, berriz, marea arteko
marrara mugatzen da. Microdeutopus chelifer ere aurki daiteke
gune honetan, baina gehienetan gazitasun maila txikiagoko
guneekin dago erlazionaturik, uhobiekin eta abar. Lembos
websteri eta Ahora Typica, behin-behineko jankide gisa daude
erlazionaturik Maia squinado-rekin, bere gainean biziz.

Beste kadi-familia batzuk Amphitoidae, Cheluridae eta Isaeidae
dira. Hauetatik, Isaea montagui Maia squinado-ren jankidea da,
ahoko piezen artean babestuz, honen hondakinak jateko.

Azkenik, Corophiidae-ek istil eta detritus-ko “U” formako tutu
dotoreak eratzen dituzte, sedimentuan lurperaturik (Corophium
crassicorne), algen (Corophium sextonae, Corophium acu-
tum), hidroideoen (Corophium indiosum) eta beste talde bat-
zuen gainean. Corophium volutator bezalako batzuek oso ongi
onartzen dituzte gazitasun aldaketak, eta zenbaitek,
Corophium ascherusicum aldaketak, eta zenbaitek, Corophium
ascherusicum-ek adibidez, nahiago izaten du gazitasun maila
bajua. Azken honek, gainera, beste krustazeo baten (Limnoria
isopodoaren) galeriak hartzen ditu.

Gainontzeko anfipodo ez tubikuluen artean jankidetza kasu
asko agertzen zaigu. Horrela, Stenothoidae-en artean, Stenula
rubrovittata, Pagurus bernhardus karramarro eremitariaren
jankide tipikoa da, eta Stenothoe monoculoides eta Stenothoe
marina, Maja squinado-renak izan daitezke, normalean marea
arteko algen artean bizi diren arren.

Leucothoidae-en artean, Leucothoe spinicarpa aszidia eta
belakien barrunbeetan bizi daiteke, eta Leucothoe incisa, hon-
darrezko zoruetan bizitza librea ez daramanean, Pagurus ber-
nahardus-en jankidea izan daiteke. Leucothoe lilljeborgi,
berriz, 10 eta 120 metro arteko zoru bigunetan baino ez da aur-
kitu.

Beste jankidetza kasu batzuk, 100 metroko sakonerarainoko
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beraz, komenigarria izango da animaliatik ateratzea.
Atzekaldetik hasita hasten baldin bagara ateratzen, lehenda-
bizi, lehen hanka parearenaurretik, aho-aparatua itxiz, bar-
neko gingil batek, kanpokaldean dagoen beste batek eta hiru
edo lau giltzarte dituen palpo batek osaturiko maxilipedo
parea ikusiko dugu. Honen azpian, barruan dagoen gingil
batek eta kanpokaldeko beste batek osaturiko atzeko maxi-
lak edo bigarren maxilak daude. Aipaturiko gingilak oso ant-
zekoak dira eta mutur distalean arantzak eta zeta txikiak
daramatzate. Pieza hau kentzen baldin badugu lehen maxi-
lak edo aurreko maxilak agertzen zaizkigu. Maxila hauek
barruan dagoen gingil batek eta kanpokaldeko beste batek
eta ia beti palpo biartikulatu batek osaturik daude. Buruaren
aurrekalderantz jarraitzen baldin badugu, aho atzean lamina
bat ikusiko dugu, bai kitinazkoa, bai mintzezkoa, bi gingil
dituena, simetrikoa, atzeko ezpaina deiturikoa. Bi gingilek
osatzen dute ezpain hau. Gingil hauek, baraileko gingilak ere
deiturikoak, luzatu samarrak eta diberjenteak izaten dira.
Batzutan, kanpoko gingilen artean, barruko gingilak deituriko bi
txikiago ere ager daitezke. Ondoren barailak daude. Baraila
hauek, mastekatzeko prozesu molar batek, sarritan gainerako
lamina edo lazinia daraman prozesu ebakortz, horzkatu batek
eta beti agertzen ez den palpo triartikulatu batek osatzen dituz-
te. Barailpalpo hau agertzea edo ez agertzea ezaugarri taxo-
nomiko garrantzitsua da, eta askotan, nahiko luzea denean,
behekaldeko antenen pedunkuluen artean agertuz ikus daite-
ke. Azkenik, ahoa itxiz, aurreko ezpaina dugu. Hauekin batera,
ahoa alboetatik itxi egiten duten atzeko ezpaina eta barailak
daude. Ezpain hau geruza biribilantzekoa da, nahiko sendoa.
Mutur bat zeta meheak babesten du eta bestea beste geruza
batekin, epistomarekin, dago soldaturik. Azken geruza hau
buruaren aurrekaldeari loturik dago.

Pereiona edo toraxa zazpi segmentuk osatzen dute, hauetako
bakoitzak adar bakarra duen apendize pare bat daramalarik,
pereiopodo pare bat hain zuzen. Segmentu bakoitzean, honez
gain, koxako geruzak deituriko bi lamina txiki daude soldaturik.
Koxako geruza hauek, izan, pereiopodoen lehen giltzartea dira.
Duten itxura biribilantzeko edo koadrangeluar samarra, eta
neurria, izugarria batzutan, ezaugarri garrantzitsua dira espezie
desberdinak identifikatzeko orduan. Gerta daiteke koxako
geruza hauek ez agertzea. Hyperido batzutan, eta ez ditugu
inoiz ikusiko Caprelidoetan. Lehen bi pereiopodo pareak gai-

nontzekoekin desberdinak dira ia beti, eta gnatopodo izena
ematen zaie. Ez da arraroa izaten gnatopodo hauek ere des-
berdinak izatea ar eta emeetan. Bai gnatopodoak eta bai gai-
nontzeko pereiopodoak zazpi giltzartek osaturik daude.
Giltzarte hauek, animaliak soldaturik duen gunetik hasi eta
apendizearen muturrean bukatuz, honako izen hauek dituzte:
koxako geruza, basea, iskioa, merosa, karpoa, propodioa eta
daktiloa. Pereionaren ondorengo hiru segmentuek osatzen
duten pleosomak geruza epimeralak eta pleopodoenak dara-
matza. Geruza epimemeralak, segmentuaren gainerakoekin
bereizturik ez dauden eta segmentu honen alboetan kokaturik
dauden lamina formako zabalguneak dira. Duen forma, hiru-
garren parearena batez ere, ezaugarri taxonomiko garrantzit-
sua da. Pleopodoek bi adar dituzte. Pedunkulu batek osatzen
ditu. Pedunkulu honetatik bi adar multiartikulatu samarrak eta
zeta luzedunak sortzen dira.

Azkenengo hiru segmentuek urosoma eratzen dute, batzutan
lehendabiziko biak bat eginik daudelarik. Apendizeak, uropo-
doek, pedunkuluek eta bi adar uniartikulatuk osatzen dituzte.
Adar hauek arantzak izan ditzakete, eta hirugarren uropodoa-
ren kanpokaldeko adarra, batzutan, biartikulatua izan daiteke.
Azken uropodo pare honez gain, bi adarrek oso neurri desber-
dinak izan ditzakete, kasu batzutan bat falta daitekeelarik.
Telsona, azkenik, lamina itxurako apendize txikia da.
Taxonomiaren aldetik oso garrantzitsua da, osorik, arraildurik
edo arantzek estalirik dagoen.

Ugalpen organoak bereiztea nahiko zaila bada ere, anfipo-
doen sexua ezagutzeko aukera ematen digun bigarren mai-
lako ezaugarri asko dago. Lehendabiziko aldiz, eme helduen
ezaugarri nagusia inkubatzeko laminak edo oostegitoak iza-
tea da. Oostegito hauek bigarrenetik bostgarrenerainoko
(batzutan bigarrenenetik laugarrerainoko) koxako geruzen
barruko marjinari daude loturik, marsupioa eratuz. Honez
gain, bigaren gnatopodo parea askoz ere handiagoa eta sen-
doagoa izaten da arretan emeetan baino, itxura desberdina
ere izan dezaketelarik. Gerta daiteke, baita ere, beste apen-
dize batzuk, antenak edo hirugarren uropodo parea, adibi-
dez, arretan handiagoak izatea emeetan baino.

Biologia eta ekologia

Anfipodoen artean, hemen aipatzen ez diren ur gezetako for-
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Hyale perieri delakoa, goiko erdi-itsasertzeko mailan
(Gernikako itsasadarraren inguruan dagoen Pelvetian esatera-
ko) mordoka aurki dezakeguna; beherago agertzen de H. steb-
bingi; Melita palmata estuario aldeetako muskuilu eta ostra sar-
den artean ugaria sa; eta Melita hergensis itsasaldi-arteko ingu-
ruetako harrien azpian aurki daiteke batez ere.

Beheko erdi itsasertzean, guziz kubetetan, ikusten nahiko
zaila den Stenothoe monoculoides anfipodo tikia da dene-
tan ugariena.

Gammarus locusta izenekoa fitofagoa da, belarjalea ale-
gia, eta ohizkoa da itsasaldi-arteko algen inguruan.

Arrek haziagoa dute bigarren hanka parea (2.gnatopodoa)

emeek baino.

Euskal kostaldeko itsasaldi-artean ere ugariak dira Atylus
swamerdani, Podocerus variegatus, eta abar.

Caprella acutifrons deritzo haren gorputzera luzeagatik
ezin nahastuzkoa den espezie haragijale bati. Itsasaldi-
arte inguruetatik 20 metro sakonetaraino bizi da eta haren
kolorapena mota askotakoa da, batzuetan erabat zuria,
bestetan gorri-gorria edota nota gorriskaduna luzeeran.

Erdi-itsasbazterrean sarri topatzen dira taxukera zuriskak;
Gellidium edo Codium algen gaineko aleak gorriak izaten
dira batez ere, eta aipatu espezien gainean hazten diren
alga epifita ugariekin mimetizatzen dira.
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lekuetan belakiekin elkarturik bizi den Colomastix pusilla, alga
eta belaki artean aurki daitekeen Perrierella audouiniana eta
belaki eta aszidien barrunbeetan ezkutaturik dagoen Triaeta
gibbosa-ren kasuak dira. Azkenik, Apherusa bispinosa, Melita
gladiosa eta Elasmopus rapax, normalean substratuari finkatu-
rik dauden aldgen artean bizi diren arren, noizean behin Maja
squinado-ren oskolari itsatsita dauden alden artean ere agert-
zen zaizkigu.

Klabean aipaturiko espezieetatik, anfipodo asko alga artean
eta harri azpian babesten da, Atylus guttatus, Calliopidae guz-
tiak, Podoceridae-ak, hauetatik Podocerus variegarus oso
arrunta delarik Corallina artean, Dexaminidae, Melitidae-ak,
Lysianassidae asko eta Gammaridae-ak. Azken honetatik.

Chaetogammarus marinus, Gammarus insensibilis eta batez
ere Gammarus chevreuxi gazitasun askorik ez duten uretan
agertzen zaizkigu. Melitidae-etatik, Melita hergensis oso ugaria
da erdilitoraleko kubetetako harri biluzien azpian, eta Melita pal-
mata-k nahiago ditu ur gezalak.

Zoru bigunetan edo harri koskorrak agertzen dituztenetan,
Atylus swammerdami, Phoxocephalidae, Oedicerotidae,
Haustoridae- eta Lyssianasidae asko bizi dira.

Bizitza mota oso desberdina Caprellidea subordenan aurkitzen
duguna da. Talde honetako animaliek, lehen aipaturikoen forma
guztiz desberdina dute. Luzeskak, hostoantzekoak eta oso poli-
morfikoak dira, gorputz zilindrikoa dute, adartxo edo kolonia itxu-
ra hartuz. Duten mimetismo handia aprobetxatuz, algen edo
hidroideoen, briozooen eta abarren kolonietara itsatsirik bizi dira.
Horretarako, azken pereiopodo pareetan dituzten gako indart-
suak erabiltzend dituzte heltzeko. Besteek ez ikusteko sistema
bat, espezie askoren kolorea aldatzeko ahalmena da. Horrela,
Caprella penantis guztiz gorria da 20 metroko sakoneran, ber-
tan dauden algekin nahastuz; eta gune erdilitoralean, berriz,
itxura zuriska duten aleak dira gehien agertzen zaizkigunak.
Guzti hau dela eta, Caprellidae-ek bizitza ia eseria daramate,
oso gutxi mugituz euskarri bezala erabiltzen duten “pertxan”
zehar, janariaren bila baino ez bait dira mugitzen.

Talde honetako espezie asko aurki daiteke Euskal Herrian.
Marea arteko kubetetan agertzen diren alga artean eta lehenda-
biziko metroetan Pseudoprotella phasma, Caprella penantis,

Caprella acanthifera eta Caprella equilibra egoten dira, eta
Caprella andreae ugaria da buien eta flotatuz doazen objektuen
artean. Phtisica marina espezie kosmopolita da, oso ubikista,
etaplanktonean eta alga eta hidroideoen artean ezkutaturik edo
itsas izarren eta itsas dortoken jankide agertzen zaigu. Zoru bigu-
netan ere bizi da, Donostiako Zurriolan nahiko maiz ikusi izan bait
da. Azkenik, Pariambus typicus libre bizi daiteke, lehen aipaturi-
koak bezala, baina sarritan itsas izarren jankide da.

Elikadurari dagokionez fitofagoak diren Gammarus batzuk izan
ezik anfipodo gehienak haragijaleak dira. Caprellidae asko
bezalako batzuek, algen gainean bizi diren animalia txikiak
jaten dituzte, eta beste batzuk, berriz, haratustel jale izugarriak
dira. Ez da arraroa izaten gauez sareen edo nasen bitartez
harrapaturiko arrainak edo dekapodoak, jatun handiak diren
anfipodoek erdi janik agertzea, superfiziera igotzen direnean.
Bitxia bada ere, harrapakinaren kanpokaldea ez dago ia ukitua
baina begiak, odola, errai batzuk edo guztiak, muskuluak, ner-
bioak eta abarrak janda. Hala eta guztiz, anfipodoak gatibu
daudenean, ikusten da haragia nahiago izan arren, hau ez bal-
din badago ez dituztela landareak baztertzen, eta sarritan jot-
zen dute kanibalismora. Aipatu, azkenik, Chelura terebrans-en
kasua. Animalia hau oso kaltegarria da, batzutan egurra jaten
bait du, eta ondorioz kalte handiak  eragiten ditu material hone-
tako itsasontzietan eta kaietan, untziralekuetan eta antzeko
eraikutza artifizialen artean.

Ugalketari dagokionez, anfipodoak dioikoak dira, sexu bereiz-
tuekin. Kopularen ondoren, emeak marsupioan ernaldutako
arraultzak garraiatzen ditu. Ondoren, eklosioa gertatzen dene-
an, helduen forma bera duten enbrioi txikiek kanpokaldera irte-
ten dute zuzenean. Enbrioien eta helduen arteko diferentziak
honako hauek dira: enbrioiek ez dute hortzik bizkarraldean,
uropodoak txikiagoak dira eta antenetako flageloetan ikusen
dugun giltzarteen kopurua txikiagoa da. Enbrioi hauek hazi egi-
ten dira ondoren, zenbait mudaldiren ondoren neurri handia
lortu arte. Gammarus-en artean aurrekopulazio fenomeno bit-
xia ematen da. Kopula burutu aurretik, arrak gnatopodoekin
eusten du emea, lehen koxako geruza pareari helduz. Horrela,
emeak bizkarraldean eramango du arra aldi batez, instant bat
baino iraungo ez duen kopula egin arte.

Espezieak
Anfipodoen artean oso ugariak izateagatik aipagarriak dira

. 

DESKRIBAPENA: goikaldeko antenak modu
nabarian gainditzen du behekoaldekoaren
pedunkulua. Gorputz zapala aldeetan.
TAMAINA: 1-1,5 cm-ko luzera izan dezake.
ELIKADURA: algak eta detrituak elikatzen
dira.
HABITATA: alga asko dituzten hondo harrit-
suen gainean bizi da.
BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa. 

DESKRIBAPENA: hirugarren
geruza epimeralaren atzekalde-
ko marjina arantza luze batek
markatzen du. Koxako lehen,
bigarren eta hirugarren geruzen
atze-distalek arantza txikiak
dituzte. Gorputz zapala aldee-

tan.
TAMAINA: 0,9-1,8 cm-ko
luzera izan dezake.
ELIKADURA: algak eta
detrituak elikatzen dira.
HABITATA: alga asko
dituzten hondo harritsuen
gainean bizi da.
BANAKETA: Atlantikoa
eta Mediterraneoa. 

DESKRIBAPENA: gorputz zapa-
la aldetan. Harea colorea, begi-
beltza. Olatuek hondartzetan jota-
ko lekuetan, zuloetan ezkutatua.
Bostgarren eta seigarren pereio-
podoen daktiko txikia da. 
Lehen gnatopodoa sinplea da.
TAMAINA: 1-2 cm-ko luzera izan

dezake.
ELIKADURA: algak eta
detrituak elikatzen dira.
HABITATA: alga asko
dituzten hondo harrit-
suen gainean bizi da.
BANAKETA: Atlantikoa
eta Mediterraneoa. 

HARPINIA PECTINATA

TALITURUS SALTATOR

AMPLELISCA SPINIPES
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Isopodoak, milimetro gutxitako krustazeoak dira.
Ezaugarririk aipagarrienak, oskolorik ez izatea eta gor-

putza konprimitua azaltzea dira.Beraien gorputza hiru zati-
tan banatzen da: burua, toraxa eta abdomena.
Buruak, gehienetan, ezkutu-forma dauka eta begi konpo-
satu pare bat eta antena bi pare izaten ditu.Hauetatik lehe-
nengo parea motza izaten da eta bigarrena, ordea, oso
garatua. Toraxa zazpi lakainez osatuta dago, bakoitzak
pare bat segmentu dauzkalarik.
Lehenengo lakaineko segmentuek, elikatze eginbeharrak
betetzen dituzte eta gainerakoek narrazteko erabiltzen
dituzte. Abdomenak, bost lakain dauzka eta hauen zenbait
segmentu gasen elkartrukaketarako erabiltzen dituzte.
Sexual bereiztuta daude eta isopodoren ugalketa proze-
suaren ezaugarri garrantzitzuenetakoa, emeek, inkubake-
ta garaian, arrautzak, larba planktonikoak bezela askatuak iza-
ten diren arte, sakel edo poltsa batean garraiatzen dituztela da.
Isopodo gehienak itsastarrak dira eta giro bentonikoetan bizi
ohi dira, narratzaile edo hondagaile moduan.
Hala ere, badira ur gezetan bizi diren isopodo espezieak, bai
eta ur azalean bizi direnak ere. Elikadurari dagokionez, isopo-
do gehienak detritiboroak eta omniboroak dira, baina badira
zenbait espezie belarjaleak.
Bere ezaugarri morfologikoak direla eta, isopodoak substratu
gogorretan bizitzeko hobeto moldatutako animaliak izan arren,
badaude hondo hareatsuetan bizitzera moldatu diren espezie-
ak, hala nola, infralitoraleko aldean, harean lurperatua bizi den
Microjaera anisopoda. Uretatik kanpo bizitzera moldatu den
gutxienetako isopodoa dugu itsas, kukurutza (Ligia oceanica).
Arroka eta harrilupeten gainetik lasterka ikustea oso erraza da,
baina beti itsasgoraldien mailatik gora.
Idotea baltica erdi-itsasertzeko kubetetan bizi da Halopitis
incurvus alga gorriaren artean, eta orobat behe-itsasertz ingu-
ruan Gelidium sesquipedalearen artean, baina oso zaila da
ikusten alga espezie hauekin nahasten duen haren kolorapen
mmimetikoaren poderioz.
Tanais cavolinni deritzona Tanaidazeoa beste ornogabeak egi-
niko zulo edo tutuetan sartuta bizi ohi da edota zirripedoren
baten oskol hutsuetan. 

Ezaugarri orokorrak
Isopodoen gorputza konprimaturik dago sabelbizkarraldetik, ez
dute oskolik eta zakatzak abdominean daude. Hiru zati bereiz
daitezke: burua, pereion edo toraxa eta pleon edo abdomina.
Buruari segmentu abdominal bat edo bi gehitu eta guztiz sol-
daturik geratzen zaizkio. Ondorioz, segmentu hauek dituzten
apendizeak, maxilipedoak lehen segmentuarenak eta pilopo-
doak bigarrenarenak (Gnathiidea subordenaren kasuan soilik),
buruan geratzen dira.
Pereiona zazpi segmentuk osatzen dute (Gnathiidea suborde-
nan izan ezik), eta pleona seik. Azken hauetako batzuk telso-
narekin egon daitezke bat eginik, pleotelsona eratuz.
Buruak itxura desberdinak ager ditzake espezieen arabera.
Bertan daude kokaturik itxura eta neurri desberdinak dituzten
begiak (beti agertzen ez baldin badira ere). Begi hauek eseriak
dira, eta bizkarraldean edo alboetan kokatzen dira.
Apendize zefalikoak antenak eta ahoko piezak dira. Antenak,
lehen antena pare batean (edo goiko antena edo antenula) eta
bigarren antena pare batean (edo beheko antena edo antena
besterik gabe, lehen kasuan antenula hitza erabiltzen denean)
daude bereizturik. Hauetako bakoitzak, bost, lau edo hiru gilt-
zartek osatutako pedunkulu basal bat eta giltzarte kopuru des-
berdina izan dezakeen flagelo distal bat dute. Bi antena pare-
ek, sentimen funtzioa duten zetak eramaten dituzte.

Ondoren, sabelaldean, ahoko piezak daude. Pieza hauek
kanpokaldetik barrukaldera sartuz gero, lehendabizi, lehen
hanka parearen aurrean kokaturik, giltzarte kopuru jakin
batek (espeziearen arabera) osatutako palpoa eraman deza-
keen maxilipedo pare bat ikusiko dugu. Gnatidoen kasuan,
aurkitzen ditugun lehen apendizeak, itxura operkularra duten
pilopodo parea dira. Horien funtzioa, dirudienez, barrunbe
intrazefalikoa, eta bertan dauden apendizeak babestea da.
Pilopodoek, generoen arabera, itxura desberdinak ager dit-
zakete, eta ondorioz, ezaugarri taxonomiko garrantzitsua
bilakatzen dira. Ondoren, maxilipedoen azpian kokaturik, bi
gingilek eratutako eta muturrean arantzak eta zeta txikiak
daramatzaten bigarren maxilak daude. Bigarren maxila
hauek ateraz gero, lehen maxilak edo maxilulak agertzen
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DESKRIBAPENA: detritzo haren gorputzea luzeagatik ezin
nahastuzkoa den espezie haragijale bati.
Gorputz luzea eta mehea, aurpegia buruko aurrealdean.
Hirugarren periopodoak hutsak dira. Maxilipedoaren kan-
pokaldeko gingilak 1-3 hortz ditu. Arrek alboan dute zaki-
la. Gorputz zapala aldeetan.
Erdi-itsasbazterrean topatzen dira taxukera zuriskak;
Codium edo Gellidium algen gaineko aleak gorriak izaten

dira batez ere, eta aipatu espezien gainean hazten den
alga epifita ugariekin mimetizatzen dira.
TAMAINA: 2 cm-ko luzera izan dezake.
ELIKADURA: detritzo elikatzen da.
HABITATA: itsasaldi-arte inguruetatik 20 metro sakoetarai-
no bizi da.
BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa. 

DESKRIBAPENA: goiko antenak behekoen pedun-
kulua baino luzeagoak dira.
Behekaldeko antena mehea eta luzea da. Arretan
gorputzaren erdia baino luzeagoa. Gorputz zapala
aldeetan.
TAMAINA: 0,7-1 cm-ko luzera izan dezake.
ELIKADURA: algak eta detrituak elikatzen dira.
HABITATA: alga asko dituzten hondo harritsuen gai-
nean bizi da.
BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa. 

CAPRELLA ACANTHIFERA ISOPODOAK

DESKRIBAPENA: hirugarren uropodoaren
barruko adarra kanpokoaren herena baino
handiagoa da.
hirugarren geruza epimeralak zenbait zeta
du atzekaldeko marjinan. Gorputz zapala
aldeetan.
Arrek haziagoa dute bigarren hanka parea
(2.gnatopodoa) emeek baino.
TAMAINA: 2 cm-ko luzera izan dezake.
ELIKADURA: algak elikatzen da.
HABITATA: Gammarus locusta izenekoa
fitofagoa da, belarjalea alegia, eta ohizkoa
da itsasaldi-arteko algen inguruan.
BANAKETA: Atlantikoa, Pazifikoa eta
Mediterraneoa. 

HYALE DOLLFUSI

GAMARUS LOCUSTA
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esker biziz. Arrain bat
ondotik igarotzen denean,
berarenganantz joaten
dira igeri eginez, eta bere
gorputzean finkatu gnato-
podoen bitartez. Horrela
hasten da parasito fasea.
Ez badute lehen unean
aurkitzen finkatzeko balio-
ko dien animalirik; zoruan
geratzen dira finkapenera-
ko une egokia heldu arte.
Praniza hauek arraiei era-
giten dizkien zauriak kon-
tutan izatekoak dira batzu-
tan, eta oso mingarriak,
dirudienez. Pranizak aur-
kitu izan dira Pleuronectes platessa, Gobius minutus, Mugil
auratus eta abar bezalako espezieetan. Kolore hori-zurbila
dute. Neurria desberdina izan daiteke, pranizen milimetro bat
edo bitik ar eta emeen 3-4 milimetroraino.
Estuarietan bizi diren beste batzuk Sphaeroma monodi,
Sphaeroma hookeri, Sphaeroma rugicauda, Sphaeroma serra-
tum, azken honek habitat hau itsasertzarekin txandakatzen
duen arren eta Idotea chelipes dira. Cyathura carinata, estuari
eta kanaletan aurki daitekeen espezie eurihalinoa da. Leku
hauetan, jariatzen duen mukusarekin estaltzen dituen pasabi-
deak eratzen ditu. Detritiboroa da, bizirik dauden harrapakinak
ere erasotu ditzakeen arren.
Euridice pulchra hondartzean bizi den isopodo interstiziala da.
Espezie honen ugalketa zikloa aztertu ondoren, bat egitea
maila infralitoralean burutzen duela ikusi da;arraultz jartze eta
inkubazio garaia, kide gazteen  eklosioraino, urazpiko kostal-
deko sedimentuetan burutzen da; ondoren gazte hauen haz-
kunde garaia dator, mareak mugitzen diren guneetan, eta
azkenik, kostaldean gertatzen den heldutasun sexualaren
garaia. Espezie hau gaueko planktonean ere aurkitu izan da,
janari bila joana, ziurrenez.
Aipaturikoaren antzeko ohiturak dituzten beste espezie batzuk
Euridice spinigera eta Euridice affinis, Cirolana cranchii,
Cyathura borealis eta Conilera cylindracea dira. Hauek bene-
tako plagak burutzen dituzte, abakandoaren arrantzan erabilt-
zen diren garnatak guztiz deuseztatuz. Azken hiruak harkait-
zezko zoruetan eta
maskorrek eratutako
hondarretan aurki dai-
tezke.

Itsasertzean bizi diren
isopodoen artean.
Idoteidae familiako ia
guztiak daude, gune
erdilitoralean eta infra-
litoraletan dituzten
espezieak dira, baina
Idotea baltican aurkit-
zen dira handienak

eta ederrenak. Autore askoren
azterketa gaia izan den poli-
kromatismo hau gehien bat
estrukturala da, kromatoforo bi
moten banaketaren arabera-
koa: melanoforoen eta leuko-
foroen araberakoa, hain
zuzen. Espezie honetan politi-
pismo nabaria ere ikusten
dugu. Idotea metallica, Idotea
neglecta eta Idotea linearis
mareak hondartzetara ekarri-
tako algetan agertzen dira,
Idotea metallica planktonean
ere agertzen izan den arren.

Familia honetako beste espe-
zie bat, sarritan Pomatoceros,

Sabellaria alveolata eta Spirorbis bezalako anelido poliketoen
artean aurkitzen den Zenobiana prismatica da. Gauza bera
gertatzen da Anthura gracilis eta Gnathia maxillaris-ekin. Azken
talde honetako kideak belakien eta zirripedioen artean aurkitu
izan dira, eta pranizak Labrax lupux-en gainean, besteak beste.
Zelentereo, zirripedio, briozooario eta belaki artean aurkitzen
diren isopodoen artean Jaeropsis brevicornis, Gnathia dentata,
Dinamene bidentata eta Campecopea hirsuta-ren indibiduo
helduak (Balanus perforatus zirripedioan batez ere), Munna
kroyeri eta Munna minuta aipa genitzake. Honez gain, autore
batzuk Dinamene bidentata eta Cymodoce truncata aipatu
dituzte planktonean. Azken espezie hau itsasertzean ere agert-
zen zaigu, harkaitzetako arrail eta alga artean. Dinamene eta
Campecopea generoetako beste batzuk bezala, dimosfismo
sexual nabaria agertzen dute.

Janiridae familiaren barruan, eta fauna interstizialeko partaide
bezala, Microjaera anisopoda dugu. Emeek 1’5 milimetro
neurtzen dute, eta arrak zertxobait txikiagoak dira. Normalean
belaki, aszidia eta knidario artean bizi diren Janira maculosa
eta Janiropsis breviremis-ek ere antzeko ezaugarriak dituzte,
eta baita ere estuarietan, harri azpian agertzen zaizkigun Jaera
nordmanni eta Jaera albifrons eta Sphaeroma-ren ektojanki-
dea den Jaera hopeana.

Astacilla longicornis eta Arcturella dammoniesis gune infralito-
raleko alga artean aurkitzen dira, nahiz eta bigarrena, noizean

behin, interstiziala izan. Bitxikeri
bezala, esan espezie hauek ante-
netatik zintzilik eramaten dituztela
euren kumeak.

Gnathia oxyuraea bezalako
Gnathidoak dragatuetatik eratorrita-
ko materialeen artean agertzen
zaizkigu. Harkaitz eta hondarrezko
zoruetan nahiko ugaria den
Gnathida vorax ere agertzen da, eta
baita dontzeilak parasitatuz ikusten
ditugun pranizak (Coris julis).
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zaizkigu. Hauen azpian
barailak aurkituko ditugu.
Baraila hauek, gehienetan,
funtzio mastekatzailea
duen prozesu molar batek,
prozesu ebakortz zorrotz
eta hortz gabeak eta lazi-
nia deituriko lamina batek
eratzen dituzte. Azken
lamina hori ez zaigu beti
agertzen. Ahoa, aurrekal-
detik, labrum-ak, atzekal-
detik prognato garatu
batek eta alboetatik barai-
lek inguratzen dute.
Hemen deskribaturiko
aho-aparatua arruntena den arren, piezak modu desberdinean
egon daitezke egokiturik, elikatzeko ohituren arabera batez ere;
horrela, adibidez, isopodo haragijalea den Eurydice-ren
kasuan, ahoko piezak urratzeko eta tamizatzeko daude egoki-
turik, eta ondorioz ez da agertzen barailen prozesu molar
birrintzailerik. Beste moldaketa bat Gnathiidea indibiduo gazte-
etan aurkitzen dugu. Hauek, parasitatzen duten animaliaren
odola xurgatzen dute, eta apendize zefalikoek, antenulek eta
antenek izan ezik, funtzio desberdina dute: biktimaren gainean
finkatu, tegumentuak zulatu eta likido organikoak xurgatu.
Pereion edo toraxa zazpi segmentuk osatzen dute, eta horie-
tako bakoitzak pereiopodoak (hanka ibiltariak) deituriko adar
bakarreko apendizeak daramatza.
Pereiopodoak zazpi giltzartek osatzen dituzte. Honako hauek,
animaliari loturik dagoen gunetik hasi eta muturreraino: koxako
geruza edo koxa, basea, iskioa, merosa, karpa, propodioa eta
daktiloa. Emeek, helduetan hobeto ikusten den oostegito dei-
turiko geruza bat daramate, poltsa inkubatzaile gisa, baseko
giltzartearen barnekaldean.
Pereiopodo hauek, honez gain, moldakuntza desberdinak izan
ditzakete, habitatearen arabera.
Pleona, normalean, telsonarekin
bategin samar egon daitezkeen sei
segmentu librek osatzen dute (pleo-
telsona). Abdomineko apendizeak
pleopodoak dira, pedunkuluak eta
arnas eta igeri egiteko egokiturik dau-
den bi adarrek osatuak. Aldakuntza
desberdinak dituzte familien arabera;
horrela, ar batzutan, apendize ar bat
agertzen da bigarren pleopodoan
(zakila), Idotea generoan adibidez.
Beste kasu bat, Asellota subordenako
zenbait familietan gertatzen dena da.
Hemen lehen pleopodo parea falta
da, bigarren pareak bat egiten duela-
rik, gainontzekoak estaltzen dituen
“operkulua” eratuz. Familia honetako
arrek ere alda dezakete lehen pleopo-
do parea, bigarrenarekin konbibatuz,

kopula-egitura osatzen duen “aurre-
operkulua” eratzeko. Abdomineko
azken segmentuan uropodoak sart-
zen dira, pleopodoen antzekoak,
baina kokaera desberdinarekin; bi
adar dituzte gehienetan, batzutan
adar bakarra ere izan dezaketen
arren. Bigarren segmentu honetan
geruza bat ere sartzen da muturre-
an: telsona. Bai telsonak bai uropo-
doek, forma desberdinak ager ditza-
kete, eta garrantzitsuak dira taxono-
miaren ikuspegitik.

Biologia eta ekologia

Isopodoak, eboluzioan arrakasta handia lortu duten krustazeo
taldea dira. Ezpezie gehienak urean bizi dira, bai ur gazian bai
ur gezean. Batzuk parasitoak dira bizitza guztian, beste krusta-
zeo batzuk parasitatzen dituzten Epicaridea suboedenako
espezieak, edo arrainak parasitatzen dituzten Cymothoidea
familiakoak, adibidez; Gnathiidae bezalako beste batzuk gaz-
teak direnean baino ez dira ektoparasitoak (pranizak).
Elikatzeko modua oso desberdina izan daiteke, isopodo hara-
gijaleak, belarjaleak, detritiboroak eta abar bait daude. Kasurik
bitxiena Limnoridae familiarena izango da, behar bada. Familia
honek egurra jaten du, eta ondorioz kalte ekonomiko handiak
eragiten ditu.
Lurrean bizitzera egokiturik dauden formen artean, Euskal
Herrian Ligia oceanica eta Ligia exotica aurkitzen ditugu. Oso
arruntak dira, eta kai, eskoilera edo harkaitzen gainetik korrika
ikus daitezke, beti ere mareak hartzen duen mailatik gora.
Aktibitate handia eramaten dute gauez, eta arrantzaleek gerta-
kari hau aprobetxatzen dute harrapatzeko. Kolore marroi iluna
agertzen dute eta hiru zentimetroko neurria har dezakete. Herri
mailan “Kukurutxa” izenarekin ezagutzen dira.
Porcellio scaber eta Porcellio laevis, Oniscus asellusekin bate-

ra, hondartzetan eroritako enborren
artean eta belar guneetan bizi diren
espezieak dira, maila supralitoralaren
gainetik. Zerbaitek edo norbaitek ziri-
katzen dituenean biribilkatu egiten
dira, pilota bat eratuz.
Uhobi, estuari eta hauen inguruetan
bizi diren isopodoen artean
Paragnathia formica aipa genezake.
Oso espezie eurihalinoa da, indibiduo
gazte edo pranizak, ur gazian edo
gezean bizi bait daitezke. Arrak,
emeak eta pranizak lurperaturik bizi
dira, terrario moduko leku batzutan.
Larbak terrario hauetan sortzen dira,
eta eboluzio normala jarraitzeko arrain
batean finkatu behar dira; orduraino
bizitza libre fasea dute, janaririk hartu
ezinik eta azken errekurtso bitelinoei
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(karramarroak, ganbak, buiak, otarrainak,
etab). Bi talde daude: ur zutabean igerika bizi
direnak (igerilariak eta substratukoak (“herresta-
riak” edo ibiltariak). Gorputza bi ataletan bereizita
dute: aurrealdean (zefalotoraxa) burual eta toraxa
elkarri lotuta daude, eta bertan antenak, begiak,
aho-luzakinak, matxardak eta lokomoziorako
hankak dituzte. Beste atala, abdomena, nahiko
garatua dago batzuetan (otarrainak, ganbak, ibai-
karramarroak,  denak makruroen taldekoak),
baina beste batzuetan txikiagoa da (brakiuroak)
eta sabelaldetik aurrerantz okertua (karramarro-
ak, txamarak, txangurroak eta buiak). Abdomen atarramentua
eteratzen dute itsas-baliabide guztietatik: batzuk mikroiragaz-
leak edo sarraskijaleak dira, eta gehienak harrapariak.

Ezaugarri morfologiko eta natomiko garrantzitsuenak

Dekapodoen gorputza bi gune nagusitan dago bereizturik.
Alde batetik, oskol zurrun, artikulatu gabeak estaltzen dituen
burua eta toraxa. Bestetik, espezieen arabera itxura desberdi-
na har dezakeen abdomin segmentatua. Azken ezaugarri honi
dagokionez, antiolan dekapodoak makruroetan, buztan luzea
zutenetan, eta brakiuroetan, buztan laburra zutenetan, bereiz-
tu ziren. Anomuro izena abdomin asimetriko eta biguna zute-
nentzat geratu zen. Gaur egun sistema hau baztertu egin da,
ez bait ditu sailkapen natural batean eska daitezkeen gutxien-
go baldintzak betetzen. Hala eta guztiz, sistema hau baliaga-
rria izan daiteke Dekapodoen zati desberdinak azaltzeko.
Horrela, buztan luzeko karramarroetan (Natantia, Macrura
Reptantia eta Anomura batzutan) abdomina sendoa da, mus-
kulutsua, ongi ikusten diren sei segmentutan banatua eta tel-
son deituriko lamina lau batean bukatua. Abdomineko seg-
mentu bakoitzak pleonito izena hartzen du, eta bertan, tergito

deituriko bizkarraldekoa, esternito deituriko sabelaldeko edo
esternala eta pleuratan zabaltzen diren bi alboko lamina
bereiz ditzakegu. Segmentuen gune esternaletik pleopodo
edo hanka abdominalak irteten dira. Propodito batek osatuak
daude, hemendik bi adar irteten dutelarik: bat kanpokoa, exo-
podioa eta beste bat barnekoa, endopodioa. Azken honek,
aldi berean, apendize txiki bat eraman dezake barruan.
Eskema orokor honen gainean aldaketak ager daitezke:
lehendabiziko pleopodo parea ez agertzea, lehendabiziko
bien aldaketa sexuala arretan, edo barrunko apendizearen
ondoan apendize ar bat egotea.
Abdomineko seigarren segmentutik uropodoak irteten dira.
Uropodo hauek, lehendabiziko bost pleopodoen baliokideak
dira, eta hauek bezala, exopodio eta endopodioan daude
banandurik, baina hauek lauak dira eta atzerantz daude.
Gainontzeko anomuroetan -Paguridea superfamiliakoak-
abdomina biguna, asimetrikoa da eta ia kaltzifikatu gabe dago.
Pleopodoak oso txikiak dira edo desagerturik daude, eta sei-
garren segmentuak, gogorragoak, uropodoa eta telsona asi-
metrikoak eta zertxobait okertuak ditu, bere bizilekua diren
maskor hutsetan eusteko.
Buztan laburreko dekapodoek (Brachyura), azkenik, lamina

formako abdomina dute, batzutan, bizkarraldean edo
gune esternalean, gorputz azpian okerturik dauden
soldaturiko segmentu batzurekin. Arretan triangelua-
rra da eta barrunbe batean xartakatzen da. Emeetan,
berriz, askoz handiagoa da, biribilantzekoa, eta ia
osorik estaltzen du gunea. Pleopodoak, emeetan, lau
pare dira, eta arretan, berriz, lehendabiziko biak, alda-
tuak, sexualak, baino ez dira geratzen.
Dekapodoen buru eta toraxa estaltzen duen oskola
zenbait gunetan bereiztuko dugu. Kasu askotan, iden-
tifikatzeko orduan asko laguntzen duten zenbait ildo
eta arantza ere agertzen zaigu. Oskolaren aurrekal-
dean aurpegi luze samarra egon daiteke, osoa edo
zatitua, hortzekin edo inermea. Gune honetan ikus
daitezke jadanik lehen apendize zefaliko hiru pareak:
begiak, antenulak eta antenak. Begiak mugikorrak
dira eta giltzarte bi (hiru batzutan) dituen pedunkuluak
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DESKRIBAPENA: gorputza bizkarrean eta sabelean
zapaldua.
Gorputz laburragoa. Antena pereionaren bigarren seg-
menturaino iristen da. Kontxako geruzak handiak dira.
Pleotelsonaren atzeko ertzak hiru hortz ditu.
TAMAINA: arrak : 3-3,5 cm. Emeak: 2 cm.
ELIKADURA: algak eta detrituak elikatzen dira.
HABITATA: Idotea baltica erdi-itsasertzeko kubete-
tan bizi da Halopitis incurvus alga gorriaren artean,
eta orobat behe-itsasertz inguruanGelidium sesquis-
pedalearen artean, baina oso zaila da ikusten alga
espezie hauekin nahasten duen haren kolorapen
mimetikoaren poderioz. BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa. 

DESKRIBAPENA: burua ez dago toraxeko lehen seg-
mentuan sarturik. Uropodoak estiliformeak dira.
Uropodoak pleotelsonaren neurri berdina edo zertxobait
handiagoa dute. Arraren antenak ez dira hain luzeak.
Telsonaren atzekaldeko ertza laua eta konbexua da, albo-
etako muturrak barrurantz okerturik dagoen puntan
bukatzen direlarik.
TAMAINA: 3 cm-ko luzera izan dezake.
ELIKADURA: algak eta detrituak elikatzen dira.
HABITATA: goi-itsasertz inguruetako ohizko biztanle
dugu Ligia oceanica delakoa, batzuetan gainera oso
ugaria, estuarioen hurbileko alderdietan bereziki. BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa. 

DESKRIBAPENA: gorputz zabala eta laua. Begiak albo-
etan daude kokaturik. Antenetako flageloa 3 giltzartek
osatzen dute.
TAMAINA: 2,2,5 cm-ko luzera izan dezake.
ELIKADURA: algak eta detrituak elikatzen dira.
HABITATA: alga asko dituzten hondo harritsuen gaine-
an bizi da.
BANAKETA: Atlantikoa eta Mediterraneoa. 

DESKRIBAPENA: gorputz
konbexua. Gorputza bizka-
rrean eta sabelean zapal-
dua. Uropodoak laburrak
eta zanpatuak dira, eta ez
dute telsonaren ertza gain-
ditzen. Periopodo laburrak.
TAMAINA: 2-2,5 cm-ko

luzera izan dezake.
ELIKADURA: algak eta
detrituak elikatzen dira.
HABITATA: alga asko
dituzten hondo harritsuen
gainean bizi da.
BANAKETA: Atlantikoa
eta Mediterraneoa. 

DEKAPODOAKIDOTEA BALTHICA

ONISCUS ASCELLUS

ARMADILIUM VULGARE

LIGA OCEANICA
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DESKRIBAPENA: gorpuz gris edo arre ber-
deska, gardena, sabelaldeko segmentuetan
zeharkako bandak eta zerrenda ilunak ditue-
na. Aurpegi luze, estu eta haginduna. Orban
horiak ditu hanketan eta orban urdinak 5 cm
inguruko luzera duten hagin txikietan. Lau
espezie desberdin daude.
BIOLOGIA: izkirak gauez jarduten du bereziki.
Hondakin organikoz elikatzen da.
Izkirak azkar mugitzen dira isatsaren muturre-

ko abanikoari indarrez eraginez, eta atzeraka
dabiltz. Urte osoan ugaltzen dira. Emeek arrautzak
pleopodoen artean (isatsaren barruko organoak)
garraiatzen dituzte, arrautzen inguruko ura etenik
gabe berritu dadin. 
HABITATA: izkira azaleko uretan eta itsasbeheran
agerian geratzen diren eta algaz bateta dauden
haitzetako putzuetan bizi da.
TAMAINA: tamaina gehienez 6 cm-koa da.
ELIKADURA: hondakin organikoz elikatzen da.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.
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DESKRIBAPENA: gorputz zapala aldeetan.
Oso aurpegi luzea, modu nabarian gainditzen du
eskafozeritoaren muturra. Alde distala estua da eta
gorantz okerturik dago. Bi arantza pare telsonaren
atzeko marjinan.
TAMAINA: tamaina gehienez 11 cm-koa da.
BIOLOGIA: udaberrian eta udan ugaltzen da. Emeak

arrautzak hondoaren gainean erruten ditu eta bertan gertat-
zen da eklosioa. Larbak kostarantz edo itsasadarren estua-
rio-etarantz abiatzen dira, hau da, gazitasun maila txikiko
azaleko uretarantz. 
ELIKADURA: hondakin organikoz elikatzen da.
HABITATA: Izkira txiki azaleko uretan eta itsasbeheran age-
rian geratzen diren eta algaz beteta dauden haitzetako put-
zuetan bizi da.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

eta begi-globo batek osatzen dituzte; antenulak (edo
lehen antenak), hiru giltzarte eta bi flagelo (inoiz bat), oso
txikiak batzutan       -brakiuroen kasuan adibidez-, dituen
pedunkulu batek osatzen ditu. Flagelo hauetatik kanpo-
koa bi adarretan banandurik egon daiteke.
Pedunkuluaren lehen giltzartearen barruko ertzetik,
Natantia-en kasuan, estilerozito deituriko lamina zorrotz
samar bat irteten da. Azkenik, kanporantzago dauden
antenak, bost giltzarte eta flagelo multiartikulatu luze
samarrak osaturik daude. Pedunkuluaren bigarren gilt-
zartean, eskafozerito deituriko lamina lau eta luze sama-
rra ikusten da. Lamina hau txikia izaten da zenbait talde-
tan, eta beste batzutan, berriz, desagertuik egoten da,
brakiuroetan esaterako. Eskafozeritoa ez egoteaz gain,
beste aldakuntza batzu ere ematen dira,bigarren eta hiru-
garren giltzarteen bat egitea, lehendabizikoa oskolean
finkatzea edo batzuen laminaketa. Azken kasu honetan,
Scyllaridae-en kasuan, hain zuzen, geruza laua osatzen dute
oso aldaturik dagoen flageloarekin. Gainontzeko apendizeak
dekapodoa bizkarraren gainean jarriz ikusten dira.
Lehendabizi, toraxeko apendize edo bost pereiopodo pare
ikusten dugu. Bostgarrena, eta batzutan laugarrena,
Anomuroetan, oso aldaturik dago. Dromiacea superfamilian,
bostgarren hau bizkarraldetik artikulatzen da.
Pereiopodo bakoitza honako zati edo segmentuk osatua
dago: lehendabizi, gorputzarekin artikulatuz, koxa. Honek,
ondorengo segmentuarekin, basearekin, batera, protopodito
bat eratzen du. Protopodito honetatik adar bat edo bi aterat-
zen dira. Kanpokaldeko adarra ez da beti agertzen, eta luze
samarra izan daiteke, modu desberdinetan artikulatua, gehie-
netan zetak dituelarik bi ertzetan. Exopodio izena hartzen du.
Beste adarra, barrukaldekoa, endopodioa da, eta bost seg-
mentuk osatzen dute: iskioak, merosak, karpoak, propodioak
eta daktiloak, animaliaren gorputzean hasi eta apendizearen
puntan bukatuz. Honez gain, karpoa behin edo gehiagotan
artikulaturik egon daiteke, hau beti gertatzen ez baldin bada
ere. Propodooak, pintza edo kela bat osatzen du daktiloare-
kin. Kela honek bi behatz, daktiloa eta propodioaren luzapen
bat, behatz formakoa, ditu, gainontzeak eskuaren palma osat-

zen duen bitartean. Kelan bukatzen diren pereiopodoak pare
bat baino ez direnean, kelipedo izena ematen zaie. Beste bat-
zutan propodioak pintza modukoa osatzen du daktiloarekin.
Daktiloa da orduan behatz bakarra. Azken kasu honetan sub-
keliforme izena hartzen du.
Pereiopodoen aurrean ahoko piezak aurkitzen ditugu, forma
desberdina izan dezakeen barrunbe baten barruan. Barrunbe
honen pareta sakonenak, bizkarraldetik hurbilen dagoenak,
endostoma edo ahoko koadroaren sapaia izena hartzen du.
Ahoko koadroarenkin erlazionaturiko ahoko piezei dagokie-
nez, kanpokalderantzago dauden hiruek maxilipedo izena
dute. Ikusten den lehendabizikoa, lehen pereiopodotik hurbi-
len dagoena, hirugarren maxilipedoa da. Hirugarren maxilipe-
do honek bere forma duen estalkia osa dezake. Azpian, oso-
antzekoa den bigarren maxilipedoa dago, eta honen azpian
lehendabizikoa, oso desberdina. Azken honek geldu du itxura
pediformea, eta exopodioak eta endopodio edo palpoak osat-
zen dute. Exopodioak flageloa izan dezake muturrean, baina
ez zaigu beti agertzen. Endopodio edo palpoa 1-5 giltzartek
eta lazinia izeneko espantsio laminar batzuek osatzen dute.
Koxatik sortzen denak, barrukoak, banaketa txiki bat du, eta
erdikoa, basetik sortzen dena, osoa da. Koxan epipodio bat
ere ikus daiteke.

Lehen maxilipedoaren azpian, lamina itxura duen beste
pieza bat dago bigarren maxila. Hemen, exopodioari
dagokion hostoantzeko lamina handia ikusten da. Honen
funtzioa ura zakatzetara bidaltzea da. Hostoantzeko lami-
naren aurkako aldean lazinia bi daude. Bat barnekoa edo
koxarena eta bestea erdikoa edo basearena. Forma des-
berdinak izan ditzakete.
Bigarren maxila hau kentzen baldin badugu, lehen maxi-
la (edo maxilula) aurkitzen dugu, hau ere lamina forma-
koa. Hau, lazinia ertain batek, barruko beste batek eta
forma desberdina izan dezakeen palpoak osatzen dute.
Azkenik, lehen maxilaren azpian baraila agertzen da,
gogorragoa, korneoa. Baraila hau prozesu ebakortz batek
(horzkatua), prozesu molar beste batek subzilindrikoa eta
hau er hortzkatua), eta bi edo hiru giltzarte dituen palpoak
osatzen dute. Disposizio hau alda egin daiteke, batzutan
elementu hauetakoren bat ez bait da agertzen.

IZKIRA
(Paleamon elegans)

IZKIRA TXIKIA
(Paleamon serratus)
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DESKRIBAPENA: Lysmata seticaudata oskoldun txikia
itsasaldeko hidoietan ere aurkitu ohi da, eta luzeeran
jarririk dituen kolore zerrendak ditu bereizgarri.
Lehendabiziko pereiopodo parea sinplea edo oso pintza
txikiekin. Aurpegi luzea.
Lehendabiziko pereiopodo paretik batek behintzat
ondo ikusten den pintza du.
Bigarren hanka parearen karpoa eta merosa giltzarte
askotan daude banandurik.
TAMAINA: tamaina gehienez 3-5 cm-koa da.

HABITATA: mareak agerian uzten dituen kubetetan agertzen
da, 15 metroko sakoneraraino jaitsiz.
ELIKADURA: planktona, algak eta kizi organikoak jaten dituz-
te.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: begi-globoak guztiz estali-
rik daude. 3 flagelo dituzten antenulak.
Luzapen supraokularra biribilkatua da, arant-
zarik gabea. Kilipedo nagusian dagoen pintza
luzatua, kilarekin.
TAMAINA: tamaina gehienez 4,3 cm-koa da.
HABITATA: Apleus glaber zulo eta alga asko
dituzten hondo harritsuetan da. 35m eta 500 m
bitarteko sakonera duten lekuetan bizi da, 70
m baino gehiagoko sakonerako lekuetan batez
ere.
ELIKADURA: algak, moluskuak eta kizi orga-
nikoak jaten dituzte. HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: begi-globoak guztiz estalirik daude. 3
flagelo dituzten antenulak.
Luzapen supraokularrak arantza bat du aurrekaldean.
Kilipedo nagusian dagoen palmak horzkada eta koska
sendoak ditu. Oskolak ez du ildorik aurpegiaren ondoan.
Ez dago arantzarik hirugarren eta laugarren pereiopo-
doetan.
TAMAINA: tamaina gehienez 3,5 cm-koa da.
HABITATA: Apleus macrocheles zulo eta alga asko
dituzten hondo harritsuetan da. 50m eta 180 m bitarte-
ko sakonera duten lekuetan bizi da, 70 m baino gehia-
goko sakonerako lekuetan batez ere.
ELIKADURA: algak, moluskuak eta kizi organikoak jaten

dituzte.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.
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DESKRIBAPENA: hiru arantza pare telso-
naren atzeko marjinan. Palpoak dituen
baraila.
Bizkarraldean 7 edo 8 hotz dituen aurpe-
gia. Hauetatik azkena postorbitarioa da,
eta honen aurrekoa orbitaren gainean ger-
tatzen da.
TAMAINA: tamaina gehienez 7 cm-koa da.
BIOLOGIA: neguan ur sakonagoetara joa-
ten dira. Emeek arrautzak pleopodoen

artean (isatsaren barruko organoak) garraiatzen dituz-
te, arrautzen inguruko ura etenik gabe berritu dadin.
Izkira gorri gazteak egun osoa ematen dute jaki bila,
eta itsasertzeko arrain batzuen, batez ere gadidoen,
harrapakin errezak dira aitzitik, helduak ez dira hain
errezak, zuloetan gorde eta soilik ilunkeran jatera ate-
ratzen bait dira. 
ELIKADURA: hondakin organikoz elikatzen da.
HABITATA: Izkira adspersus azaleko uretan eta itsas-
beheran agerian geratzen diren eta algaz beteta dau-
den haitzetako putzuetan bizi da.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: gorputz zapala aldeetan.
Estilerozitoaren barneko angelua zorrotza da.
Bigarren pereipodoaren daktiloa propodioaren
erdia baino txikiagoa. Kilarik gabeko oskola.
TAMAINA: tamaina gehienez 3-5 cm-koa da.
BIOLOGIA: animalia hauek arrak dira lehen bi
urteetan, eta ondoren eme bilakatzen dira.

Honez gain, larbak guztiz itsastarrak dira, eta
hazten direnean estuarian bizitzera egoitzen
dira.
HABITATA: ugaria da hondarrezko guneetan eta
estuarietan. Gernikako itsasadarrean adibidez
nahiko ale topatzen dira.. Izkira gorrien tankera-
toak diren hauek hareapean sartzen dira.
ELIKADURA: planktona, algak eta kizi organiko-
ak jaten dituzte.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa

LYSMATA SETICAUDATAIZKIRA ADSPERSUS
(Paleamon adspersus)

APLEUS MACROCHELES

APLEUS GLABER

CRANGON CRANGON
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DESKRIBAPENA: tutu bat irteten da arren azken
hanka pareeko koxen sexuaren zulogunetik.
Ez da tuturik irteten arraren sexuaren zulogunetik.
Aurpegia alboko angeluak baino 
irtenagoa  da, eta triangelu zorrotz forma agertzen
du. Eskuineko eskua bikorrez betetik dago. Bikor
hauek sendoagoak dira erdian, eta puntarantz
nolabait konbergenteak diren bi ildaska luzeska
eratzen dituzte.
TAMAINA: tamaina gehienez 3 cm-koa da.
ELIKADURA: arraintxoz, zizarez, moluskuz eta
animalien hondakinez elikatzen da.
HABITATA: Pagurus bernardus arrokatsu eta
hondartsuetan bizi da.
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DESKRIBAPENA: ibiltzeko hankak ditu, ile ugariz
jantziak eta muturretan matxardak dituztenak.
Buruan antena luzeak eta gris berdeska koloreko bi
begi irtenak nabarmentzen dira.
Hirugarren maxilipedoak bereizturik basean,
oso urrun euren artean.
Lehen hanka parearen kelipedoak forma eta
neurri berdinekoak dira. Koilara forman zula-
tutako behatzak.
TAMAINA: ermitaria deitzen zaion karramarro

honen luzera 3 cm-koa da gehienez, bere mas-
korretik kanpo dagoenean.
BIOLOGIA: karramarro ermitariak oskol gogo-
rrik gabeko krustazeoak dira eta gastropodoen
maskorren barruan babestu behara dute. Hazi
ahala maskor batetik bestera aldatzen dira.
Detrituz elikatzen dira. Martxoa eta abendua
bitartean ugaltzen dira.
TAMAINA: tamaina gehienez 2 cm-koa da.
HABITATA: karramarro ermitariak marraskilo
hilen maskorretan bizi dira, itsasertzaz behera-
goko aldean.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: ez da tuturik irteten arraren
sexuaren zulogunetik. Ez dago arantzarik
hanka ibiltarien daktiloen ertz konkaboan.
Eskuineko eskuaren goikaldeko aurpegian kila
ahul moduko tontortxo bat dago. Tberkuluak
daude goikaldeetan eta alboetan.
TAMAINA: tamaina gehienez 1,5 cm-koa da.
ELIKADURA: arraintxoz, zizarez, moluskuz eta

animalien hondakinez elikatzen da.
HABITATA: Pagurus prideauxi arrokatsu eta hondartsuetan
bizi da.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: kilipedo sendoak,desber-
dinak. Daktiloetarai- no bat behintzat okertu-
rik.
Pintza zapalak; oskol borobila. Gorputza
sabelaren parean makurtua, zefalotoraxaren
azpian.
TAMAINA: tamaina gehienez 0,9 cm-koa da.
ELIKADURA: ornogabe txikiak elikatzen dira.
HABITATA: ugariagoa da behe itsasertzetan.
HEDAPENA: Atlantikoa

DESKRIBAPENA: animalia honen luzera (masko-
rrik gabe), gehienez 25 cm-koa da. Ibiltzeko erabilt-
zen dituen hanka iledunak ditu, matxardan amaitzen
direnak.
Haginak ez dira biak berdin-berdinak eta mutur
zuriak dituzte. 
Lehen hanka parearen kelipedoak forma eta neurri
desberdinekoak. Begi-eranztunak luzapen zorrotz

mugikorra du bi ezkata oftalmikoen artean. 
TAMAINA: tamaina gehienez 3 cm-koa da.
BIOLOGIA: detrituz elikatzen da bereziki.
Martxotik abendura arte ugaltzen da. 
HABITATA: ermitari sorgina marearteko eta
itsasertzaz beheragoko alde arrokatsuetan
bizi da.
HEDAPENA: Atlantikoa

KARRAMARRO ERMITARIA
(Clibanarius erythropus)

KARRAMARRO ERMITARIA HANDIA
(Pagurus bernhardus)

PSIDIA LONGICORNIS

DIOGENES PUGILATOR

PAGURUS PRIDEAUXI
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ren propodioa handiagoa da puntarantz hurbildu ahala.
Pereiopodoen aurrean ahoko piezak aurkitzen ditugu,
forma desberdina izan dezakeen barrunbe baten
barruan.Barrunbe honen pareta sakonenak, bizkarraldetik
hurbilen dagoenak, endostoma edo ahoko koadroaren
sapaia izena hartzen du. Ahoko koadroarekin erlazionatu-
riko ahoko piezei dagokienez, kanpokalderantzago dau-
den hiruek maxilipedo izena dute. Ikusten den lehendabi-
zikoa, lehen pereiopodotik hurbilen
dagoena, hirugarren maxilipedoa
da. Hirugarren maxilipedo
honek bere forma pediformea
gordetzen duen edo aho apara-
tua isten duen estalkia oso
dezake. Azpian, oso antzekoan
den bigarren maxilipedoa dago,
eta honen azpian lehendabizi-
koa, oso desberdina. Azken
honek galdu egin du itxura pedi-
formea, eta exopodioak eta
endopodio edo palpoak osatzen
dute. Exopodio flageloa izan

dezake muturrean, baina ez zaigu beti agert-
zen. Endopodio edo palpoa 1-5 giltzartek eta
lazinia izeneko espantsio laminar batzuek
osatzen dute. Koxatik sortzen denak, barruko-
ak banaketa txiki bat du, eta erdikoa, basetik
sortzen dena, osoa da. Koxan epipodio bat
ere ikus daiteke.
TAMAINA: tamaina gehienez 6 cm-koa da.
HABITATA ETA ELIKADURA: Istiletako subs-
tratuetan joria den beste espeziea, bere gor-
delekura iristen diren plankton eta hondakin
organikoak iragaziz elikatzen den itsas kilkirra.
HEDAPENA: Atlantikoa.
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DESKRIBAPENA: gorputza sabelaren parean
makurtua, zefalotoraxaren azpian (txamarraren
antzera). Sabelalde uzkurtua. Pinza zapalak;
oskol borobila, argia. Kilipedo zabalak, zanpa-
tuak. Daktiloak ez daude okerturik. 
TAMAINA: tamaina gehienez 0,8 cm-koa da.

ELIKADURA ETA HABITATA: ornogabe txikiak ires-
ten ditu eta gehienetan “ahotz gora” bizi ohi da
harriaren azpian, edota harkaitzen behekaldean
zutik, bestela esanda. Zerbait hurbiltzen bazaio
tarrapataka ihes egiten dagoen harriaren inguruan
itzulika.
Sabelaldia gogor inarrosiz ere igeri egin dezake.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: gorputza sabelaren parean mar-
kurta, zefalotoraxaren azpian (txamarraren antzera).
Lamina triangeluar zanpatu baten forma duen aurpe-
gia.
Begi txikiak. Hanka ibiltarien daktiloak propodioen
erdia baino laburragoak dira.
TAMAINA: 4-5 cm-ko luzera izan dezake.
HABITATA: Munida rugosa hondo harrokatsu eta
hondartsetan bizi da.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: gorputza sabelaren parean
makurtua, zefalotoraxaren azpian (txamarraren
antzera). Sabelalde uzkurtu gabea. Epipodiak
daqude lehen hiro hanka pareetan. Irudiaren
araberako aurpegia.
TAMAINA: tamaina gehienez 3 cm-koa da.
ELIKADURA: ornogabe txkiak elikatzen dira.
HABITATA: behe-itsasertzean Galathea
squamifera frango aurkitzen da harrien
azpian.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa

DESKRIBAPENA: oso aurpegi txikia. Lehen parean agert-
zen diren hankak oso desberdinak dira.
Hirugarren maxilipedoa zabala da, operkulu formakoa.
Lehen maxilipedoaren azpian, lamina itxura duen beste
pieza bat dago, bigarren maxila. Hemen exopodioari dago-
kion hostoantzeko lamina handia ikusten da. Honen funt-
zioa ura zakatzetara bidaltzea da. Hostoantzeko laminaren
aurkako aldean lazinia bi daude. Bat barnekoa edo koxare-
na eta bestea erdikoa edo basearena. Forma desberdinak
izan ditzakete.
Bigarren maxila hau kentzen baldin badugu, lehen maxila
eurkitzen dugu, hau ere lamina formakoa.
Azkenik, lehen maxilaren azpian baraila agertzen da, askoz

gogorragoa, korneoa. Baraila hau pro-
zesu ebakortz batek , prozesu molar
beste batek eta bi edo hiru giltzarte
dituen palpoak osatzen dute. Disposizio
hau alda egin daiteke, batzutan ele-
mentu hauetakoren bat ez bait da agert-
zen.
TAMAINA: tamaina gehienez 5 cm-koa
da.
HABITATA: hondarretako lurperatrik,
100 metroko sakoneraraino, Callinassa
tyrrhena bizi da
HEDAPENA: Atlantikoa.

PORCELLANA PLATYCHELLES

GALATHEA SQUAMIFERA

MUNIDA RUGOSA

ITSAS KILKIRRA
(Upogebia pusilla)

CALLIANASSA TYRRHENA
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DESKRIBAPENA: gorpuz gris edo arre berdeska, gar-
dena, sabelaldeko segmentuetan zeharkako bandak eta
zerrenda ilunak dituena. Aurpegi luze, estu eta hagindu-
na. Orban horiak ditu hanketan eta orban urdinak 5 cm
inguruko luzera duten hagin txikietan. Lau espezie des-
berdin daude.
BIOLOGIA: izkirak gauez jarduten du bereziki. Hondakin
organikoz elikatzen da.
Izkirak azkar mugitzen dira isatsaren muturreko abaniko-
ari indarrez eraginez, eta atzeraka dabiltz. Urte osoan
ugaltzen dira. Emeek arrautzak pleopodoen artean (isat-
saren barruko organoak) garraiatzen dituzte, arrautzen
inguruko ura etenik gabe berritu dadin. 

Santio handiek haitzuloetako sabaietatik “zintzilik” ema-
ten dute eguna.
ELIKADURA: animalia hilez elikatzen da.
HABITATA: izkira azaleko uretan eta itsasbeheran age-
rian geratzen diren eta algaz bateta dauden haitzetako
putzuetan bizi da.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.
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DESKRIBAPENA: urdina, gorpuz osoan
orban zuri txikiak ditu. Asimetrikoak eta oso
handiak diren bi hagin indartsu eta beldur-
garri ditu. Handiena moluskuak mastekat-
zeko erabiltzen du; eta txikiena, hortzuna,
haien zati samurrak zatikatzeko eta ahorat-
zeko. 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.
TAMAINA: abakandoa gehienez 50-60 cm
luze izan daiteke. Pisua: 3-8 kg.
BIOLOGIA: abakandoak gordelekuak zulatzen ditu eta egu-
nez eta  mudaldietan zulo horietan ezkutatzen da. Otarraina
bezala, neguan ur sakonagoetara jaisten da. Animalia gauta-
rra da. Krustazeoz, moluskuz, zizarez eta animalia hilez eli-
katzen da.
Udan ugaltzen da. Emeek gehienez 30.000 arrautza erruten
dituzte, zenbait larba-alditatik igarotzen direnak. Abakandoa,

otarraina bezala, muden bitartez hazten da.
Krustazeo ugarik, gorputz segmentatua dute bere bizitzako
uneren batetan abakandoek adin helduak eraakusten dute
lakainketa hori. Animalia horien gorputzak eraztun inbrikatu
eta apendizeen ezarpenaz eraturik daude. Abakandoetan 19
eratzun edo somito daude. Buruaren muturra eta hegats kau-
dala ez dira lakain gisa kontsideratzen, benetako apendizerik

ez dituztelako.
Gorputzeko segmentuen parakuntzaren ondorioz, aba-
kandoak, soilik aurreranzko edo atzeranzko mugimen-
duak burutu ditzake: ezin egin ditzake birarik. Oskol
honen somitoak kitina izeneko proteinaz eginak daude,
kaltzio-deposituz gogortua dagoelarik. Lakainak,
meheagoak dira loturetan, animaliari mugimendua ez
eragozteko.
Hazteko, abakandoak, estalkia bazterreratu eta bestea
ekoiztu behar du. Honek oso zaurgarri bihrtzen du
harrapakarien aurrean; horregatio, zuhurki ezkutatzen
da oskol berria gogortuta dagoen arte.
HABITATA: 10 m eta 5etik gora m arteko sakonera
duten tokietan bizi da, hondo harritsuetan.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: Oskol subobala. Begiak eta antenulak
erretraktilak dira. Begiak eta antenulak ez dira erretrakri-
lak.
Dromia vulgaris deritzo oskol-jantzia ilez estalita duen
puxika itxurako beste karramarro bat, behe-itsasertzean
bizi eta arrunta izanda ere, haren mimetismo-gaitasunari
esker ikusgaitza denari. Atzekaldeko hanketan belaki bati
edo tunikatu kolonia bati eutsi diezaiokeenez, kamuflaia-
rako duen gaitasuna handitu egiten du.
TAMAINA: tamaina gehienez 3-koa da.
HABITATA: Dromia personata kostatik hurbil bizi da,
itsasertzeko hondo harritsuetan, alga asko dagoen
tokietan. 
ELIKADURA: espezie honetakoek algak besterik ez dute
jaten. HEDAPENA: Atlantikoa

DESKRIBAPENA: eskafozeriota agertzen da. Begi pig-
mentatuak
Pereionak eta kilipedoek kila sendoak dituzte. Neurri txi-
kiagoa
TAMAINA: tamaina gehienez 10-24 cm-koa da.
BIOLOGIA: Nephrops gordelekuak zulatzen ditu eta
egunez eta mudaldietan zulo horietan ezkutatzen da.
Animalia gautarra da.
Udan ugaltzen da. Emeek gehienez 25.000 arrautza
erruten dituzte,
zenbait larba-aldi-
tatik igarotzen
d i r e n a k .
N e p h r o p s ,
Abakandoa beza-
la, muden bitartez
hazten da.
H A B I T A T A :
Nephrops norvegi-
cus zulo eta alga
asko dituzten
hondo harritsuetan
da. 20m eta 800 m

bitarteko sakonera
duten lekuetan bizi da,
60 m baino gehiagoko
sakonerako lekuetan
batez ere.
ELIKADURA: krustaze-
oak, zizareak eta kizi
organikoak jaten dituz-
te.
HEDAPENA: Atlantikoa
eta Mediterraneoa

SANTIO HANDIA
(Scyllarus arctus)

ABACANDOA
(Homarus gammarus)

DROMIA PERSONATA

ZIGALA
(Neophrops norvegicus)
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DESKRIBAPENA: gure kostako karramarrorik han-
diena da. Oskola 20 cm zabal izan daiteke; metro
batekoa, hankak zabaltzen dituenean. Kolore marroi
gorriska du; txangurroari algak eta beste organismo
batzuk atxikitzen zaizkio. Haren oskolak bihotz itxura
du, aurrealdean 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 abuztura bitartean ugaltzen dira, eta taldeka biltzen dira ernalketari ekiteko. Karramarro guztien

emeek bezala, txangurro emeek arrautzak sabelaldean
garraiatzen eta babesten dituzte.  
HABITATA: txangurroa landare asko dituzten hondo arro-
katsu eta harritsuen gainean bizi da, metro gutxi eta 70 m
arteko sakonera duten lekuetan.
DESKRIBAPENA: bere hanka zuze eta gorputz txikia dela
eta, ez da harritzekoa, txangurroa “itsas armiarma” deitzea
munduko zenbait lekuetan. Txangurroa Europako karrama-
rro handienetarikoa da, eta jateko harrapatzen da.
Planetako beste zenbait itsasotan antzeko karramarroak
daude; soilik Australiako kostan, ehun espezie diferente
inguru edukitzeaz harro daude. Nahiz eta hain zangaluze
diren, oso motelak dira eta erraz harrapa daitezke.
BIOLOGIA: udara da arrek eta emeek ugalketarako erabilt-
zen duten garaia, emeen jantziberrikuntza burutu eta bere-
hala. Hauek, haien jantziaz gabeturik, sabeleko luzakinetan
eraman beharko dituzte arrautzak sei hilabetez., 
ELIKADURA: ekinodermoak, poliketoak, zelentereak eta
beste ornogabez elikatzen dira.
HEDAPENA: Atlantikoa

DESKRIBAPENA: buiaren oskola obalatua da,
oso gogorra eta sendoa, gehienez 30 cm-ko
zabalera izan dezakeena, leuna eta  laranja-arre
kolorekoa. Haginen puntak beltzak dira.
Urtebete garrenean 3 cm. luze besterik ez da,
eta 12 cm.etara heltzen delarik, sei urtez, lort-
zen du heldutasun seksuala. Animalia honek
migrazio luzeak, batzutan 1.500 km. Baino
gehiagokoak, egin ditzake kostaldean barna,
honen zergatia oraindik ezagutzen ez dugula-
rik.
BIOLOGÍA: bere hagin sendoez harrapakinak
birrintzen ditu: moluskuak, krustazeoak eta ekinoderma-
tuak.
Emeek estalketaren ondorengo hamabi-hamalau hilabete-
etan erruten dituzte arrautzak. Bitarte horretan emeak polt-
sa batean eramaten du arraren esperma. Esperma horrek
hurrengo urteko arrautzak ernaltzeko ere balio dio.

ELIKADURA: ornogabeak iresten dituzte, lamelibrankio-
ak batez ere.
HABITATA: buia hondo arrokatsu eta hondartsuetan bizi
da. Azalean edo gehienez 50 m-ko sakonera duten
lekuetan. 
HEDAPENA: Atlantikoa.
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ezagutzen dugun espezie honek
kolorazio arre gorriska du, orbantxo
zuri eta horiekin. Antenak, eraztun
horiz apainduak, gorputza baino
luzeagoak dira eta otarrainak karra-
karen antzeko zarata ateratzen du
antena horien bitartez. Otarrain hel-
dua arriskutsua izan daiteke isatse-
tik heltzen bazaio. Izan ere, abdo-
menaren bukaeran ertz zorrotzak
ditu. Ibiltzeko erabiltzen dituen han-
ketan ez du matxardarik. Otarrainak
50 cm-ko luzera izan dezake, ohiko-
ena 30 cm-ko luzera izatea da
baina.
BIOLOGIA: otarrainak eguna bere

zuloan sartuta ematen du. Antena luzeengatik
bakarrik nabari daiteke beraren presentzia.
Neguan otarrainak ur sakonagoetara joaten dira.
Taldeka bizi dira eta euren espeziekideekin
komunikatzeko hots berezia ateratzen dute ante-
nak igurtziz. Moluskuz, gastropodoz eta animalia
hilez elikatzen dira. Udazkenetik udaberrira arte
ugaltzen dira. Arrautzak uretan erruten dituzte
eta eklosioan larbak irteten dira. Otarraina
muden bitartez hazten da, hau da, oskola berri-
tuz. 
HABITATA: otarraina zulo eta alga asko dituzten
hondo harritsuetan aurkitzen da. 12 m eta 70 m
bitarteko sakonera duten lekuetan bizi da, 40 m
baino gehiagoko sakonerako lekuetan batez ere.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: hirugarren maxili-
pedoak ez daude oso bereizturik
euren artean. Guztiz isten dute ahoko
koadroa.
TAMAINA: tamaina gehienez 6 cm-
koa da.
HABITATA: goneplax rhomboides
delakoa hareazko hondoetan bizi ohi
da, 20 metroko sakoneran hor-hor;
paneka handien janari izan daiteke,
hauen urdailean noiz edo behin aur-
kitu izan dugu eta., 
ELIKADURA: ornogabe txikiak eli-
katzen dira.
HEDAPENA: Atlantikoa

TXANGURRO
(Maja squinado)

OTARRAINA
(Palinurus elegans)

BUIA
(Cancer pagurus)

GONEPLAX RHOMBOIDES
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DESKRIBAPENA: oskolaren superfiziea ez da
leku guztietan berdina, zeharkako marretan kokatu-
riko tuberkulu laburrak ditu. Aurrealboko ertza atze-
albokoa baino luzeagoa da.
Alboko ertzaren bostgarren hortza gainontzekoen
antzekoa. 
Kopeta aurrerantz proiektaturik dago. Modu naba-
rian irteten du orbiten marratik. Kopetak hiru hortz
ditu.
TAMAINA: tamaina gehienez 5,6 cm-koa da.
BIOLOGIA: karramarro igerilaria da. Bere eboluzio-
an atzeko hanken muturrak pala antzekoak bihurtu
zaizkio eta uretan igeri egiteko erabiltzen ditu.
Azaroatik maiatza bitartean ugaltzen da. Emeak
arrautzak sabealdean garraiatzen ditu.
HABITATA: Liocarcinus depurator landare asko dituzten
hondo arrokatsu eta harritsuen gainean bizi da, metro gutxi
eta 300 m arteko sakonera duten lekuetan. 

ELIKADURA: ornogabe (moluskuak, analidoak), arrainak
eta organismo hilez elikatzen da.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: kopeta gingil-karratua. Aurre-alboko ert-
zearen bostgarren hortza besteak baino luzeagoa da, eta
bat eginik dago bestekaldekoarekin.
Kopeta oso gingildua. Kelipedoen karpoak zenbait arantza
du aurre-barrukaldeko ertzean.
TAMAINA: tamaina gehienez 6-7-koa da.
BIOLOGIA: otsailetik apirilera bitartean ugaltzen da.
Emeak arrautzak sabealdean garraiatzen ditu.
HABITATA: Brathynectes moravigna kostatik hurbil bizi da,
itsasertzeko hondo harritsuetan, alga asko dagoen tokietan. 
ELIKADURA: ornogabe eta organismo hilez elikatzen da
bereziki.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: Polybius henslowi espezie
pelagikoa da, oso ugaria ozeano Atlantiko ure-
tan. Galizan pateixo edo patexu izanarekin eza-
gutzen da. Bai superfiziean bai bi uren artean
egoten da, eta batzutan hondoan, 100 metro-
rainoko sakoneran. Dituen kelipodoekin kalteak
eragiten dira arrantzaleen sareetan.
Aurre-alboetako ertzak markatu gabeak.
Bigarrenetik laugarrenerainoko periopodoen
daktiloak dilataturik daude.
Aurre-abloetako ertzak markatuak. Bigarren-lau-
garren periopodoen daktiloak estiliformeak dira. 
TAMAINA: tamaina gehienez 2-3 cm-koa da.
ELIKADURA: arraintxoz, zizarez, moluskuz
eta animalien hondakinez elikatzen da. HEDAPENA: Atlantikoa
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DESKRIBAPENA: oskol sendo, zabal eta biribila du.
Oskolaren aurrealdeko ertza zerra-formakoa da. Marroi
iluna, belus antzeko ilez estalia. Hagin sendo eta gara-
tuak ditu. Oskolak gehienez 7 cm-ko zabalera izan
dezake.
Azken hanka parea zapala du, igeriketarako egokitza-
pena 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 harrapakinen
zain hondarpean ezkutatzeko erabiltzen ditu. Izkiraz eta arrain txikiz elikatzen da.

Emeak arrautzak sabelaldean garraiatzen ditu.
Gizakiak gainera, beste arerio asko, olagorroa kasu; sako-
nera gutxiko alderdietan murgiltzerakoan oskol-jantzi huts
piloa topatzen badugu, ziur egon gaitezke olagarro gorde-
lekuren bat dagokeela aldean.
Esate baterako, 1981.ean Euskal Herrian itsasertzean
arrunt ugaldu ziren olagarroak, haiekin batera nekora ale
gazteak ere nahiko aniztu ziren eta.
Artisau gisa nasa bidez lan egiten duten untzien diru iturri
nagusienetakoa da espezie hau.
ELIKADURA: arraintxoz, zizarez, moluskuz eta animalien
hondakinez elikatzen da.
HABITATA: hondo harritsu eta hareatsuen gainean bizi da,
itsasertzaz beheragoko aldean edo beherago.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: oskol zapala, 4 cm
zabal eta ia karratua; more iluna edo
berde-grisa, orban horiz josia. Haginak
oso garatua daude eta arrarenak han-
diagoak 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
dagoenean, arroketako arrakaletara joa-
ten da ezkutatzera. Hanka batetik oratu-
ta harrapatzen saiatzen bagara hanka
bertan behera utzita ihes egingo du. Izan ere, hankak gune
jakin batzuetatik apurtzen zaizkio eta hurrengo mudaldian
hanka berriak sortzen ditu. Karramarro beltzak algaz, lapaz
eta detrituz elikatzen dira. Maiatzetik ekainera bitartean ugalt-
zen dira 
HABITATA: itsasertzeko eta  itsasertzaz beheragoko haitzak.
DESKRIBAPENA: azken hanka parea eraldatu gabea,
aurrekoen antzerakoa.

TAMAINA: tamaina gehienez 6 cm-koa da.
BIOLOGIA: anemona batzuen harrapakin izan daitezke,
baina merkaturako baliorik ez dute bat ere.
ELIKADURA: elikadurari dagokionez, itsastriku txikiak,mus-
kuiluak, barraskiloak, poliketoak eta arraitxoak iresten ditu,
bere aldetik beste arrain eta itsas hegazti batzuen elikagai
delarik.
HEDAPENA: Atlantikoa.

LIOCARCINUS DEPURATORTXAMARRA
(Liocarcinus puber)

KARRAMARRO BELTZA
(Pachygrapsus marmoratus)

POLYBIUS HENSLOWI

BATHYNECTES MORAVIGNA
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DESKRIBAPENA: gorputza sabelaren parean
makurtua, zefalotoraxaren azpian (txamarraren
antzera). Sabelalde uzkurtua. Pintza gogorrak eta
ez zapalak. Azken hanka parea zapaldua, hostoen
antzera. Oskola handixeagoa luzera zabalera
baino.
TAMAINA: tamaina gehienez 2,5 cm-koa da.
HABITATA: Portumnus latipes deritzio erdi-itsa-
sertzeko hareazko hondoetan eta harrien azpian
bizi den beste espezie bati.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: irudiaren araberako kopeta. Oskolaren
zeharkako marrak paraleloak dira, zerbait irtenak. 
Kopeta aurrerantz proiektaturik dago. Modu nabarian irte-
ten du orbiten marratik. Kopetak ez dago proiektuarik.
TAMAINA: tamaina gehienez 
6 cm-koa da.
BIOLOGIA: karramarro igerilaria da. Bere eboluzioan
atzeko hanken muturrak pala antzekoak bihurtu zaizkio
eta uretan igeri egiteko erabiltzen ditu. Azaroatik maiatza
bitartean ugaltzen da. HABITATA: Liocarcinus corrugatus
landare asko dituzten hondo arrokatsu eta harritsuen gai-
nean bizi da, 25 metro eta 150 m arteko sakonera duten
lekuetan. 
ELIKADURA: ornogabe, arrainak eta organismo hilez eli-
katzen da. HEDAPENA: Atlantikoa

DESKRIBAPENA: kelipedoen karpoak bi hortz
ditu atzeko marjinan. Aurreko hortzak zorrotzak
dira. Alboko ertzaren bostgarren hortza gainont-
zekoen antzekoa. Kopeta aurrerantz proiektatu-
rik dago. Modu nabarian irteten du orbiten
marratik. 
Oskolaren superfiziea laua edo bikor apur bat-
zurekin.
TAMAINA: tamaina gehienez 5,8 cm-koa da.
BIOLOGIA: karramarro igerilaria da. Bere ebolu-
zioan atzeko hanken muturrak pala antzekoak
bihurtu zaizkio eta uretan igeri egiteko erabiltzen
ditu.
Azaroatik maiatza bitartean ugaltzen da. Emeak arraut-
zak sabealdean garraiatzen ditu.
HABITATA: Liocarcinus holsatua landare asko dituzten
hondo arrokatsu eta harritsuen gainean bizi da, 25 metro

eta 400 m arteko sakonera duten lekuetan. 
ELIKADURA: ornogabe, arrainak eta organismo hilez eli-
katzen da.
HEDAPENA: Atlantikoa.
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DESKRIBAPENA: oskol leuna, oliba-verde kolo-
rekoa eta 5-8 cm luze, aurreko ertzean hortzak
dituena eta obalatua, aurrealdean zabalagoa.
Azken hanka parearen muturra gezi baten ant-
zerakoa; oskol boroboila eta handiagoa zabalera
luzera baino.
TAMAINA: tamaina gehienez 9 cm-koa da.
BIOLOGIA: ia karramarro guztiak bezala, karra-
marro 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 anima-

lien hondakinez elikatzen da. Udan ugaltzen da. 
Gazte direlarik, mota askotako pigmentapenak dituzte
oskol-jantzian, eta itsasaldi-arteko alderdietako substratu
arrokatsuetan egoten diren algen beharra izaten dute.
Hazi ahala, karramarro honek kromatismo aniztasuna
galdu eta bere oskoljantziaren kolorea uniformeago eta
berdintsuago bilakatzen da.
ELIKADURA: arraintxoz, zizarez, moluskuz eta animalien
hondakinez elikatzen da.
HABITATA: itsasertzaz beheragoko aldena bizi da, harriz-
ko, hondo hareatsu eta lohitsuen gainean.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: gorputza sabelaren parean makurtua,
zefalotoraxaren azpian (txamarraren antzera). Pintza
gogorrak eta ez zapalak. Azken hanka parea eraldatu
gabea, aurrekoen antzerakoa. Oskol hexagonala.
Handiagoa zabalera luzera baino, baina iletsua. Sabelalde
uzkurtua.
Orbitak itxirik daude barruko angeluan, antenak kanpoan
gertatzen direlarik.
Erdi-itsasertzekoa den beste espezie bat dugu Eriphia
verrucosa edo txangarra, gure itsasaldeko hararratzetan
oldarkorrena, gorputza zurda sendoz estaila duena.
Zirrinkituen artean babesturik egoten da, eta oso zaila ger-
tatzen da handik irten araztea han-
karen bat hautsi gabe.
TAMAINA: tamaina gehienez 10-12
cm-koa da.
BIOLOGIA: gauez  maskorra aldat-
zen duenez gero, une hau hurbiltzen
denean bere kideengandik ere
gorde beharrean aurkitzen da ani-
malia hau, ezen eta oskoldun hauen
artean kanibalismoa gertatzea ere
badado. Aldaketa egin bez laster,
txangarra “puztu” egiten da ura xur-

gatuz, aldaketaren ondorengo
lehen orduan itsuski handit-
zen delarik.
HABITATA: txangarra naha-
roa goi-itsasbazterreko erdiko
alderdietan, zenbait egun
egon daiteke uretatik kanpo
bere zakatz hobiak heze gor-
detzen direnez.
ELIKADURA: ornogabe tti-
kiez elikatzen delarik.
HEDAPENA: Atlantikoa.

PORTUMNUS LATIPES

LIOCARCINUS HOLSATUS

LIOCARCINUS CORRUGATUS

KARRAMARRO BERDEA
(Carcinus maeneas)

TXANGARRA
(Eriphia verrucosa)
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DESKRIBAPENA: Pinnoteres pisum gutxi gorabehera
zentimetro bakarrekoa den karramarro borobil bat da
behe-itsasertz inguruko muskuiluen barruan jankide
bezala bizi dena.
Oskol subobola,globo formakoa. Hirugarren maxilipedo-

aren iskioak eta meroak bat eginik daude.
Daktiloen azken pereiopodoak, dagokien propo-
dioaren erdia baino luzeagoak, oso okertuak, eta
zurrunik eta arantzarik gabeak.
TAMAINA: tamaina gehienez 1 cm-koa da.
HABITATA: oso arrunta da muskuiluen artean.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: oskola luze bezain zabala. Kopeta
oso proiektutua, albo bakoitzean bi uhindura dituen aur-
pegi irtenean.
TAMAINA: tamaina gehienez 3,5-koa da.
HABITATA: Xaiba vigutata kostatik hurbil bizi da, itsasert-
zeko hondo harritsuetan, alga asko dagoen tokietan. 

ELIKADURA: ornogabe txikiak elikatzen dira.
HEDAPENA: Atlantikoa

DESKRIBAPENA: azkenengo hanka kelipe-
doa baino luzeagoa da.
Endostoma edo ahoko koadroaren sapaiak bi kila
ditu, bat albo bakoitzean. Lehen maxilipedoaren
muturreko dilatazioak “gingil portunianoa” du.
TAMAINA: tamaina gehienez 5-koa da.
HABITATA: Gerion tridens kostatik hurbil bizi da,
itsasertzeko hondo harritsuetan, alga asko dagoen
tokietan. 
ELIKADURA: ornogabe txikiak elikatzen dira.
HEDAPENA: Atlantikoa
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tua, zefalotoraxaren azpian (txamarraren antzera).
Pintza gogorrak eta ez zapalak. Azken hanka parea eral-
datu gabea, aurrekoen antzerakoa. Oskol borobila.
Handiagoa zabalera luzera baino, laua.
Hirugarren maxilipedoaren merosak ez du irtengunerik
kanpokaldean. Alboko azken hortzaren atzeko ertza biri-

bilkaturik dago.
TAMAINA: tamaina gehienez 3 cm-koa da.
BIOLOGIA: Xantho incisus izenekoa arrunta izaten da kos-
talde osoan harrien azpian; izaera lasaiekoa eta harrapatzen
erraza den karramarro honek argitik urrun bizitzea  nahiago
du, eta  ez da batere harrigarria espezie honen ale albinoak
aurkitzea.
HABITATA: itsasertzeko eta itsasertzaz beheragoko haitzak.
ELIKADURA: arraintxoz, zizarez, moluskuz eta anima-
lien hondakinez elikatzen da.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: ez dago arabtzarik pereiopodoen karpo-
an. Mailu formako zurda ugari dago oskolaren aurrekaldean
eta hanketan. Bi kila daude endostoma edo ahoko koadro-
aren sapaian. Endostomaren kila biak ez dira agertzen edo
atzekaldean daude eta txikiak dira.
TAMAINA: tamaina gehienez 2-koa da.
BIOLOGIA: urtarrilatik apirilera bitartean ugaltzen da.
Emeak arrautzak sabealdean garraiatzen ditu.
HABITATA: Pilummnus hirtelus kostatik hurbil bizi da, itsa-
sertzeko hondo harritsuetan, alga asko dagoen tokietan. 
ELIKADURA: ornogabe eta organismo hilez elikatzen da
bereziki.
HEDAPENA: Atlantikoa eta Mediterraneoa.

DESKRIBAPENA: oskola obala da zeharraldetik, laua edo
bikor txikietik. Hirugaren maxilipedoaren merosak irtegune
zorrotzik gabea, izatekotan irtegune motza dute. Alboko
azken hortzaren atzeko ertza kila zorrotz formakoa da. 
TAMAINA: tamaina gehienez 4 cm-koa da.
HABITATA: itsasertzeko eta itsasertzaz beheragoko hait-
zak.
ELIKADURA: arraintxoz, zizarez, moluskuz eta animalien
hondakinez elikatzen da. 
HEDAPENA: Atlantikoa.

PINNOTHERES PISUMXANTHO INCISUS

GERION TRISPINOSUS

XAIVA VIGUTATA

XANTHO PORESA

PILUMMUS HIRTELLUS
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DESKRIBAPENA: oskol triangeluar txikia,  aurpegi
luzea, arantza luzeak dituena; hagin sendoak ditu, eta
ibiltzeko erabiltzen dituen hanka garatuak, 5 cm inguko
luzera dituenak.
Aurpegi luzea, bostgarren antena-giltzartea gainditzen
du. Arantzak daude antenen giltzarte basalaren behe-
kaldeko ertzean.
Aurpegia bi arantza mehek osatzen dute. Arantza hauek
jarraiturak dira, basealdean behintzat, eta luzera des-
berdina izan dezakete. Ez dago irtengunerik begietako
pedunkuluen aurreko ertzean.
TAMAINA: tamaina gehienez 1,9 cm-koa da.
BIOLOGIA: urtarrilatik apirilera bitartean ugaltzen da.
Emeak arrautzak sabealdean garraiatzen ditu.
HABITATA: Macropodia tenuirostris kostatik hurbil bizi da,
itsasertzeko hondo harritsuetan, alga asko dagoen tokietan. 

ELIKADURA: ornogabe eta organismo hilez elikatzen da
bereziki.
HEDAPENA: Atlantikoa..

DESKRIBAPENA: gune gastrikoan bi tuberkulu
txiki daude zeharkako marran. Orbitek ez dute
arantza postorbitariorik. 
TAMAINA: tamaina gehienez 2,2 cm-koa da.
BIOLOGIA: azaroatik apirilera bitartean ugaltzen
da. Emeak arrautzak sabealdean garraiatzen ditu.
HABITATA: Inachus phalangium landare asko
dituzten hondo arrokatsu eta harritsuen gainean
bizi da, metro gutxi eta 80 m arteko sakonera
duten lekuetan. 
ELIKADURA: ornogabe eta organismo hilez eli-
katzen da bereziki.
HEDAPENA: Atlantikoa. 
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DESKRIBAPENA: oskolak tuberkulu boletiformeak ditu.
Aurpegi laburra.
Aurpegia bi arantza zilindriko luzek osatzen dute. Arantza
horiek ez dira dibergenteak azken aldean, edo, izatekotan,
oso gutxi.

TAMAINA: tamaina
gehienez 2,5-3-koa da.
BIOLOGIA: emeek
estalketaren ondoren-
go 6-7 hilabeteetan
erruten dituzte arraut-
zak. Bitarte horretan
emeak poltsa batean
eramaten du arraren
esperma. Esperma
horrek hurrengo urteko
arrautzak ernaltzeko
ere balio dio.
HABITATA: Herbstia

condiliata  landare asko dituzten hondo arrokatsu eta harrit-
suen gainean bizi da, metro gutxi eta 20 m arteko sakonera
duten lekuetan. 
ELIKADURA: ornogabe eta organismo hilez elikatzen da
bereziki.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: alboe-
tako 2 tuberkuluak dira
irtenenak. Antena arteko
hortza aurpegiaren bi
aldeen artean agertzen
da.
Gune gastrikoan 4 tuber-
kulu txiki daude zeharka-
ko marran.
TAMAINA: tamaina
gehienez 3 cm-koa da.

BIOLOGIA: azaroatik apiri-
lera bitartean ugaltzen da.
Emeak arrautzak sabeal-
dean garraiatzen ditu.
HABITATA: Inachus dor-
settensis kostatik hurbil
bizi da, itsasertzeko
hondo harritsuetan, alga
asko dagoen tokietan. 
ELIKADURA: ornogabe
eta organismo hilez elikat-
zen da bereziki.
HEDAPENA: Atlantikoa.

DESKRIBAPENA: gorputza sabelaren parean makurtua,
zefalotoraxaren azpian. Pintza gogorrak eta ez zapalak.
Azken hanka parea eraldatu gabea, aurrekoen antzerakoa.
Oskola handiagoa luzera zabalera baino, mutturrean aur-
pegi edo luzakin modukoa du.
Aurpegia bi arantza mehek osatzen dute. Arantza hauek jarraitu-
rak dira, basealdean behintzat, eta luzera desberdina izan deza-
kete. Ez dago irtengunerik begietako pedunkuluen aurreko ertze-
an.
Aurpegi laburra, ez du bostgarren antena-giltzartea gain-
ditzen. Es dago arantzarik antenen giltzarte basalaren
behekaldeko ertzean.
TAMAINA: tamaina gehienez 2,2 cm-koa da (Zefalotorax).
ELIKADURA: ornogabe txikiak elikatzen dira.
HABITATA: Macropodia rostrata kostatik hurbil bizi da, itsa-

sertzeko hondo harritsuetan, alga asko dagoen tokietan. 
HEDAPENA: Atlantikoa

DESKRIBAPENA: aurpegia bi arantza zilindriko luzek osat-
zen dute. Arantza horiek ez dira dibergenteak azken alde-
an, edo, izatekotan, oso gutxi.
Hiru arantza daude zakatz-guneetako alboko marjinetan.

Hestean dagoen arantza
motza da. 
TAMAINA: tamaina gehie-
nez 2-koa da.
HABITATA: erdi-itsasbazte-
rrean Halopitis incurvus alga
gorria hazten den kubetetan
oso ugaria da Pisa tetrao-
don izeneko espeziea. 
ELIKADURA: ornogabe txi-

kiak eta algak elikatzen dira.
HEDAPENA: Atlantikoa.

HERBSTI CONDILIATA
MACROPODIA TENUIROSTRIS

PISA TETRAODON

INACHUS DORSETTENSIS

MACROPODIA ROSTRATA

INACHUS PHALANGIUM
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DESKRIBAPENA: aurreko arantza
bat dago oskolaren aurrealboko ange-
luetan. 6 hortz pintzaren daktiloan.
Barne ezaugarriei dagokionez,zirkulazio
sistema, albo eta aurrekaldean zenbait
adarkatze dituen aorta batek eta bihot-
zak osatzen dute. Biotza tutuformakoa
da, eta toraxeko bigarren segmenturik
bostgarren segmentu abdominaleraino
zabaltzen da; ostiolo eta alboko arterien
kopurua aldatu egiten da 13 eta 15 pare-
en artean autore esberdinen arauera.
Arnasketa zakatzen bidez burutzen dute, eta iraizketa guruin maxilaren bidez. Ugal aparailuari dagokionez, barrabilak

abdomeneaz daude kokaturik, eta telsonaren barruan egiten
dute bat. Espermaren hodia, azkenengo hanka parearen
koxari loturiko kitinazko bi zakilen muturrean irekitzen da.
Obarioak toraxaren erdian hasi eta abdomenean zehar
zabaltzen dira, telsonean bat eginez hauek ere. Obiduktoek
toraxeko seigarren esternitoaren erdiko marran bukatzen
dute. Gune berean poltsa formako esperma-errezeptakulua
dago. Desobe prozesu osoak zenbait ordu iraun dezake, eta
arrautzak  baturik geratzen dira. Batuketa hau guruin berezi
burutzen da. Azkenik maxilipedoek hartzen dituzte kanporantz
doazen neurrian, pilota bat eratuz. 
TAMAINA: 25 cm.
HABITATA: Squilla mantis da gure itsasaldeko hondo hareat-
suetan aurkituko duguna.
HEDAPENA: Atlantikoa
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DESKRIBAPENA: ez dago
arantarik uropodoaren luzapen
basalaren barruko marjenean.
Antenulak haundi eta hirukatuak
dira. Antenak txikiagoak dira, eta
euren ezaugarria, zetak dituen
ezkata luze eta zabala, endopo-
ditoa bezain edo handiagoa,
dutela da. Ahoko piezak, barrutik
kanpora, honako hauek dira:
barailak, maxilulak, maxilak eta
maxilipedoak.
Toraxa segmentu libreek osat-
zen dute, bakoitzak bere apendi-
zeak daramatzalarik.
Exopodioak dituzten toraxeko
apendize mehe hauek periopodo
edo hanka ibiltzaileak dira. Abdomenak ildoak izan dit-
zake superfiziean. Dituen apendizeak, igeri egiteko
balio duten eta zakatz filamentotsuak daramatzen pleo-
podoak dira. Zakatz hauek joskura basalaren  ondoan
eta pleopodoen exopoditoaren josura basalaren ondoan
daude. 
Azkenik, abdomenaren azken segmentuak, pleopodoen

baliokideak diren bi apendize daramatza. Uropodoak
deiturikoak dira, oso arantzatsuak eta forma karakteris-
tikoarekin espezieen arauera.
TAMAINA: 12 cm.
HABITATA: Meiosquilla desmaresti da gure itsasaldeko
hondo hareatsuetan aurkituko duguna.
HEDAPENA: Atlantikoa.

Estomatopodoak malakostrazeoen barruan daude sartu-
rik, Hoplocarida superordenako ordena bakarra direlarik.

Ordena honek, 66 genero eta 12 familiatan batu izan diren
350 espezie inguru biltzen ditu.
Guztiz itsastarrak dira, tropikalak batez ere, baina gune epe-
letaraino ere zabaltzen dira. Gune litoral edo ur ez oso sako-
netan aurkitzen dira, oso gutxitan 500 metrotik behera.
Neurria, espezie txikien 5 zentimetro inguruetatik, forma
erraldoien 34 zentrimetrotara doa. Kolore dizdiratsuak dituz-
te, urdin, gorri, berdeak, marrakin, espezie batzuk ozelo
ezaugarritsuak daramatzatelarik. Habitat ugariena
koral, arrail arteko arkaitz, eta gijarro eta istilezko
zoruak dira.
Estomatopodo guztiak haragijaleak dira, arrain txiki,
krustazeo eta beste ornogabedun batzu jaten dituzte-
larik. Normalean galera, eskila eta itsasoko marisorgi-
nen izenak hartzen dituzte, hauekin duten antzaren
ondorioz.
Euskal kostaldean, orain arte, bi espezie baino ez
dugu aurkitu, Platysquilla eusebia ejenplare bat eta
Meiosquilla desmaresti bi ejenplare. Litekeena da, dis-
tribuzio geografikoa dela eta, klabean aipatzen diren
gainontzeko espezieak ere agertzea. Batuketarako
sistema egokiena, zoru bigunetako mostren azterketa
da. Mostra hauek draga edo arrastreko sareetan ate-
ratzen dira. Bereizketa, talde honetako animalien neu-
rria kontutan harturik, “de visu” burutzen da, hau da,
inolako tresna bereziren laguntzarik gabe, ondoren,
animaliak lupa (binokularra, ahal izan ezkero), pintza
eta kirtendun orratzen laguntzarekin aztertuz. Azkenik, estomato-
podoen behin betiko kontserbaketa 70ko alkohol eta glizerina
tanta batzukin burutzen da.

Ezaugorri morfologikoak

Estomatopodoen gorputza luzeska eta bizkarsabelaldetik zanpa-
tua da. Buruak, toraxeko lehendabiziko segmentu bi edo hirukin,
beste guztiak libre geratuz, bat egiten duen, ezkutu gormako oskol
batek osatzen du. Hirugarrena, oskolarekin bat eginik ez dagoe-
nean, eta toraxeko laugarren segmentuak bestigialak dira, eta gai-
nontzekoak, berriz, ongi garatu eta libreak.
Abdomena nahiko haundia da eta sei segmentu ditu.
Azkenik, telsona oso haundia da, eta arantza, gandor eta kilakin
egoten da apaindurik.
Buruak, begi, antenula, antena, eta ahoko piezak daramatza.

Begiak haundiak dira, konposatu eta
pedunkulatuak, paper garrantzitsua
betetzen dutelarik harrapakina ikustatu
eta ondoren harrapatzeko.
Pedunkuluaren muturrean disko obal
haundia eratzen duen korneak omatidio
kopuru haundia du. Antenulak haundi
eta hirukatuak dira. Antenak txikiagoak
dira, eta euren ezaugarria, zetak dituen
ezkata luze eta zabala, endopoditoa
bezain edo haundiagoa, dutela da.
Ahoko piezak,. Barrutik kanpora, hona-
ko hauek dira: barailak, maxilulak, maxi-
lak eta maxilipedoak.
Toraxa segmentu libreek osatzen dute,
bakoitzak bere apendizeak daramatza-
larik. Exopodiak dituzten toraxeko

apendize mehe hauek periopodo edo hanka ibiltzaileak dira.
Abdomenak ildoak izan ditzake superfiziean. Dituen apendizeak,
igeri egiteko balio duten eta zakatz filamentotsuak daramatzaten
pleopodoak dira. Zakatz hauek joskurra basalaren ondoan eta
pleopodoen exopoditoaren joskura basalaren ondoan daude.
Azkenik, abdomenaren azken segmentuak, pleopodoen balioki-
deak diren bi apendize daramatza. Uropodoak deiturikoak dira,
oso arantzatuak eta forma karakteristikoarekin espezieen araue-
ra.
Barne ezaugarriei dagokienez, zirkulazio sistema, albo eta aurre-
kaldean zenbait adarkatze (arteriak) dituen aorta batek eta bihot-
zak osatzen dute. Bihotza tutuformakoa da, eta toraxeko bigarren
segmentutik bostgarren segmentu abdominaleraino zabaltzen da;
ostiolo eta alboko arterien kopurua aldatu egiten da 13 eta 15
pareen artean, autore desberdinen arauera.

Arnasketa zakatzen bidez burutzen dute, eta iraizketa guruin
maxilarren bidez. Ugal aparailuari dagokionez, barrabilak
abdomenean daude kokaturik, eta telsonaren barruan egiten
dute bat. Espermaren hodia, azkenengo hanka parearen koxa-
ri loturiko kitinazko bi zakilen muturrean irekitzen da. Obarioak
toraxaren erdian hasi eta abdomenean zehar zabaltzen dira,
telsonean bat eginez hauek ere. Obiduktoek toraxeko seiga-
rren esternitoaren erdiko marran bukatzen dute. Gune berean
poltsa formako esperma-errezeptakulua dago. Desobe proze-
su osoak zenbait ordu irain dezake, eta arraultzak baturik
geratzen dira. Batuketa hau guruin berezi batzuk jariatzen
duten produktu baten bitartez burutzen da. Azkenik maxilipe-
doek hartzen dituzte kanporantz doazen neurrian, pilota bat
eratuz.

SQUILA MANTISESTOMATOPODOAK
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