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Argitalpen honetan jasotako informazio eta ikuspuntuek egilearen edo egileen iritziak agertzen
dituzte; eta ez du zertan izanik Europar Batasunaren jarrera ofiziala. Ez Europar Batasuneko
erakundeak nahiz organismoak, ez haren izenean aritzen den inor, ezin izanen dira erantzuletzat
jo argitalpen honetan bildutako informazioaz egiten den erabileragatik.
© LIFE IREKIBAI proiektuari lotutako onuraduna den aldetik, GAN-NIKek aditzera eman nahi du, Europako
Batzordearen LIFE Xedapen Komunak betetze aldera, proiektuaren onuradunei dagozkiela aurretiazko
eskubideen jabetza eta lanen emaitzen erabilera (jabetza intelektual eta industrialerako eskubideak
barne). Eta onuradunek eskubidea ematen diote Europar Batasunari proiektuaren emaitzak hainbat xedetarako erabil ditzan, aipatu Xedapen Komun haietan jasotakoarekin bat.
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Aurkezpena
BIDASOAREN ARROKO FAUNA URTARRA izenburuko argitalpenak Baztan-Bidasoa ibaiaren arroan bizi diren animalia-espezie nagusiak bildu ditu.
Hamaika espezieri buruzko berrehun orrialde dira, irudi txukunez hornituak.
Espezie bakoitzari buruzko deskribapena, banaketa-datuak, biologiaren
xehetasuna eta kontserbazio-egoera ageri dira. Horri esker, horiek oro
errazago ezagutuko ditugu, eta oinarrizko informazioa izanen dugu eskura
haietako bakoitzaz ikasteko.
Liburuak arro honetako fauna urtarra identifikatzeko gida bat izan nahi du,
eta aldi berean, bertako espezie nagusien deskribapen dibulgatzailea
eskaini, sinetsita baikaude gure natur ingurunea ezagutzea lehen urratsa
eta biderik onena dela ingurune hori aintzat hartu eta zaintzeko.
Egileak, batetik, Nafarroako Unibertsitateko adituak dira, eta bestetik,
teknikariak, bai Nafarroako Gobernuko Ekonomia Zirkularraren eta Uraren
Zerbitzukoak, bai Gestión Ambiental de Navarra-Nafarroako Ingurumen
Kudeaketa enpresa publikokoak, eta hain zuzen, guztiak ere GAN-NIKen
koordinaziopean aritu dira, lana argitaratzeaz arduratu baita LIFE Irekibai
europar proiektuaren baitan.
Irekibaik, hau da, “Ibai irekiak: Nafarroak eta Gipuzkoak partekatzen
dituzten ibaien konektibitate eta habitaten hobekuntza” izeneko ekimenak
konektibitatea eta habitatak hobetu nahi ditu gure Bidasoa eta Leitzaran
ibaietan, iragazkorragoak izan daitezen, bietako habitaten nahiz espezieen
kontserbazioa bermatze aldera. Izenak berak azaltzen du hori, euskarazko
ireki eta ibai hitzekin jokatzen baitu, ekimenaren helburua adierazteko: hots,
ibaiak irekitzea, eta oztopoak ezabatzea, gure ibaietako arazoak moldatzeko.
Horixe da, hain zuzen ere, gure departamentuak darabilen jarduketa-ildo
nagusietako bat, hau da, ibaiak irekitzea eta ibaietako oztopoak
iragazkortzea, dela Kantauri aldeko Natura 2000 Naturguneen kudeaketan,
dela ibai-tipologiako Kontserbazio Eremu Bereziak Kudeatzeko Planetan.
Gure Baztan-Bidasoa ibaia KEBa da, hain zuzen.
Irekibaik, halaber, ibai-ibilguetako egoera ekologikoa hobetu nahi du eta,
horrez gain, liburu honek dakarrena bezalako ekimenen bidez, jendearen
sentsibilizazioa eta partaidetza publikoa sustatzen ditu, gure ibaietako habitatak, flora eta fauna hobeki zaintze aldera.
Gure departamentuak jendea animatu nahi du gida hau erabili eta
gozatzera, beste aurrerapauso bat baita gure eguneroko lanean, bai
gizarteak gure ibaiak ezagutu ditzan, bai gure natur ingurunea zaindu dezagun, lan hori denon artean egin behar baitugu.
Isabel Elizalde Arretxea
Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioko kontseilaria
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Sarrera

Gure paisaietako osagaien artean, gehienbat ibaiek baldintzatu dituzte
gure bizimoldeak, eta baldintzatu ere gizakiak eta giza kulturek ingurumenarekin izan duten harremana. Giza kokalekuak ibaiei jarraiki ezarri
baitira lurrean, eta hain zuzen ere, ibaiek aspaldi-aspaldian eraturiko
ibarrak erabili ditugu komunikabide gisa.
Bidasoaren arroko ibaiak horren adibide garbiak dira. Izan ere, goi-ibarreko
errekek Baztan ibaia eratu ondoren, berezko aterabide bat eskaini diote
Nafarroako iparraldeari itsasorantz ateratzeko. Horrela, ibai-ibar hau
kostaldera iristeko bidea izan da. Izan ere, ibai-bokalean kokaturik zegoen
Oiasso antzinako hiriaren izena Bidasoa ibaiaren izenaren jatorrietako bat
izan daiteke, euskarazko “bide” hitzarekin batera. Horrela, Bidasoa
berezko bidea zen Nafarroako erdigunetik Oiassoraino –itsasoraino–
joateko. Horrexegatik izan da ibaia betidanik eskualde hau garatzeko
gakoa, salgaiak garraiatze aldera nahiz kultura zabaltze aldera.

J. Arbilla

Haltzak eta landaretza autoktonoa, Marin errekan

J. Arbilla
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Baina, hortaz landara, ibaia baliabide hidriko nagusia izan da, ura eta urari
loturiko bizi guztia bideratzeko bitartekoa izan baita. Jendeak, betidanik,
ibaiko arrain-baliabideak ustiatu izan ditu, arrainek animalia-proteina
ugariko mantenugaiak baitauzkate. Arrantza gaur eguneraino mantendu
da; egia erran, ez da izan oinarrizko elikadura-baliabidea; bai, ordea,
kirol-baliabidea, herritarren artean interes handia eragin duena. Bidasoa
beti izan da ibai salmonikola bikaina, eta izokin arrunta nahiz amuarraina
arrantzatu dira gaur eguneraino. Badirudi ibaian espezie horietako
populazio onak izan direla, eta horrek adierazten digu beste espezie aunitz
ere bizi izan direla ibai-ekosisteman; batzuk beharbada ez hain ezagunak,
baina ekosistema horren balioaren handia jartzen dute agerian, gaur
eguneraino kontserbatu egin dena.
Bidasoa ibaiaren biodibertsitatearen aberastasunari ia ez dio eraginik
sortu espezie exotiko inbaditzaileak sartu izanak. Horren haritik, arras
garrantzitsua da espezie exotikoen sarrera eragoztea. Beraz, ez da arrainik
eta beste ezein animalia-espezierik (karramarroak, dortokak, etab.) bota
behar ingurune urtarretara, ez nahita (arrantzarako espezieak sartzeko…),
ez ustekabean (akuario partikularretatik askatuak, arrain-haztegietatik
ihes eginda…). Legeriak zehapena aurreikusia du horrelakoetarako, baina
batez ere, horrelako jarrerak eragotzi behar ditugu gure ibaietako egoera
ona bermatuko badugu, mehatxu garrantzitsua izan daitezkeelako.
Denok bete behar dugu indarrean dagoen arrantza-legeria. Legeriaren helburu nagusia arrain-populazioak mantentzea baita, espezieen aprobetxamendu jasangarria ahalbidetze aldera.
Bidasoaren arroko ibaietan bizi diren animalia nagusiak azaltzen saiatuko
gara eskuliburu honetan. Ez ditugu denak ikusiko, ez baititugu liburu
honetara ekarri gure ikusmenetik ihes egiten duten espezie txikiak.
Era berean, ez ditugu ikusiko gure alde honetan ohikoak ez direnak, nahiz
eta Nafarroan ugariak izan, ezta ibaiarekin lotura txikiagoa duten animaliak
ere. Gida erraza egin nahi izan dugu, natura maite duenarendako, ibaiari
loturiko faunaz zerbait gehiago jakin dezan, inola ere aipatu gabe leku
honetan tokirik ez duten xehetasunak eta teknizismoak. Horrez gain, gida
lagungarria egin nahi izan dugu irakurlearentzat, fauna hobeki ezagutu
dezan, eta halaber, denon artean fauna kontserbatzeko egin beharreko
ahaleginaren handiaz ohartu dadin; espezierik mehatxatuenak zaintzeko,
bereziki. Horren haritik, Habitatak Direktibak zehaztua du zein diren Batasunaren intereseko espezieak, hots, gure lurraldean arriskuan diren
espeziak, bai eta espezie kalteberak, bakanak edo endemikoak ere.
LIFE IREKIBAI proiektua LIFE-Natura izeneko egitasmoaren baitan dago.
LIFE-Naturak naturaren kontserbazioari buruzko EBko Direktiba aplikatzen
lagundu nahi du, “Natura 2000” Sarean sartutako naturguneetako

13

J. Arbilla

INTRODUCCION EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:40 Página 14

INTRODUCCION EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:40 Página 15

Bidasoaren arroko fauna urtarra

habitat naturalak nahiz Batasunaren intereseko espezieak mantendu eta
hobetzeko.
LIFE IREKIBAIk, hau da, “Ibai irekiak: Nafarroak eta Gipuzkoak
partekatzen dituzten ibaien konektibitate eta habitaten hobekuntza”
izeneko ekimenak errotik heldu nahi dio Nafarroa eta Gipuzkoa arteko
Kantauri aldeko ibaiek duten arazo nagusiari; zatikatuak egoteari, alegia.
Izan ere, ibaietako oztopoak oso garrantzitsuak dira Kantauri aldeko
Natura 2000ko naturguneen kudeaketan, eta jarduketa-ildo nagusi bat
dira ibai-tipologiako Kontserbazio Eremu Bereziak Kudeatzeko Planetan.
Plan horiek Habitatak Direktibarekin bat egin behar dira. Bidasoaren
arroko ibai motako KEBetan espezie batzuk ezarri dira funtsezko
elementutzat, hala nola izokin arrunta, kolaka, lanproia eta burtaina.
Ingurune urtarrei loturiko ugaztun garrantzitsuenen artean, igaraba
arrunta, europar bisoia eta desman piriniotarra daude.
Aipaturiko espezieetan pausatuko dugu bereziki arreta eskuliburu
honetan, baita haiekin batera ibai eta erreketan bizi diren beste batzuetan
ere; betiere fauna urtarraz eta ikusgai denaz ari gara, naturalista zaleek
identifikatzeko modukoaz. Baina lehenbizi, fauna urtarra zer den zehaztu
beharko dugu. Gutxienez bere ziklo biologikoaren etapa batean ur
barnean bizi den fauna da. Adibidez, anfibioek, haien arrautzek, larbek eta,
oro har, kumeek, uraren menpean egon behar dute, garatuko badira.
Baina ez beti, zeren, anfibio helduak, zenbaitetan, ibaietatik hurbileko
lekuetan bizi baitira. Jakina, talde horren barnean, arrainak daude, uraren
menpean baitaude beren ziklo biologikoaren etapa guztietan, baina
ornogabe urtar espezie aunitz ere badaude talde horren barnean.
Haietako askok ziklo biologiko osoa egiten dute ur azpian, hala nola
muskuiluek edo ibaiko barraskiloek. Beste batzuek ziklo biologikoaren
zati bat egiten dute urpean, hala nola hezeguneei loturiko makina bat
intsektu-larbek. Animalia talde horretan, espezie aberastasun handiagoa
dago ornodunen artean baino, eta aurrerago, taxonik garrantzitsuenak
ikusiko ditugu.
Fauna urtar horren eta fauna lurtarraren artean, bada bi inguruneetan bizi
den animalia talderik; fauna erdi urtarra erranen diogu.
Fauna horretan dauden animaliak lurreko espezietzat jo ditzakegu, ez
baitute zuzenean urik behar bizitzeko, baina haien biologia ibai-ibilguei
edota ur geldiei dago lotuta; horrenbestez, bizirik iraunen badute,
horrelako ingurune urtarrak behar dituzte. Fauna mota horren adibide
batzuk ekartze aldera, hortxe ditugu igarabak eta bisoiak, ugaztunen
artean, edota zenbait narrasti, hala nola apoarmatuak edota uretako
sugeak, bai eta hegazti urtarrak erraten diogun talde ugaria ere.
Espezie horiek guztiek ekosistema urtarren menpean egotea dute
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Irudian ageri den ibaiertzeko basoa ongi kontserbaturik dago, Oieregitik goiti.

ezaugarri, horrek beren ziklo biologikoak hagitz ongi osatzeko bidea
ematen dielako, baina baldintza artifizialetan ere bizi litezke ekosistema
horietatik kanpo.
Azken buruan, azaldu nahi dugu nolakoa den Bidasoaren arroko ibilguei
loturiko fauna oparoa, zehatz-mehatz eta era dibulgatzailean azaldu
ere. Horixe da gure helburu nagusia. Azken finean, zenbaitetan gure
begietarako ezkutaturik dagoen fauna hurbildu nahi dugu herritarrengana,
gure eguneroko bizitzan fauna hori guregandik oso hurbil badabil ere.
Eta azkenik, fauna hori guztia zaindu nahi dugu (hori ere xede
garrantzitsua baita), animalia horiek guztiak gu bizi garen ingurunearen
osagai baitira.

16
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Bidasoaren arroari buruzko datu zenbait

Bidasoaren arroa ez da luze-zabaleran Kantauriko arrorik handiena; bai,
ordea, 10 garrantzitsuenetako bat, bai tamainaz bai emariz. Ibaia Frantzia
eta Espainia arteko muga da, eta Irun eta Hendaia artean itsasoratzen da.
Nafarroako Kantauri aldeko ibai nagusia da, bai emariz, bai luzeraz, bai
azaleraz. Bidasoaren arroa handi samarra da Kantauriko eremurako,
700 km2 inguruko azalera baitu eta 69 km-ko luzera. Batez besteko emaria
25 m3/s da urteko, eta ez dago aldaketa handiegirik urtetik urtera, urterik
idorrenetan 10 m3/s ingurukoa baita batez besteko emaria. Urterik
hezeenetan, berriz, 40 m3/s inguruko emaria ekartzen du urtean, bana
beste. Bidasoa ibaiak euri-erregimen ozeanikoa dauka, eta 731 bat Hm3
ekartzen ditu urteko. Azarotik apirilera, ur handiak ekartzen ditu. Abuztutik
irailera bitarte, ordea, agorraldian dago.
Baztanen sortzen da, Erratzutik hurbil, Izpegiko eta Iztauzko errekak
elkartzearen ondorioz, Gorramendiren oinean. Baztango dermioan
dabilela, ibar horretako izenarekin berarekin erraten zaio, harik eta
Oronoz-Mugairira iristen den arte, Zeberiko errekako urak jaso ondoren;
hortik beheiti, Bidasoa deritzo. Bere ibilian, Bertizaranako herriak

J. Arbilla

Bidasoa ibaia, Sunbillatik hurbil

J. Arbilla
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Erreparatzeko zubia, Oieregi

gurutzatzen ditu, hau da, Oieregi, Narbarte eta Legasa. Doneztebe pasa
eta geroxeago, Bidasoko Mendiak zeharkatzen ditu. Hortik aitzina, ibaiak
iparralderantz egiten du, Sunbilla gurutzatuta eta Beraraino iritsita.
Gero, ipar-mendebalderantz jotzen du, Endarlatsarantz, eta Nafarroatik
ateratzen da. Ondotik, Gipuzkoa eta Lapurdi (Frantzia) arteko muga da,
Kantaurin itsasoratu arte.
Honatx Baztan-Bidasoaren ibaiadar nagusiak: Artesiagako erreka,
Suspiroko erreka, Zeberiko erreka, Tximista erreka, Zia erreka, Endara
erreka, eta Ezkurra, Latsa edo Arrata eta Onin ibaiak.
Nafarroako Bidasoaren arroan, gainera, badira Nafarroako “Natura 2000”
Sareko naturgune garrantzitsuak. “Natura 2000” Sarean naturgune
multzo handi bat sarturik dago, aberastasun biologikoa ez galtzeko eta
Europako natur baliabideen hondatzeari aurre egiteko. Hona hemen
arroan diren Kontserbazio Eremu Bereziak: Baztan ibaia eta Artesiagako
Erreka; Belate; Bidasoa ibaia; eta Bertizko Jaurerria.
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Ibai-ekosistema
Ibaia ekosistema konplexua da eta etengabe ari da bilakatzen. Minutu
edo ordu gutxitan aldatzen baita emaria, eta horren ondorioz, aldatu ere,
ibaiak eraman eta ekartzen dituen materialak. Izan ere, emaria, txiki-txikia
izatetik uholde handietara pasa daiteke agudo baino agudoago; horregatik
ari da ibai-ingurunea etengabe bilakatzen. Eskualde biogeografikoaren
klima nolakoa, halakoa izaten da ibaia, baina batez ere beste gauza
batzuek dute eragina ibaiaren nolakoan: hots, dela arroak, dela arroaren
geologiak nahiz eraketa geomorfologikoak, dela arroaren landareestalkiaren kontserbazio mailak, dela arroan berean gertatzen diren
aldaketek edo garatzen diren jarduerek.
Konplexutasun horren ondorioz, ibai-ekosistemek biodibertsitate handia
izaten dute. Biodibertsitateak ederki ustiatzen ditu ekosistema dinamiko
horiek, eta ekosistemak etengabe bilakatzen eta aldatzen dira. Ibaiek ezin
konta ahala ingurune eskaintzen dituzte; horrela, flora- nahiz faunaespezieek inguruneak aprobetxatzen dituzte, eta espezie bakoitzak bere
beharrak ditu. Animalia- eta landare-espezie aunitz daude ekosistema
horien menpean, bai eta gure ongizatea ere, handiak baitira zuzenean
nahiz zeharka ematen dizkiguten zerbitzuak. Ekosistema horiek, dena
den, presio handien menpean daude, eta presioek, gainera, ekosistemen
kontserbazio egoeran eragiten dute.
Arestian erran dugun bezala, ibaiek eta ibaiertzek osaturiko ibilgu luzeek
funtsezko eginkizuna betetzen dute, eta horren ondorioz, Bidasoaren
arroan dagoen dibertsitate biologiko guztia behar bezalako korridorea,
babeslekua eta aterpea da. Ekosistema horiei lotutako animalia- eta
landare-espezieak, gainera, gure ibaietako ingurumen kalitatea neurtzeko
adierazle nagusietako bat dira. Beraz, gure ekosistema urtarren
kontserbazioa zertan den jakitea funtsezko tresna da ingurumen arloko
helburuak lortzeko, Urari buruzko Esparru Direktiban nahiz Habitatak
Direktiban ezarritakoarekin bat.
Luzaroan, ibai-sistemen luzera-trazatua zatikatzen saiatuta ahalegindu
gara sistema horiek hobeki ulertzen: horrela, ibaiaren goi-ibilguaz, erdiko
ibilguaz edo behe-ibilguaz mintzatzen gara, ibaiaren higadura-, garraio- eta
sedimentazio-gaitasuna nola aldatzen den. Horrela, goi-ibarreko tarteetan,
ur bizi hotzak “V” formako ibilgu meharrean beheiti doaz. Aitzina jo ahala,
ibaia gero eta zabalagoa egiten da, eta “U” formako sekzio hidraulikoa
heldu da, emari handiagoa dakarrena. Azkenik, ibaia zabaldu eta sakondu
egiten da; ibai-bazterretan ez da izaten ibaiertzeko baso handirik, eta
urak beroagoak eta uherragoak dira azken tartean.
Era berean, sailkapen biologikoen arabera saiatu gara ibaia eremuz eremu
banatzen. Adibidez, arrainendako habitagarritasun baldintzen arabera,
eremu hauek ateratzen zaizkigu: “amuarrain-eremua”, “barbo-eremua”,
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“aingira-eremua”, edota salmonidoen eskualdea edo ziprinidoen
eskualdea. Halaber, badira zonifikazio limnologikoak, gutxi-asko
konplexuak. Egia da sailkapen horiek guztiak erabilgarriak eta lagungarriak
zaizkigula ibaiaren funtzionamendua jakiteko, baina ez gaitezen ahaztu
nekez ohartu garen gauza batez: hots, ibaiak bere osoan osatzen du
batasun bat, etengabeko eta mailaz mailako aldaketan ari dena, zeren,
energia- eta materia-fluxu etengabea baita goi-ibarretik bokaleraino.
Hortaz, arras garrantzitsua da kontzeptu hori ulertzea, lagungarria izanen
baitzaigu hobeki ulertzeko nola transmititzen diren ibaian barrena ibai
bateko puntu batean eragindako aldaketak; horrek bere ondorioak ditu
eta, zenbaitetan, denboran askoz ere gehiago irauten dute espero
izatekoa litzatekeena baino.
Horren haritik, Kantauriko ibai gehienek bezalaxe, Bidasoak ere aldaketa
handia izan du, presa eta oztopo aunitz baitaude hala ibilgu nagusian nola
ibaiadarretan. Presak, izan ere, oztopoak dira ibaiaren jarraitasunerako,
eta habitatak zatikatu eta aldatzen dituzte, eta horrek eragin garrantzitsua
du habitat haietan bizi diren espezieetan. Arestian azaldu dugun bezala,
toki jakin batzuetan diren aldaketek ez diote soilik ibaiari aldaketa
eragiten toki horretan bertan, ekosistema guztian baizik, eta horren
ondorioz, hautsi egiten dute ibaiak iturburutik bokaleraino duen portaera
batua.
Oso garrantzitsua da ulertzea ibaiak ez direla ura dabilen espazio fisiko
hutsak. Ibai-sistema ibilgu hutsa baino aunitzez ere gehiago baita, eta
korridore lurtar, urtar eta aireko banaz osatua dago. Sistema horren
barnean dago, halaber, bai ibai-oheen ingurune interstiziala, bai ohe azpien
ingurune hiporreikoa, bai ibarretako fluxu eta maila freatikoak, bai
ibaiertzetan dagoen landaretza, etab. Azken buruan, sistema konplexua
da, eta lehen begiratuan hauteman dezakegunaz baino konplexuagoa.
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Fitxen edukia
G i d a h o n e n e g i tu r a ke t a e r r a z t e a l d e r a , t a l d e t a xo n o m i ko
garrantzitsuenen arabera banatu dugu: batetik, ornodunak (ibaien
“erabiltzaile” nagusietan begirada berezia pausatuta; arrainetan, alegia);
bestetik, molusku urtarrak eta makroornogabeak.

Ugaztunak

Hegaztiak

Narrastiak

Anfibioak

Arrainak

Makroornogabeak
Aurrerago zehatz-mehatz azalduko dugu zer den talde horietako bakoitza.
Haiendako guztiendako ekarri dugun informazioari dagokionez, aurkitu
ditugun espezieak deskribatzeaz gain, bestelako azalpenak ere eman
ditugu espezie bakoitzaz, hala nola berezit asun biologikorik
garrantzitsuenak, espezieen habitataren ezaugarriak eta haien banaketaeremua. Halaber, bakoitzaren kontserbazio-egoera zehazteaz gain,
mehatxurik garrantzitsuenak aipatu ditugu.
Arrainei dagokienez, Bidasoaren arroan presentzia egonkorra dutenak
jaso ditugu; ez, ordea, ustekabean sartu diren espezieak edota arrainerregistroetan gaizki identifikatu direnak. Horren haritik, espezie jakin
batzuk Bidasoa ibaian badaudela erregistratua badago ere, ez daiteke
erran gure arroan presentzia egonkorra dutenik; beraz, ez ditugu gida
honetan sartu. Adibidez, urre-arraina [Carassius auratus (Linnaeus, 1758),
Ebroren arroko barboa (Luciobarbus graellsii Steindachner, 1866), eta
ortzadar-amuarraina (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)].
Espezieei buruzko deskribapen laburrak egiten saiatu gara, gauzarik
garrantzitsuenak azpimarratuta, baina xehetasunetan sartu gabe.
Espezieen biologiari eta ekologiari dagokienez (horri buruzko informazioa
eskura izan dugun bakoitzean), habitataren erabilerari loturiko alderdi
guztiak zehaztu ditugu, eta era berean, espezieak zer lehentasun dituen
ibaia erabiltzean, betiere ugalketaren, ugalketa-portaeraren eta elikaduraren unean. Halaber, espezie batzuetan alderdi biologiko nabarmen edo
deigarri jakin batzuk azpimarratu dira.
Banaketari dagokionez, berriz, espezie bakoitzaren banaketa orokorra
zehaztu, eta kasua izatera, gauza bereziren bat aipatu dugu espezieak
Bidasoa ibaian duen presentziaz. Banaketari buruzko testuaren osagarri,
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arrainen jatorrizko banaketa-mapa paratu dugu; eta hegaztiei dagokienez,
negua pasatzeko eremuak urdinez eman ditugu, eta gainerako banaketaeremua, berriz, gorriz.
Halaber, arrain-espezie bakoitzak Bidasoa ibaian izaniko erregistroen mapa
bat sartu dugu. Erregistro horien informazioa Espainiako Arrain Kartan
sarturik dago (http://www.cartapiscicola.es/) eta, batez ere, Nafarroako
Erregistro Iktiologikoaren Datu-basetik heldu da. Datu-basea Nafarroako
Gobernuko Toki Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentukoa da. Makroornogabeei dagokienez, bibliografian aurkitutako taxon guztien erregistroak berrikusi eta berariazko laginketa bat
egin dugu, Bidasoaren arroan egun zer makroornogabe diren atzemateko.
Azkenik, espeziearen kontserbazio-egoerari dagokionez, hiru alderdi
nagusi aipatu ditugu: estatuko eta nazioarteko zerrenda eta katalogoetan
sarturik egotea, espeziearendako diren mehatxu nagusiak, eta zer
kontserbazio-neurri hartu diren espeziea babesteko.
Hona hemen zer zerrenda eta katalogo hartu ditugun aintzat espezieen
kontserbazio-egoeraz:
- Babes Bereziko Erregimenean dauden Espezie Basatien Zerrenda oinarri hartuta Espainiako Espezie Mehatxatuen Katalogoa
osatu da, zeinak biltzen baititu Espainian mehatxupean dauden
taxonak. Zerrenda horren barruan, Galzoriko espezieak eta Espezie
kalteberak aipatzen dira mehatxu-kategoria gisa.
- Habitatak Direktiba (1992) Europar Batasunaren direktiba bat da,
ingurumena kontserbatzea, babestea eta haren kalitatea hobetzea
helburu dituena, bai eta habitat naturalen eta fauna nahiz flora basatien kontserbazioa helburu dituena ere. Eranskinetan —babestu
beharreko habitat eta espezieen zerrendetan—, bi eranskin daude:
II. eranskina, “Batasunaren intereseko landare- eta animaliaespezieena, zeinak kontserbatzeko nahitaezkoa baita kontserbazioeremu bereziak izendatzea”, eta IV. eranskina, “babes zorrotza
behar dutenena”.
- Naturaren Kontserbaziorako Nazioarteko Batasuneko (UICN) Espezie
Mehatxatuen Zerrenda Gorria, 1963an sortua, animalia- eta
landare-espezieen mundu mailako kontserbazioaren egoeraren
inbentario osoena da. Zerrenda hori zenbait adituk osatu eta
eguneratzen dute, aipatutako espezieen kontserbazio-egoeraren
ebaluaziotik abiatuta. Zenbait mehatxu-kategoria jasotzen ditu:
galdutako espezieak (Galdutakoak (EX) eta Egoera Basatian
Galdutakoak (EW), mehatxatutakoak (Arrisku Kritikoan (CR),
Arriskuan (EN) eta Kalteberak (VU), mehatxutik gertukoak (Ia
Mehatxatua (NT) eta Arrisku Txikiagokoak (LC) eta gainerako
espezieak (Behar Beste Daturik Ez (DD) eta Balioetsi Gabeak (NE).
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Fitxetarako aukeratu dugun formatuaren bidez bi gauza uztartu nahi izan
ditugu: azalpenen erraztasuna eta behar-beharrezkoa den zorroztasun
zientifikoa. Halaber, irudiz hornitu ditugu, fitxak irakurlearentzat erabilgarriagoak eta erakargarriagoak izan daitezen.

Ibaiaren zonifikazioa, hala luzetarakoa nola zeharkakoa, funtsezkoa da
espezieen banaketa ekologikoa ezagutzeko, beste datu interesgarri
batzuekin batera, hala nola espezie bakoitzak zer ur mota nahiago duen,
eta arrantzaren arauketa, arrain-espezieei dagokienez. Funtsezko alderdi
horiek fitxa bakoitzean adierazi dira sinbologia honen bitartez:

LUZETARAKO ZONIFIKAZIOA
Ibaien goiko tarteak, ur-laster indartsukoak, oxigenatuak
eta garbiak. (A)
Erdiko tarteak, abiadura ertaineko ur-lasterrekoak. (B)

Beheko tarteak; ur bilduak. (C)
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LEHENTASUNEKO URAK
Ur sakonak; urtegiak. (1)

Erdiko urak. (2)

Ur azalak; sakonera txikikoak. (3)

Ur lasterrak. (4)

ARRANTZAREN ARAUKETA
Nafarroako araudiaren arabera arrantzatu ezin daitekeen
espeziea. (NP)
Uretara itzultzea ez dago baimenduta, eta berehala
hil behar dira. (ND)
Nafarroako araudiaren arabera, arrantzatu daiteke. (P)

Testuan, gainera, deskribatutako espezieak jatorriz natiboak diren ala ez
zehaztu da. Eskuliburuan ez dugu espezie exotiko inbaditzaileen informazio sakona eman nahi izan, baina aintzat hartu behar da ibaiek berezko
gaitasuna dutela espezieak barreiatzeko, lotura bideak baitira berez.
Espezie barreiatuak espezie exotiko inbaditzaileak izatea eragotzi nahi
badugu, bi gauza behar dira: batetik, haien sarrera galarazi beharra dago,
eta bestetik, ibai-ekosistemak kontserbazio-egoera onean mantendu
behar dira. Ez dugu atzendu behar giza jardueraren ondorioz sartzen direla
eskuarki horrelako espezieak. Horri gehitzen badizkiogu ibai-ekosistemen
ingurumeneko degradazioaren ondorioak, oro har, eta bereziki, ibaiertzen
eta uren kalitatearen dagradazioaren ondorioak, ibaiek nabarmen lagunduko dute espezie horiek hedatzen. Ongi kontserbaturik dauden tarteek
inbasio biologiko baten hedapena geldiarazten dute, baina horrelako
tarteak gutxi badira, espezie horiek tarteak inbaditu eta kaltetuko dituzte,
erremediorik gabe.
Azkenik, liburu honen edukiak garatzeko erabili ditugun agirien bibliografiaerreferentziak bildu ditugu zerrenda batean.
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Ugaztunak
Ugaztun aunitzek Bidasora jotzen dute egarria asetzeko, ibaiertzetako larreetan jateko, inoiz-edo babesteko, bai eta ehizatzeko ere.
Harrigarria bada ere, lepahoriak, lepazuriak, orkatzak, basurdeak eta
beste ibiltzen dira, bai eta saguzarrak ere, askotan ur-gainazalean,
hegan arrasean, ehizan. Ugaztun-espezie batzuek urrutiko lekuetara
alde egiteko erabiltzen dute ibai-korridorea, ibaiertzeko baso ongi
kontserbatuak ematen dien aterpea baliatuta. Ibaiertzeko basoa
funtsezko espazioa da beste naturgune batzuk elkarren artean

J. Arbilla
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lotzeko, eta horri esker, ugaztunak alde batetik bestera segurtasunez mugitzen dira, ibaiertzeko basoak baliatuta.
Baina, horrez gain, ugaztun batzuk urtarrak edo erdi urtarrak
dira, ur haien biologia ibai-ibilguei edo ur geldiei loturik baitago;
hau da, haien menpean daude bizirik irauteko. Bidasoaren arroko
ibai-ingurunearekin loturarik handiena duten zortzi ugaztun
espezieak aukeratu ditugu.
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Ugaztunak

Mendebaldeko ur-arratoia

J. Oscoz

Arvicola sapidus (Miller, 1908)
Taxonomia: Chordata, Mammalia, Rodentia, Cricetidae

Deskribapena

Karraskari ertaina da eta 23 cm-ko luzera izan dezake. Bizkarraldeko ilajea
gaztaina-kolorekoa da, arre horixka eta arre ilun tartekoa. Sabela eta
alboak argiagoak dira, eta tonu grisaxkak dituzte. Isatsa, 15 cm-rainokoa,
bi kolorekoa da: gaztaina-kolorekoa bizkarraldean, eta argiagoa,
sabelaldean. Ar helduak emeak baino handixeagoak izan daitezke.
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Banaketa

Mendebaldeko ur-arratoia Europako
hego-mendebaldeko muturreko
endemikoa da, eta Frantziako zati
batean, Espainian eta Portugalen
bizi da. Iberiar penintsulan, ia
lurralde osoan aurkituko dugu.
Nafarroako lurralde gehienetan
bizi da, hala iparraldean nola
hegoaldean.

Biologia eta ekologia

Ur geldiei edo ibai-tarte geldoei loturiko karraskaria da. Belar-landaretza
handia eta sasitza ugariak behar ditu ur-masa horien bazterretan, bai
eta lurzoru lurkarak ere, haietan hondeatzeko eta gordelekuak egiteko.
Ia dieta begetarianoa dauka, eta batez ere, bizi den ibaiertzetako zurtoinak
eta hostoak jaten ditu.
Nafarroan, urte osoan ugaldu daiteke. Kontrako hilabeteetan, dena den,
ugalketa urritu daiteke. Gehienez, zortzi kume izan ditzake kumaldi
bakoitzeko, baina batez beste, lau izaten dira.

Kontserbazio-egoera

Mendebaldeko ur-arratoia Europako hego-mendebaldeko endemismo
bat da; UICNeren sailkapenaren arabera, Kaltebera da. Espezie honendako mehatxu nagusiak ingurune urtarren degradaziotik heldu dira.
Honatx giza jarduera horien adibideak: ibaiertzeko landaretza hondatzea,
drainatze-lanak eta kanalizazioak. Espezie inbaditzaileen agerpenak ere
kalte egin dio; adibidez, bisoi amerikarrak mendebaldeko ur-arratoia
ehizatzen du. Espeziea, bestalde, koipuarekin aritzen da lehian habitata
bereganatu nahian.
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Desman piriniotarra

J. González Esteban

Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811)
Taxonomia: Chordata, Mammalia, Soricomorpha, Talpidae

Deskribapena

Desmana fauna iberiarreko ugaztunik berezi eta nahastezinetako bat da,
bere tronpa zapaldu eta koniko bereizgarriari esker. Potoloa da gorputzez;
isats lodia eta ezkatatsua du, gorputza baino luzeagoa. Ilaje trinko eta
luzea, grisaxka eta gaztainkara tartekoa. Uretako bizitzara dago egokitua;
horregatik, atzeko gorputz-adarrak handiagoak dira aitzinekoak baino, eta
hatzarteko mintzak dituzte. Begiak eta belarriak txikiak dira. Tronparen
muturrean ile sentikorrak ditu. Ezaugarri horiei guztiei esker, desmana
ederki moldatzen da igerian, bai ur gainean, bai ur azpian.
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Banaketa

Desmana Iberiar penintsulako
espezie endemikoa da, eta Pirinioetan, Kantauriko erlaitzean
eta Portugaleko iparraldeko
e r d i a n b i z i d a . K a n t a u r i ko
erlaitzean, kontinuum bat
osatzen du Bizkaitik Portugaleraino. Horrez gain, bazterreko bi populazio daude: Tajo
ibaiaren arroan eta Mayor ibaiarenean (Bizkaia), zehazki.
Nafarroan, Kantaurin itsasoratzen diren ibaietako goi-tarteetan bizi da, hala nola Bidasoan,
Urumean eta Leitzaranen, bai eta
Iratiren arroko goi-ibarretako ibaietan ere.
Biologia eta ekologia

Ur garbi eta oxigenatuko goiko ibai-tarteetan bizi da, gehienbat.
Noizbehinka, ur-ibilgu geldoagoetan agertu da, hala nola ubideetan, bai
eta aintziretan ere. Ohituraz gautarra, uretako ornogabeak jaten ditu batez
ere, hala nola intsektu-larbak eta krustazeo txikiak. Urtarrilean eta
maiatzean ugaltzen da, eta emeek kumaldi bat edo bi izan ditzake urtean.
Espezie honen presentzia ibaiaren kalitate ekologikoaren adierazlea da,
ornogabe urtarrak arras ugariak eta askotarikoak diren tarteetan soilik bizi
baita. Animalia talde hau bera ere erabili ohi da ibaien kalitate ekologikoa
neurtzeko, liburu honetan berean geroago ikusiko dugun bezala.

Kontserbazio-egoera

Endemismo iberiar mehatxatua da, Espainiako Espezie Mehatxatuen
Katalogoan Kaltebera gisa katalogatua, eta kategoria berbera du
UICNeko Zerrenda Gorrian. Habitatak Direktibaren II. eta IV. eranskinetan
sarturik dago. Honatx desmanarendako mehatxu nagusiak: ur kutsatua,
eta bere habitata zatikatua egotea, planta hidroelektrikoak eraiki izanak
eraginda. Bidasoaren arroan presa batzuk berrikitan eraitsi izana gakoa
izan daiteke espezie honetarako habitata hobetzeko.
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Ugaztunak

Igaraba arrunta

E. Baquero

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Taxonomia: Chordata, Mammalia, Carnivora, Mustelidae

Deskribapena

Igaraba mustelido handi bat da. Ilaje grisaxka eta arrea dauka, eta orban
argiagoa, lepoan. Karniboroa da eta bizitza erdi urtarra du. Gorputza
luzanga du; hankak, laburrak, eta hatzak hatzarteko mintz batek batuak
daude. Bere tamainari, ilajeari eta igeri egiteko moduari begira bereizten
da beste mustelido erdi urtar batzuengandik, gorputza murgiltzen baitu;
ez, ordea, burua. Igarabaren oinatzak aise topatzen dira ur-masa ororen
bazterretan. Gorozkiekin markatzen dute lurraldea; gorozkiak erraz ikusten
dira harrien edo harkaitzen gainean, presen gainean, etab. Gorozkiek
janari-hondarrak izaten dituzte (ezkatak, karramarro-hondarrak, haginak).
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Banaketa

Igarabaren banaketa zabala da, Europan nahiz Asian bizi baita, baina aleak
ere ikusi izan dira Afrikako iparraldean.
Iberiar penintsularen barnean, ia lurralde osoan egon daiteke; mendebaldean, batez ere. Nafarroan zabal banatua dago, eta lurralde osoan
bizi da.

Biologia eta ekologia

Denetariko ur-inguruneetan bizi da, baldin eta landaretza-estaldura ona
bada, eta elikagaia eskura badago. Ur bareko erdiko tarteak ditu gogoko.
Haietan, behar dituen elikagaiak eta babesa aurkitzen ditu.
Igaraba espezie karniboroa da eta, gehienbat, uretan dauden ehizakiak
jaten ditu, hala nola arrainak, karramarroak eta anfibioak. Espezie bakartia
da, baina hazkuntza-garaian, emeak beren kumeekin (batetik hirura) ibili
ohi dira. Kumeak jaio eta urtebetera independizatzen dira.

Kontserbazio-egoera

Igaraba autoktonoa da eta Kaltebera gisa dago katalogatua Espainiako
Espezie Mehatxatuen Katalogoan, eta Ia Mehatxatu gisa, UICNeren
arabera. Habitatak Direktibaren II. eta IV. eranskinetan sarturik dago.
Habitat urtarrak hondatzen dizkioten ekintzak dira igarabaren bizitzarako
mehatxu nagusiak, hala nola kutsadura edota ibaiertzeko landaretza
suntsitzea. Alabaina, ibaiak zaintzeko politikei esker, azken urteotan
populazioak hobetu dira.
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Ugaztunak

Ur-satitsua

M. Lane (Alamy)

Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Taxonomia: Chordata, Mammalia, Soricomorpha, Soricidae

Deskribapena

Ur-satitsua Iberiar penintsulan bizi diren sorizidoen espezierik handiena
da, 10 cm luze baita, eta isatsak 7 cm ditu. Mutur luzanga du, eta hortz
puntak gorriak dira. Bizkarraldeko ilajea iluna da; sabelaldekoa, berriz,
zilar-kolorekoa. Animalia batzuetan orban zuriak ager daitezke gorputzaren
hainbat ataletan: muturrean, belarri ondoan eta isatsean, hain zuzen.
Bizitza erdi urtarra duenez, biziera horretara egokitutako ezaugarriak ditu.
Atzeko gorputz-adarrak handi samarragoak dira aurrekoak baino, eta ile
zurrunak ditu esku, oin eta hatzetan. Azkenik, ile-ilara bat dauka isatsaren
luzera osoan, oinarritik puntaraino.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Ur-satitsua zabal banatua dago Europa eta Asia guztian. Iberiar penintsulan, iparraldeko zerrendan baizik ez da bizi (Kantauriko erlaitza eta
Pirinioak). Nafarroari dagokionez, espezie honi buruzko aipuak iparraldeko
erdikoak baizik ez dira. Bidasoaren arroaren lurraldean, espeziea Etxalar
eta Gartzain herrietan aurkitu da.

Biologia eta ekologia

Espeziea ingurune hezeei lotua dago; ur-ibilgu egonkorretatik hurbil
bizi baita. Halaber, nekazaritza-alorretan edo oihanetan egoten da,
hezeak badira, betiere. Ur garbiko eta ongi oxigenatutako ur-ibilguetan
bizi da, horrelako lekuetan bere elikagaia aurkitzen duelako: ornogabeak,
hain zuzen. Noizbehinka, ornodun txikiak jaten ditu; arrainak eta
anfibioak, adibidez. Ur-satitsuaren ugalketa-ohiturak ez dira sakon aztertu
Penintsulan.

Kontserbazio-egoera

Ur-satitsua espezie autoktonoa da, UICNek Arrisku Txikiagokotzat
katalogatua. Mehatxatua ez badago ere, egia da ur-ibilguari kaltegarri
zaizkion jarduerek –kutsadurak eta ibaiertzeko landaretza suntsitzeak–
eragina izan lezaketela espeziearen populazioetan edota haietan aldaketak sortu.
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Ugaztunak

Bisoi europarra

GAN

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
Taxonomia: Chordata, Mammalia, Carnivora, Mustelidae

Deskribapena

Mustelido txiki hau (30-40 cm luze, eta 15 cm-tik gorako isatsa) marroia
da, txokolate-kolorekoa, eta hagitz lotua dago ingurune urtarrarekin.
Hanka laburrak ditu, hatzarteko mintzak hatzen artean, eta itxura zilindriko
eta luzanga; horri esker, aise mugitzen da ibaian barna. Bereizgarria du
goiko ezpaineko orban zuria, eta horrexek bereizten du bere senide
inbaditzailearengandik, bisoi amerikarrak beheko ezpainean soilik baitauka
orban zuria. Gainera, bisoi amerikarra handixeagoa da. Bisoi europarraren
oinatzak eta arrastoak ibaiertzetan agertzen dira. Izar-formako oinatzak
ditu, bost hatzak markatuta, eta komunak egiten ditu bere lurraldea
markatzeko.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Izenak dioen bezala, bisoi
europarra Europakoa da, eta
ez beste inongoa. Lehenago,
Europa osoan zegoen, baina
joan den mendetik honat,
20tik gora herrialdetan galdu
da. Gaur egun, Errusian, Errumanian, Frantzian eta Iberiar
penintsulan besterik ez dugu
aurkituko. Populazio nagusiak
Ebroren goi-ibilguan eta haren
ibaiadarretan daude.

Biologia eta ekologia

Bisoi europarra

Bisoi amerikarra

© J. Arbilla

Landaretza-estaldura oneko ibaiak aukeratzen ditu jateko, ugaltzeko eta
babesteko. Karniboro jeneralista da, eta ornodun txikietatik (ugaztunak,
anfibioak eta arrainak) ornogabe txikietaraino (karramarroak) jaten ditu.
Oso lurraldekoia da. Arrek 10 km-ra bitarteko lurraldeak hartzen dituzte;
emeen lurraldea, ordea, txikiagoa da. Kumeak (1etik 3ra) udaberri
akaberan jaiotzen dira (maiatza, ekaina), eta helduak izan arte ez dira
amarengandik bananduko, irail inguruan.

Kontserbazio-egoera

Populazioen gainbeherak eraginda sartu zen 2001ean UICNeren Arrisku
Kritikoan dauden espezieen zerrendan. Kaltebera gisa katalogatua dago
Espainiako Espezie Mehatxatuen Katalogoan. Habitatak Direktibaren II.
eta IV. eranskinetan sarturik dago. Habitaten suntsipena eta degradazioa
dira haren mehatxu nagusiak, bisoi amerikarrarekin duen lehiarekin
batera.
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Ugaztunak

Bisoi amerikarra

CC

C. Fischer

Neovison vison (Schreber, 1777)
Taxonomia: Chordata, Mammalia, Carnivora, Mustelidae

Deskribapena

Bisoi amerikarra mustelido karniboro txikia da, ingurune urtarrari lotua.
Gorputz zilindriko eta luzangak 60 cm-ko luzera izaten du, isatsa kontuan
hartu gabe, eta ilajeak gaztaina-kolore iluna du. Orban zuri bat du beheko
ezpainean. Bisoi europar senideak, ordea, bi ezpainetan du orban zuria.
Espezie erdi urtarra denez, belarri txiki eta biribilduak ditu, eta hankak
berriz, laburrak eta sendoak.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Bisoi amerikarra Ipar
Amerikakoa da jatorriz. Dena
dela, gaur egun, Europan,
Asia ekialdean eta Zeelanda
Berrian bizi da, larru-industrian erabiltzeko sartu izanaren
ondorioz. Larru-etxalde horietatik ihes eginda edo nahita
askatuta zabaldu da. Gaur
egun, zabal banatua dago
Iberiar penintsulan, baina
lehendabizi, Segovian eta
Pontevedran agertu zen.
Egun, bost populazio gune
daude: Galizian, EAEn, Meseta iparraldean, Katalunian, Teruelen eta
Valentziako Erkidegoan. Nafarroan oso noizbehinka agertu bada ere
(Nafarroako iparraldean aipatua), lurraldea baliagarria izan daiteke espeziea
hedatzeko.

Biologia eta ekologia

Espeziea ur-masetako habitat mota guztietan bizi da, hala ur gezatan nola
ur gazitan. Beraz, ibai, erreka, aintzira, padura eta kostaldean aurkituko
dugu. Era berean, beharrezkoa da ur-masa horiek landaretza-estaldura ona
izatea, gordelekuak egiteko eta ezkutuan mugitzeko. Karniboroa da eta,
nagusiki, arrainak, anfibioak, krustazeoak eta ugaztun txikiak jaten ditu.
Arrak lurraldekoiak dira, baina emeek ere lurralde horiek berberak okupatu
ditzakete. Udaberrian ugaldu, eta apiril bukaeratik maiatz erditsura izaten
dituzte kumeak (gehienez, sei).

Kontserbazio-egoera

Espezie exotiko inbaditzailea da eta kaltea eragiten die bisoi europarraren
populazioei. Bisoi europarra galzorian dagoela erran du UICNek.
Bisoi amerikarra, berriz, Espainiako Espezie Exotiko Inbaditzaileen
Katalogoan sartua badago ere, eta huraxe ezabatzeko neurriak hartu
badira ere, jotzen da haren populazioak egonkorrak direla eta, jada,
penintsulako fauna artean dagoela.
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Ugaztunak

Koipua

J. Arbilla

Myocastor coypus (Molina, 1782)
Taxonomia: Chordata, Mammalia, Rodentia, Myocastoridae

Deskribapena
Karraskari handia da, arratoiaren oso antzekoa, baina isats zilindrikoa eta ilerik
gabea du. Ilajea trinkoa eta arrexka du. Ingurune urtarrari lotua dago, eta
ingurune horretan bizitzeko ezaugarriak ditu. Izan ere, atzeko gorputz-adarrak
palmatuak dira; belarriak, txikiak, eta begiak eta sudur-zuloak buruaren
atzealdean daude. Ebakortz handi laranjak agerian daude beti, ezpainak hortz
horien atzetik itxi daitezkeelako.
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Fauna acuática de la cuenca del Bidasoa

Banaketa

Hego Amerikakoa jatorriz, koipua
xede ekonomiko baterako ekarri
zuten, larrugintzan erabiltzeko,
hain zuzen. Gaur egun, Frantziako
hegoaldean eta Iberiar penintsularen
iparraldean dago. 70eko hamarkadaz
geroztik dago, eta uste da Frantziatik
sartu zela Penintsulara, korridore
atlantikoan eta mediterraneoan
barna. EAEko ipar-ekialdean, Nafarroako iparraldean eta Katalunian
dago. Nafarroan, batez ere, Bidasoa
ibaiaren arroan bizi da.

Biologia eta ekologia

Bizitza anfibioa du, kostaldeko hezeguneetatik eta ur gezako ibilguetatik
hurbil bizi da. Landarejalea da; belarrak, sustraiak, fruituak eta nekazaritzalandareak jaten ditu, zehazki. Urte guztian ugaldu daiteke. Jaio eta bi
egunera, kumeek ederki dakite igerian.

Kontserbazio-egoera

Koipua espezie exotikoa da, Europara ekarria bere larrua ustiatzeko.
Espezie exotiko inbaditzaile gisa katalogatua dago Espainiako Espezie
Exotiko Inbaditzaileen Katalogoan. Hainbat inpaktu eragiten ditu; batez
ere, habitat urtarrak degradatu eta nekazaritza-laboreetan kalteak eragiten
ditu. Halaber, habitata beretu nahian aritzen da lehian bertako espezieekin;
bisoi europarrarekin, adibidez. EAEn eta Nafarroan espeziea kontrolatzeko
kanpainak egin baziren ere 2003an, tranpen bidez bizirik harrapatzeko,
iduri du zaila dela espeziea ezabatzea.
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i
Ugaztunak

Arratoi musketaduna

CC

Cephas

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Taxonomia: Chordata, Mammalia, Rodentia, Cricetidae

Deskribapena

Erdi tamainako karraskaria da, bizitza urtarrera egokitua, 2 kg-ko pisua izan
dezakeena. Isats sendoa eta biluzia du, bertikalki zapaldua; isatsa
arrastaka eramaten dute, lurrean dabiltzanean. Ilaje trinkoa du, arre iluna,
sabelerantz argiagoa. Atzeko gorputz-adarrek hatzarteko mintz laburra
dute, eta belarriak nahiz begiak txikiak ditu.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Arratoi musket aduna Ipar
Amerikakoa da jatorriz, baina
Hego Amerikara, Europara eta
Asiara eraman zuten, larrua
ustiatzeko. Iberiar penintsulan,
Bidasoa eta Urumea ibaien
arroetan soilik aipatu dira aleak.
2004an, Ezkurran ikusi zen eta
2005ean, 6 ale ikusi ziren Beran,
Lesakan eta Sunbillan, izokinaren
jarraipena egiteko eta koipua
ezabatzeko kanpainetan.

Biologia eta ekologia

Askotariko hezeguneetan bizi dira, hala nola bazterretan landaretza ugaria
duten ibai, erreka, urtegi eta aintziretan. Gordelekuetako sarrerak
urpean egoten dira, eta horregatik, zaila izaten da zulo horiek aurkitzea.
Halaber, gai begetalak erabiltzen dituzte habiak eta oheak egiteko.
Dieta begetarianoa dute; zehazki, landare urtarrak jaten dituzte, hala nola
ihia eta lezka. Inoiz-edo, beste animalia batzuk jaten dituzte (arrainak,
moluskuak eta krustazeoak), elikagaia urria denean. Urte guztian ugaldu
daiteke, eta kumaldi bat baino gehiago izan dezake urtean.

Kontserbazio-egoera

Arratoi musketaduna xede ekonomikoetarako ekarri zuten Europara,
1905ean. Noizbehinka agertzen da Iberiar penintsulan, Europako
banaketaren ertzean baitago. Inoiz-edo aipatu da Bidasoan eta Urumean.
Espainiako Espezie Exotiko Inbaditzaileen 2013ko Katalogoan sarturik
dago.
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Hegaztiak
Harrigarria bada ere, uste baino aunitzez ere hegazti espezie
gehiago ikus ditzakegu ziurrenera Bidasoaren arroan. Batetik, gauza
jakina da kostaldeko espezie franko Bidasoan barneratzen direla,
eguraldi txarra dakarrenean. Bestetik, Bidasoa aldea Europako
migrazio-ibilbiderik garrantzitsuenaren erdian dago, eta hegazti txiki
aunitzen pausalekua da.

C Creative Commons
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Espezie haietatik guztietatik, gutxi batzuk aukeratu ditugu, arroko
ibai eta erreketako espezierik adierazgarrienak, gure ustez, edo aise
ikusten direnak. Ez ditugu kontuan hartu oso presentzia urria
eta noizbehinkakoa duten espezieak, inoiz-edo arroan erregistratu
badira ere, hala nola mandarin ahatea Aix galericulata (Linnaeus,
1758) eta lertxuntxo itzaina Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758).
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Hegaztiak

Kuliska txikia

CC

J.J. Harrison

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Charadriiformes, Scolopacidae

Deskribapena

Kuliska txikia hegazti limikola txikia da, 18 eta 21 cm arteko luzera duena.
Hanka laburrak ditu, eta moko mehe eta luzea. Gorputzaren goialdea
arrea da eta orban ilunak ditu; behealdea, berriz, zuria, eta bularraldea,
arre argia. Zerrenda beltz mehea dauka mokoa sortzen den tokitik
garondoraino, begia zeharkatuta. Burua eta isatsa era berezi batez
kulunkatzen ditu, pausatua dagoenean. Ez du ageriko diformismo
sexualik.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Ku l i s k a t x i k i a h e g a z t i
ugaltzailea da eta eskualde Paleartiko guztian
bizi da. Europa osoan
dabil, Islandian izan ezik.
Populazioaren zati batek
Europako hegoaldean,
Asiako hegoaldean, Afrikan
eta Ozeanian ematen du
negua.
Espainian hegazti egoiliarra
da, baina ez da arrunta (hau
da, kalkuluen arabera, 3.000 – 4.000 bikote ugaltzaile bizi dira), ugariagoa
iparraldean; Pirinioetan eta Kantauriar mendikatean, hain zuzen. Kuliska
txikia hegazti migratzailea da, eta Europako iparraldetik abiatzen da
Europako hegoalderaino eta Afrikaraino, negu pasa. Negualdian, Iberiar
penintsulako populazio egoiliarraren kopurua handitzen da, Europako
iparraldeko hegaztiak migrazio garaian etorri eta negu pasa gelditzen
baitira.
Biologia eta ekologia

Hegazti hau ibai, erreka eta urtegietan bizi da. Ibar menditsuetako
ibaietako goi-tarteak ditu gogoko, harkosko ugariko eta ur kalitate
oneko tarteak, hain zuzen. Neguan, estuario, padura eta hondartzetan
ager daiteke. Gehienbat, intsektu lurtar eta hegalariak jaten ditu,
ur-gainazaleraren gainean eta ur-masetako ertz lohitsuetan harrapatzen
dituenak.
Oso hegazti lurraldekoia da. Bikoteak negu bukaeran osatzen dira.
Ugalketa garaian (maiatzean hasten da), emeak lurrean egiten du habia,
uretatik hurbil, landareak eta harriak erabiliz. Errunaldian 4 arrautza errun
ohi ditu. Arra eta emea aritzen dira txitaldian, txandaka. Txitaldiak 21 edo
22 egun irauten du.
Kontserbazio-egoera

Kuliska txikia espezie autoktonoa da eta Arrisku Txikiagokotzat katalogatua
dago UICNeko Espezie Mehatxatuen Zerrenda Gorrian. Dena den,
beheranzkoa da haren mundu-mailako joera. Espeziearen kontrako
mehatxu nagusia hazkuntza-eremu onak murriztea da, ibaien
degradazioaren ondorioz.
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Hegaztiak

Martin arrantzalea

CC

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Coraciformes, Alcedinidae

( )

( )

Deskribapena

Martin arrantzalea txikia da; 17 cm-koa, gehienez. Arras ikusgarria du
lumajea, bizkarraldean kolore turkesak eta berdeak baititu, eta laranjak,
sabelean. Burua handia da, gorputzarekin alderatuta: isatsa, berriz,
laburra. Moko beltz luze eta zorrotza du, ezin hobea arrantzarako. Eztarriko
lumajea zuria da, eta begien atzean, bi orban ditu: bata zuria, eta bestea,
laranjatua. Martin arrantzalearen hankak laburrak eta gorrixkak dira.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Martin arrantzalea ia
Europa guztian, Asiako
erdialdean nahiz hegoaldean, Afrikako iparraldean,
Ginea Berrian eta Indomalaysiar eskualdean bizi
da. Espeziea gainbehera
heldu da Europako herrialde gehienetan, Espainian
barne. Ugariagoa da
Espainiako mendebaldeko
erdian, Levanten eta Kantauriko erlaitzean.
Eremu hotzetako populazioak migratzaileak dira. Hegoaldeko eremuetakoak, berriz, sedentarioak; Iberiar penintsulakoak, adibidez. Neguan,
Iberiar penintsulako populazioa ugaritzen da, Europako iparraldeko martin
arrantzaleak iristen direnean.

Biologia eta ekologia

Hegazti honek erdiko ibai-tarteetan finkatzea du gogoko, baina era
askotako ur-inguruneetan ere bizi daiteke (aintzirak, urtegiak, padurak,
ibaiak, erretenak, etab.). Ezponda hareatsuak behar ditu habia egiteko,
ibaiertzeko landaretza eta kutsadurarik gabeko urak, bai eta arrantza
ugaria ere.
Arrain txikiak jaten ditu, gehienbat, baina bestelako ehizakiak harrapa
ditzake, hala nola intsektu urtarrak, anfibioak, krustazeoak eta moluskuak.
Ugalketa garaian, arrak tunel bat eta ganbera bat egiten ditu ezponda
hareatsuan, lautik zortzi arrautzara bitarte erruteko. Bi errunaldi egiten
ditu; bata apirilean, eta bestea, ekainean.

Kontserbazio-egoera

Martin arrantzalea hegazti autoktono egoiliarra da. UICNeren katalogazioaren arabera, Arrisku Txikiagokoa da. Dena dela, populazio orokorra
atzera doa, bizitzeko behar dituen ibaiak hondatzen ari direlako.
Espainiako populazio egonkor bakarrak Nafarroan, Bizkaian, Extremaduran, Salamancan, Zamoran eta Katalunian daude. Espainiako
Hegaztien Liburu Gorrian, Ia Mehatxatu gisa ageri da. Gainera, Hegaztiak
Direktibaren I. eranskinean ageri da.
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Hegaztiak

Basahatea

J. Arbilla

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Anseriformes, Anatidae

Deskribapena

Basahatea gure herrialdeko ahaterik ugariena da. 50 cm-tik 60ra bitarteko
luzera dauka, eta 81 – 95 cm-ko hego-zabalera. Lumajearen kolorea sakon
aldatzen da sexu batetik bestera. Arrak lumaje berde irisatua dauka
buruan eta lepoan; eta zerrenda zuri mehar batek bereizten du
bularraldeko gaztaina-koloreko lumajetik. Bizkarraldea arrexka da, eta
sabela, grisa. Hegaztiaren atzealdea beltza da, eta bi luma beltz eta kizkur
ditu isatsaren gainean. Ispilu izeneko luma urdin more arras bereizgarriak
ditu hegoen barnealdean. Mokoa horia da, eta hankak, berriz, palmeatu
laranjatuak. Emeak ez dira inola ere hain ikusgarriak; kolore arre
orbandunak dituzte, eta arrek bezala, ispilu bereizgarria dute hegoetan.
Gainerakoan, arrak eta emeak ezberdinak dira.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Ahate hau zabal banatua dago Europan, Asian eta Ipar Amerikan barrena.
Eremu hotzetako populazioak migratzaileak dira. Hegoaldeko eremuetakoak, berriz, sedentarioak; Iberiar penintsulakoak, adibidez. Espainiako
populazio ugaltzailea garrantzitsua da, eta neguan, Europako iparraldetik
heldu diren basahateak gehitzen zaizkio.
Biologia eta ekologia

Basahatea hegazti jeneralista da eta denetariko eremu hezeetan bizi da,
hala nola ibaietan, urmaeletan, paduretan, etab. Hegazti taldekoia da eta,
nagusiki, sakonerarik gabeko urak maite ditu. Gehienbat, landare urtarrak
jaten ditu, baina bestelako elikagaiak ere bai, hala nola intsektuak, harrak,
moluskuak eta arrain txikiak. Halaber, belarra eta ereintza-kimuak jaten
ditu belardi, dehesa eta zereal-alorretan.
Ugalketa otsailean hasten da, eztei-gorteiatzearen bidez. Estalketaren
ondotik, emeak soilik zaintzen ditu kumeak, arrak alde egiten baitu.
Emeak adartxoak eta landareak erabiltzen ditu habia egiteko, eskuarki
uretatik hurbil, landaretza zingiratarrean edo sasietan. 7tik 13 arrautzara
bitarte erruten ditu, guztiak ere emeak txitatuak. Jaiotzean, kumeek
lumatxa iluna dute, orban horixkaz betea, eta ordu gutxietara, gauza dira
igeri egiteko eta amari janari bila jarraitzeko. Jaio eta 50 – 60 egunera
iristen dira heldutasunera. Neguan, hegaztiok elkartu eta saldoak osatzen
dituzte.
Kontserbazio-egoera

Basahatea espezie autoktonoa da, UICNek Arrisku Txikiagokotzat
sailkatua. Populazioa, gaur egun, hazten ari da. Herrialdeek ehiza-espezietzat jo ditzaketen hegaztien artean ageri da Hegaztiak Direktibaren II.
eranskinean.

51

maqueta bidasoa 1 EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:42 Página 52

Hegaztiak

Koartza hauskara

CC

M. Schulenburg

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Ciconiiformes, Ardeidae

( )

( )
Deskribapena

Koartza hauskara handia da, 102 cm bitartekoa baita luzeran, eta 175 cmkoa, hego-zabaleran. Lepoa luzea eta malgua da, eta hankak, luzeak. Ilajea
grisaxka da, nagusiki. Ugalketa garaian, buruko lumajea zuria da; zerrenda
beltz bat dauka begiaren atzealdean, eta bi luma beltz garondotik
atzealderantz aterata. Luma apaingarriok ugalketa garaian bakarrik
agertzen dira. Lepoa zuria da, eta alboan bi lerro beltz ditu. Halaber, bi
orban beltz ditu sorbalden gainean. Mokoa luzea, sendoa eta gorrikara
edo horikara da.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Koartza hauskara zabal
banatua dago Europan,
Asian eta Afrikan. Iberiar
penintsulan ez da ohikoegia ugaltzaile gisa; bai,
ordea, negutar gisa.
Nagusiki, ibai handietako
arroetan (Duero, Tajo, Guadiana eta Guadalquivir),
Ebroren deltan eta Valentziako albuferan bizi da.
Berrikitan, Kantauriko erlaitza kolonizatu du, baina
oraindik ere kopuruz urria da alde horretan. 5.000 – 6.000 bikote bizi dira
Espainian, eta gaur egun, kopurua hazten ari da.
Iberiar penintsulako populazioa, funtsean, egoiliarra da, baina barreiaketamugimenduak egin ditzake Europarantz nahiz Afrikarantz. Neguan,
Europako iparraldetik heldu diren hegazti aunitz finkatzen dira.
Biologia eta ekologia

Koartza hauskara ingurune hezeetan bizi da, hala nola aintziretan eta
hezeguneetan. Ugalketa garaian, landaretza emergentea eta zingiratarra
behar ditu, eta uretatik hurbileko zuhaitzak, habia egiteko. Ugalketa
garaitik kanpo, bestelako inguruneetan ibil daiteke, hala nola paduretan
eta belaietan.
Oinarrizko elikagaia arrainak dira, baina bestelako elikagaiak jan ditzake,
hala nola anfibioak, narrastiak, krustazeoak, bai eta beste hegazti batzuen
kumeak ere.
Ugalketa garaian, koartza hauskara kolonietan biltzen da, eta kolonietan
beste txori espezie batzuk ere egon daitezke. Bizitza osorako parekatzen
dira, eta oro har, habiak adartxoekin egiten dituzte zuhaitz altuetan.
Bikoteak habia berbera erabiltzen du hazkuntza-garai bakoitzean.
Hirutik bost arrautzara bitarte erruten ditu. Arrautzak berdeak edo urdin
argiak dira, eta arrak eta emeak txitatzen dituzte 25 bat egunez. Gurasoek
kumeak elikatzen dituzte, harik eta, 45 – 55 egunen buruan, habiatik alde
egiten duten arte.
Kontserbazio-egoera

Koartza hauskara hegazti autoktonoa da. UICNeren sailkapenaren arabera,
Arrisku Txikiagokoa da, hazten ari baita haren banaketa-eremuan, Iberiar
penintsulan barne, penintsulan eremu berriak kolonizatzen ari baita.
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Hegaztiak

Ur-zozoa

CC

Andrew

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Passeriformes, Cinclidae

( )
Deskribapena

Ur-zozoa hegazti paseriforme txikia da (20 cm-ko luzera du, eta 30 cm-ko
hego-zabalera) eta forma biribildua du. Lumajearen koloreak arre
ilun-ilunak dira bizkarraldean, eta marroiak, buruan eta sabelean.
Lepoan eta bularrean, orban zuri bereizgarria du. Mokoa fina eta zuzena
da, eta hankak, berriz, laburrak, hegoak eta isatsa bezala.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Ur-zozoa Europan, Afrik a ko i p a rr a l d e a n e t a
Asian banatua dago. Iberiar penintsulan, espeziea
arruntagoa da iparraldeko
zerrendan, Galiziatik Pirinioetara. Penintsularen
gainerako eskualdeetan,
berriz, mendikateetan
baizik ez da bizi, hau da,
Erdialdeko Sisteman, Iberiar Sisteman, Sierra Morenan eta Sierra
Nevadan. Hegazti sedentarioa da, baina joan-etorri laburrak egiten ditu
ibai-ibilguei jarraiki, eremu garaietara igota udaberrian, eta beheko ibaitarteetara jaitsita neguan.

Biologia eta ekologia

Ur-zozoa goi mendiko eta ertaineko ur kalitate oneko ibai aldatu
gabeetan bizi da. Makroornogabe urtarrak jaten ditu (burruntzi-larbak,
efemeropteroak, kakalardo urtarrak, moluskuak eta krustazeoak);
horrelakoak ur garbietan baizik ez dira kopuru handietan agertzen.
Beraz, hegazti hau ibaietako osasunaren adierazle bikaina da. Ur-zozoak
badaki igerian ur azpian denbora-tarte laburretan, ehizakiak harrapatzeko.
Ugalketa garaia martxo eta apiril bitartean hasten da. Bikoteak belarra
eta goroldioa erabiltzen ditu habia egiteko. Habia hutsune, enbor edo
ezpondetan ezkutatzen dute, ibaitik hurbil, betiere. Emeak bi errunaldi
egiten ditu urtean, lau eta sei arrautza artean aldiko, eta 16 bat egunera
eklosionatzen dira. Bikoteak jaten ematen die kumeei, 28 bat egunera
habiatik alde egiten duten arte. Ur-zozoa hagitz hegazti lurraldekoia da,
eta bikoteak buru-belarri defenditzen du bere lurraldea urte osoan.

Kontserbazio-egoera

Ur-zozoa espezie autoktono egoiliarra da. UICNek Arrisku txikiagoko
katalogazioa eman dio. Azken urteetan, dena den, populazioak atzera
doaz ia banaketa-eremu guztietan. Etxalde eta ongarrietatik heldu diren
nitrato, fosfato eta sulfatoek ibaietan eragindako kutsadura da haien
mehatxurik handiena, urak azidotzearekin batera. Urtegiak eta ubideak
egitea ere mehatxu garrantzitsua da. Espainian, interes berezikotzat
katalogatua dago Espezie Mehatxatuen Katalogo Nazionalean.
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Hegaztiak

Koartzatxo txikia

CC

E.G. Mohamed

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Ciconiiformes, Ardeidae

(

)

Deskribapena

Koartzatxo txikia erdi tamainako koartza bat da. 65 cm har ditzake luzeran,
eta 106 cm, hego-zabaleran. Lumajea bere osoan da zuria. Lepo luze eta
malgua du, eta daga-formako moko luze eta beltza. Hankak luzeak eta
beltzak dira, eta hatz horiak dituzte. Ugalketa garaian, helduek pare bat
luma luze dituzte garondoan, atzerantz irtenda, eta larru-zerrenda txiki
biluzi hori bat begiaren aitzinean.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Koartzatxo txikia oso zabaldua dago, eta Europan,
Afrikan, Asian eta Ozeanian aurkituko dugu.
Espainian, espeziea Levanten eta Ebroren arroan
ugaltzen da. Kantauriko
erlaitzera iparraldetik iristen da, eta mendebaldeko
Andaluziara, berriz, hegoaldetik. Hegaztiaren dentsitaterik handiena Andaluziako Autonomia Erkidegoan, Valentziako Erkidegoan eta Katalunian
dago.
Hegazti migratzailea hau Espainiako hego-ekialdean eta kostaldeetan
babesten da neguan, eta joan-etorriak ere egiten ditu Afrika tropikalera.

Biologia eta ekologia

Espezie hau sakonera txikiko ur lasaietako ur-inguruneetan bizi eta
ugaltzen da, hau da, aintziretan, paduretan eta istingadietan, betiere
landaretza zingiratar eta ibaiertzeko ugari dagoen lekuetan. Ugalketa
garaitik kanpo, aise aurkituko dugu hezegune artifizialetan; arroz-soroetan,
bereziki. Arrainak, anfibioak, intsektuak, krustazeoak, moluskuak eta
zizareak jaten ditu. Ehizakiak topatze aldera, lohiari hankekin eragiten dio.
Beste koartza batzuk bezala, kolonia handietan biltzen da ugaltzeko.
Kolonia horietan beste espezie batzuk ere egon daitezke, hala nola
koartzatxo itzaina. Bikoteak sasietan eta zuhaitzetan egiten du habia,
adarrak erabiliz, arrotzen aurka babestuta. Kumeak 21-22 egunera jaio eta,
handik 40-45 egunera, heldutasunera iristen dira.

Kontserbazio-egoera

Espezie autoktono egoiliarra da, UICNek Arrisku Txikiagokotzat katalogatua. Dena dela, Hegaztiak Direktibaren I. eranskinean ageri da; hortaz,
habitata zaintzeko neurri bereziak behar dira, haren biziraupena ziurtatuko
bada, bizi den hezeguneak arras aldatu baitira. Espezie Mehatxatuen
Katalogo Nazionalean interes berezikotzat sailkatua dago.
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Hegaztiak

Uroilo arrunta

CC

Gailhampshire

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Gruiformes, Rallidae

Deskribapena

Uroilo arrunta erdi tamainako hegaztia da, eta 32 – 35 cm-ko luzera du.
Lumaje iluna du, bizkarraldean halako berdexka metalizatu batekin, eta
burua beltza. Sabela grisaxka da, eta alboek luma zuriko lerro etena dute.
Isatsaren azpialdeari uzki-ezkutu deritzo, zuria da, eta espezie bereko
hegaztien komunikazio bidea da. Buru gainean ezkutu gorri bereizgarria
du, biribildua goialdean. Mokoa laburra eta horixka da. Hanka luze eta
horiak ditu, bai eta hatz luzeak ere. Ugalketa garaian, ezkutuaren,
mokoaren eta hanken koloreak biziagoak dira, irisa bezala, gorrimindu
egiten baita.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Espezie hau zabal
banatua dago munduan,
toki guztietan baitago, salbu Artikoan, Antartikan,
basamortuet an et a
Australiako kontinentean.
Europa osoan aurkitu
daiteke Eskandinaviako
hegoalderaino.
Iberiar penintsulan,
hegazti egoiliarra da, oso
arrunta habitat gehienetan, salbu eremu idorretan eta menditsuetan. Uroilo arrunta hegazti
sedentarioa da Iberiar penintsulan, baina klima hotzetan bizi diren
populazioek migrazio-mugimenduak egiten dituzte, neguko hotzetatik ihes
egiteko, Gibraltarreko itsasartea bera gurutzatuta. Neguan, Iberiar
penintsulako populazioak kopuruz handitzen dira, Europako iparraldetik
heldu diren ale negutarrak iristen baitira.
Biologia eta ekologia

Hegazti hau espezie jeneralista da, eta aise egokitzen da edozein
ingurune hezetara, ingurunearen kontserbazio-egoera edozein izanik ere.
Sakonera txikiko ur lasaiak ditu gustukoen bizitzeko, azpiak hareatsuak
badira, eta landaretza zingiratarra eta ibaiertzekoa sarria bada; dena den,
urtegi, aintzira, padura, estuario, delta, ubide eta hiriko urmaeletan ere
ager daiteke. Espezie orojale eta oportunista da. Landareak jaten ditu;
ihiak, lezkak, landare urtarrak, kimuak, fruituak eta zituak, hain zuzen.
Halaber, ornogabe urtarrak eta lurtarrak, hala nola zizareak, moluskuak
eta intsektuak.
H e g a z t i h a u e k b a k a r t i a k d i r a h a z k u n t z a g a r a i a n , b i ko t e a k
hazkuntza-lurralde bat aukeratzen baitu espezie bereko beste hegazti
batzuengandik defenditzeko. Lurralde horretan, bi bikotekideek egiten
dute habia landaretza zingiratarrean edota ur gaineko plataformetan.
Errunaldian, 2 eta 13 arrautza artean errun, eta bi helduek txitatzen dituzte.
Kumeak 21 edo 22 egunera jaiotzen dira, eta 40 egunera hasten dira
hegan.
Kontserbazio-egoera

Uroilo arruntaren populazioak egonkorrak dira, eta hedatzen ari dira.
Horren ondorioz, Arrisku Txikiagokoa da UICNeren katalogazioan.
Moldakortasun handia duenez, mehatxu gutxi du; nagusia, hezeguneen
degradazioa. Uroilo arrunta Europar Batasuneko Hegaztiak Direktibaren II.
eranskinean katalogatua dago.
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Hegaztiak

Kaio hankahoria

CC

J. Reis

Larus michahellis (Naumann, 1840)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Charadriiformes, Laridae

( )
Deskribapena

Kaioak 55 – 67 cm-ko luzera du eta 158 cm-ko hego-zabalera.
Lumaje zuria du buruan, lepoan eta sabelean; eta grisaxka, bizkarraldean
eta hegoetan. Isatseko lumak beltzak dira, eta puntak, zuriak.
Mokoa horimina da eta orban gorrikara bat du puntan. Hankak ere
horiak dira, oin palmatuetan bukatuta, egokiak igeri egiteko.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Kaio hankahoria zabal
banatua dago Europako
hegoaldeko leku askotan,
Iberiar penintsulatik itsaso
Beltzeraino, bai eta Makaronesian eta Afrikako
iparraldean ere. XX. mendearen erdialdetik, Frantziako kosta atlantikoak
kolonizatu ditu Normandiaraino eta Europako erdialderaino.
Iberiar penintsulari dagokionez, kostalde guztietan bizi da; hau da,
Kantaurikoan, atlantikoan eta mediterraneoan. Bere moldagarritasunari
esker, dena dela, barnealderantz mugitu, eta hainbat Autonomia
Erkidegotako urtegiak, hezeguneak eta ibaiak kolonizatu ditu;
Gaztela-Mantxakoak eta Kataluniakoak, esate baterako. Espeziea nagusiki
sedentarioa da, eta hazkuntza-kolonietatik hurbil egoten da. Kaio hankahori batzuek, dena dela, barreiaketa-mugimenduak egiten dituzte bai
barnealderantz, bai kostalde urrunetarantz.

Biologia eta ekologia

Kaio hankahoria hegazti oso moldakorra da hainbat habitatetara, hala
nola hondartza, padura, gatzaga eta kostaldeko nahiz barnealdeko
hezeguneetara. Ugaltzeko, ordea, itsas labarrak eta kostaldeko uharteak
ditu gogokoago. Espezieak ez du aukeraketarik egiten elikatzerakoan, eta
ornogabeak (moluskuak eta krustazeoak, kasu) eta arrainak jaten ditu,
baita sarraskia ere. Elikagai-iturri nagusiak zabortegiak dira, bai eta
arraste-arrantzontziek harrapatu eta itsasora botatzen dutena ere.
Ugalketa garaia hasten denean, martxotik apirilera, bikoteak algak eta
landare-hondarrak erabiltzen ditu habia egiteko; gehienetan, sasietan edo
harkaitzetan babesturik. Emeak bizpahiru arrautza txitatzen ditu 25 – 33
egunez. Kumeak 45 bat egunetan heldutasunera iritsi eta independizatzen dira. Kaio hau oso lurraldekoia eta erasokorra da, eta beste
espezie batzuk ere kanporatzen ditu finkatzen den lekuetatik.

Kontserbazio-egoera

Kaio hankahoriaren populazioa hazten ari da eta ez da mehatxu esanguratsurik atzeman: horregatik, UICNeren katalogoan Arrisku Txikiagokoa
da.
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Hegaztiak

Buztanikara horia

CC

M. Gijon

Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Passeriformes, Motacillidae

Deskribapena

Buztanikara horia tamaina txikiko paseriforme bat da, eta 20 cm-ko luzera
du, gehienez. Burua eta bizkarraldea gris hauskarak dira, eta sabela,
horia. Hegoak beltzak dira, eta luma zuriak dituzte, isats luzeak bezalaxe.
Pausatua dagoenean, etengabe ikaratzen du isatsa. Lerro zuri bat
dauka bekainean, eta beste bat, bibotean. Isats aurreko bizkarraldeari
ipurtxuntxur deritzo eta horia da. Arrek papar beltza agertzen dute
ugalketa garaian. Mokoa txikia, mehea eta beltza da, eta hankak, ilunak.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Buztanikara hau espezie
ugaltzailea da Europako
eta Asiako eremu epeletan. Espezie migratzailea
da Asian, eta egoiliarra,
Europan. Ale batzuek,
dena den, Afrikako iparraldera migratzen dute
neguan.
Iberiar penintsulan ugariagoa da inguru menditsuetan (iparral-dean,
batez ere), eta ez dago,
ez mesetetan, ez hego-ekialdean, ez kostalde mediterraneoan. Balearretako eta Kanarietako artxipelagoetan ere aurkitu daiteke. Neguan, espezie
hau goi ibilguetatik jaitsi eta Iberiar penintsulako geografian gehiago
zabaltzen da. Populazioa, gainera, handitu egiten da, Europako erdialdetik
heldu diren ale negutarrak iristen direnean.
Biologia eta ekologia

Buztanikara horia, nagusiki, mendiko ibai-ibilguetan bizi da, baina,
zenbaitetan, hiriguneetan ere agertzen da. Neguan, jeneralistagoa da eta
beheko ibai-tarte, ubide eta istiletan bizi da. Gehienbat, era askotako
intsektu urtarrak eta lurtarrak jaten ditu.
Espezie monogamoa eta lurraldekoia da. Ugalketa garaia martxoan hasi,
eta abuztura arte irauten du. Bikoteak kilometro bateko lurraldea
aukeratzen du ibaian, eta gogor baino gogorrago defenditzen du. Helduek
ezponda, sustrai edo harkaitzetako hutsuneetan egiten dute habia,
adarrak, belarra eta goroldioa erabiliz.
Errunaldian lautik sei arrautzara bitarte errun, eta 12 bat egunetan
txitatzen ditu. Arrak elikatzen ditu kumeak. Bikoteak errunaldi bat edo bi
egiten ditu hazkuntza-garaian. Neguan, buztanikarak sozialagoak dira eta
dozenaka hegaztiren lotokietan biltzen dira.

Kontserbazio-egoera

Europako kopurua egonkorra da. Hortaz, UICNek Arrisku Txikiagokotzat
katalogatu du. Espainian, ordea, espeziea zertxobait jaisten ari da.
Habitataren degradazioa da haren mehatxu nagusia; ibaiertzeko basoen
desagerpena, batez ere.
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Hegaztiak

Ubarroi handia

CC

C.J. Sharp

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Pelecaniformes, Phalacrocoracidae

( )
Deskribapena

Ubarroi handia hegazti handia da, eta 160 cm-ra bitarteko hego-zabalera
dauka. Hanka laburrak ditu, eta horrek itxura baldarra ematen dio, oinez
ibiltzean. Oin palmatuak ditu, igerian hobeki egiteko. Lumajea, beltza, ez
da oso iragazgaitza, eta tonu arrexka irisatuak ditu. Moko luzea eta
grisaxka du, eta hasten den tokian, orban laranjatu bat. Lumarik gabeko
eremu bat dauka begi azpian. Lepoa luzea, lodia eta malgua da. Ugalketa
garaian, ubarroi honek orban zuriak ditu buru gainean, eztarrian eta
alboetan. Arrak emeak baino handiagoak eta astunagoak dira.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Hegaztiaren banaketa oso zabala da, Europa, Asia, Afrika, Ipar Amerika
eta Australiako eremu askotan bizi baita. Iberiar penintsulako kopurua
txikia zen, espezie negutar hutsa baitzen. Duela hainbat hamarkadatatik
hona, dena dela, populazio negutarra nabarmen handitu da, populazio
ugaltzailea ere barnealdeko urtegi handietan finkatu delarik. Hori gertatu
da, ugaritu egin direlako Penintsulara negu pasa eta eremu berriak
kolonizatzera heldu diren Europa iparraldeko populazioak.

Biologia eta ekologia

Ubarroi handia kostaldeko nahiz ur gezako ur-masa handietatik hurbil bizi
da. Estuario, padura, delta, aintzira eta urtegietan ikusiko dugu. Ederki
daki igerian bai ur gainean bai azpian, gorputz fusiformeari eta hanka
palmatuei esker. Gehienbat, arrainak jaten ditu; urpean harrapatzen ditu.
Ubarroi handia taldekoia da eta milaka indibiduoz osaturik egon
daitezkeen kolonietan bizi da. Hazkuntza garaian, bikoteak zuhaitzetan
eta labarretan egiten du habia, betiere landareak eta lumak erabiliz.
Habia urtero berrerabiltzen du. Errunaldian hiruzpalau arrautza errun, eta
25 – 31 egunez txitatzen ditu. Gurasoek elikagai berrahoratua ematen
diete kumeei, 50 bat egunen buruan habiatik alde egiten dute arte.
Dena den, lauzpabost urte arte, ez dira sexu-heldutasunera iritsiko.

Kontserbazio-egoera

Ubarroi handia hedatzen ari da. Horregatik da Arrisku Txikiagokoa
UICNeren sailkapenean. Akuikulturako industriak ubarroiaren kontra
jotzen du, eta horixe da espeziearen mehatxu handiena. Interes bereziko
espeziea da Espezie Mehatxatuen Katalogo Nazionalean.

65

maqueta bidasoa 1 EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:43 Página 66

Hegaztiak

Txilinporta txikia

CC

M. Brand

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Taxonomía: Chordata, Hegaztiak, Podicipediformes, Podicipedidae

Deskribapena

Txilinporta hau mozkotea eta txikia da; 30 cm-ko luzera du, gehienez.
Lepo lodia eta okertua du, isatsik gabe, eta atzealdea biribildua.
Moko labur, mehe eta zuzena du, eta koloreak urtaroen arabera aldatzen
zaizkio. Horrela, ugalketa garaian, helduak ilunagoak dira; burua, lepoaren
atzealdea eta gorputza beltzak dira; lepoa eta eztarria, berriz, gaztainkarak.
Moko-ertzak orban horixka txikia du. Neguan, gorputzaren behealdeak,
lepoak eta eztarriak krema-kolorea hartzen dute; bizkarraldeak, berriz,
kolore arrexka du. Urte osoan, gorputzaren atzealdea zuria da eta
kotoi-itxura du. Ez da ezberdintasunik ageri bi sexuen artean.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Hegazti honen banaketa
oso zabala da, Europan,
Asian, Afrikan eta Australian baitago. Iberiar
penintsula osoan eta
Balearretan da espezie
ugaltzailea eta negutarra,
eta Kanariar uharteetan
soilik falta da. Europako
iparraldeko populazioak
migratzaileak dira et a
bidaia luzeak egiten
dituzte hegoalderantz, neguko hotz handietatik ihes egiteko. Iberiar
penintsulako populazioek ibilbide laburrak egiten dituzte neguan
itsasertzerantz, barnealdeko tenperatura hotzagoetatik babesteko.

Biologia eta ekologia

Txilinporta txikia ingurune urtar naturaletan eta artifizialetan bizi da
(aintzirak, padurak, ibaiak, urtegiak, etab.), hau da, urpeko landare urtarrak
eta landaretza zingiratarra hazten diren lekuetan. Gehienbat, intsektu
urtarrak jaten ditu (hala helduak nola larbak), bai eta anfibioak, moluskuak
eta arrain txikiak ere. Elikagaia harrapatze aldera, denboraldi luze
samarretan aritzen da igerian urpean. Ugalketa garaia udaberrian hasten
da, martxo edo apiril inguruan, hain zuzen. Bikoteak habia flotagarri bat
egiten du landaretza zingiratarrean ezkutaturik. Emeak lau eta sei
arrautzaren artean errun, eta 21 egunez txitatzen ditu. Kumeak gurasoen
bizkarrera igotzen dira, habiatik ateratzean, janaria bilatzeko eta
40 egunera independizatzen dira. Espezie honek bizpahiru errunaldi egiten
ditu denboraldian.

Kontserbazio-egoera

Arrisku Txikiagoko espeziea da UICNeren sailkapenean. Baina, populazio
orokorra urritzen ari da. Europako populazioak egonkortzat jotzen dira,
baina ez da behar adina azterlanik egin hori segurtasunez errateko.
Hezeguneen degradazioa eta suntsipena dira txilinporta txikiaren mehatxu
nagusiak. Interes berezikotzat katalogatua dago Espezie Mehatxatuen
Katalogo Nazionalean.
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Narrastiak
Lurreko beste animalia aunitzek bezalaxe, narrasti espezie
askok ere ibaietara jotzen dute ura edateko eta ez dira inoiz
ur-ibilguetatik gehiegi urruntzen. Baina, arestian azaldu dugun
bezala, erdi urtartzat jotzen diren espezieak ere sartu ditugu
gure liburuan, hau da, ziklo biologikoaren uneren batean

D. Pérez
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uraren erabateko menpetasunean bizi diren espezieak.
Apoarmatuak ere ekarri ditugu liburura. Egia erran, arras
gutxi dira Bidasoan, baina kontserbazioaren ikuspuntutik
arront garrantzitsuak.
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Narrastiak

Apoarmatu istilzalea

blickwinkel / Alamy stock

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Sauropsida, Testudines, Emydidae

( )
Deskribapena

Erdi tamainako apoarmatua. Oskolaren luzera 163 mm-rainokoa da.
Emeak arrak baino handixeagoak dira. Oskola zertxobait konkortua da,
ageriko gilarik gabe helduetan. Bizkar-ezkutua iluna da eta lerro edo puntu
horiak ditu. Zenbaitetan, ordea, koloreen eredua alderantzizkoa izan
daiteke. Sabel-ezkutua aldakorragoa da, ale erabat ilunetatik ale erabat
argietaraino, tarteko kolorazio guztiak barne. Atzeko hankek 5 behatz
dituzte (aurrekoek 5) eta hatzarteko mintzak ere bai.
Buru ilunak puntu edo orban horixkak ditu, eta kokotsa argiagoa da.
Banaketa

Espeziea zabal banatua dago, Afrikako ipar-mendebaldean eta eskualde
mediterraneoan bizi baita, eta Europan ere herrialde Baltikoetaraino.
Iberiar penintsulan banaketa etena eta zatikatua dauka, eta populazio
bakartu asko daude. Halaber, toki frankotan ez da espezie hau bizi.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Berrikitan aurkitu da
N a fa r r o a n ; b e r a z ,
Penintsularen iparr a l d e ko p o p u l a z i o
bakarra da, Galizia eta
EAEkoekin batera.
Ez daiteke baztertu
Bidasoan bizitzea,
baina zalantzazkoa da.

Biologia eta ekologia

Ingurune naturaletan eta artifizialetan bizi da, itsas mailatik 1.000 metroko
altueraraino. Landaretza-estaldura handiko eta ur-laster geldoko lekuak
maite ditu, hala ur gezak nola gaziak, iraunkorrak nahiz aldi baterako urak.
Apoarmatu istilzalearen jarduerarik handiena urtean bi garaitan da.
Lehenbizikoa urtarriletik maiatzera bitartekoa; hots, gorteiatzeak, eguzkitan jartzea eta ageriko jarduera. Ekainetik aitzina, jarduera jaitsi
egiten da. Udazkeneko lehen euriekin batera, jarduera berriro handitzen
da hibernazioa iritsi arte.
Gorteiatzea udaberrian da, eta errunaldia, berriz, ekain edo uztailean.
Arrautzak uda bukaera aldean eklosionatzen dira. Kumeak ez dira
sexu-heldutasunera iristen 120-130 mm-ko luzera izan arte. Horrek
eraginda, populazioaren hazkuntza nahiko geldoa da. Ornogabe urtarrak
eta landare-materialak jaten ditu, nagusiki. Helduaroan, harrapakari
gutxik egiten diote eraso. Aldiz, hainbat espezie karniborok ale jaioberriak
eta kumeak harrapatzen dituzte.

Kontserbazio-egoera

Espeziea Iberiar penintsulako autoktonoa da, baina Balearretan sartu da.
Ia Mehatxatu gisa dago UICNeren zerrenda gorrian, munduan. Espainian,
ordea, Kalteberatzat dago sailkatua, eta Ipar-mendebaldeko eta Levanteko
populazioak arriskuan daudela jotzen da.
Espeziarendako mehatxu nagusiak habitataren aldaketa eta zatikatzea
dira, bai eta erregimen hidrikoaren kutsadura eta aldaketa ere. Toki jakin
batzuetan, bestelako mehatxuak izan daitezke, hala nola espeziea nahi
gabe harrapatzea, edo bestela, nahita, giza kontsumorako edo maskota
gisa erabiltzeko. Espezie exotikoak ere mehatxagarri zaizkio, bai
apoarmatu hau ehizatzen dutelako, bai lehian aritzen zaizkiolako (Floridako
apoarmatua). Hainbat neurri iradoki dira Estatuan espeziea zaintzeko, hala
nola hezeguneak eta akuiferoak zaintzea, arrantza-moldeak arautzea, eta
isileko ehiztarien jarduera nahiz Floridako apoarmatuaren populazioak
kontrolatzea.
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Narrastiak

Apoarmatu korrontezalea

CC

B. Dupont

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812)
Taxonomía: Chordata, Sauropsida, Testudines, Geoemydidae

( )
Deskribapena

Erdi tamainako apoarmatua, 100etik 180 mm-ra bitarteko luzera duena.
Ale batzuk 200 mm-etik gorakoak izaten dira. Oskol luzanga du,
bizkarraldean nahiz sabelaldean zapala, ertz laua. Koloreak oliba-koloreko
berde eta arre tartekoak dira, orban gorriekin. Sabel-ezkutua horia
edo krema-kolorekoa da, eta hezurrezko zubi baten bidez dago
bizkar-ezkutuarekin oso lotua. Lepoak marra laranjatuak ditu, hondo
berdearen gainean, bai gazteetan bai heldu gazteetan. Orban biribil laranja
edo hori bat dauka begiaren eta tinpanoaren artean, animalia gazteetan
argi eta garbi ikusten den bezala, baina adinarekin lausotzen da.
72
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Mendebaldeko Mediterraneoan
barna banatua dago. Afrikako
iparraldean dago, Libiatik Marokoraino, Iberiar penintsulan
eta Frantziako lekuren batean.
Iberiar penintsulan, espeziea
arrunta eta ugaria da erdiko
mendebaldean, baina gero eta
urriagoa ekialderantz eta iparralderantz jo ahala, itsasertz
mediterraneoan izan ezik, ugaria baita. Ez daiteke erran Bidasoan ez dagoenik, baina zalantzazkoa da.

Biologia eta ekologia

Ibaiertzeko landaretza duten istilak eta ur geldoko errekak ditu gogoko
bizitzeko, intsolazio handikoak, betiere, eta ez da horren ugaria ibai
handietan eta urtegietan. Kutsadura maila jakin bateko urak onartzen ditu,
baina ez dago kutsadura handiegiko uretan.
Eguneko animaliak dira, baina udaldian gauez ere ibil daitezke. Otsailetik
urrira bitarteko jarduketa aldia dute. Negu epeleko lekuetan, dena den,
urte osoan izan daitezke aktiboak.
Gorteiatzeak udaberriaren bukaeratik udazkenera bitarte egiten dira;
hori dela eta, emeek bi errunaldi egin ditzakete maiatzetik uztailera.
Arrak 73-85 mm-rekin iristen dira sexu heldutasunera, eta emeak, berriz,
130-150 mm-ko luzerarekin. Helduak, funtsean, belarjaleak dira, baina
ornogabe urtar batzuk eta sarraskia ere jaten dituzte.
Kontserbazio-egoera

Apoarmatu korrontezalea autoktonoa da bere banaketa-eremuan. UICNek
ez du mundu mailan ebaluatu. Europan Kaltebera gisa katalogatua dago
eta Bernako Konbentzioaren II. eranskinean sartua dago, bai eta Habitatak
Direktibaren II. eta IV. eranskinetan ere. Espainian Kalteberatzat joa dago
Espainiako Anfibioen eta Narrastien Atlasean eta Liburu Gorrian. Halaber,
Kaltebera da Valentziako Erkidegoan, Katalunian eta EAEn. Portugalen,
mehatxatu gabekotzat jotzen da.
Habitat urtarren aldaketa eta degradazioa dira espezie honendako
mehatxu nagusiak. Hein txikiagoan, bestelako mehatxuak ere baditu;
adibidez, jendeak nahita harrapatzen ditu maskota gisa erabiltzeko edo giza
kontsumorako, etab. Espeziea kontserbatuko bada, haren habitata (hezeguneak) babestu eta leheneratu beharko da, eta halaber, kutsadura urritu
eta espeziearen harrapaketa arautu.
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Narrastiak

Suge biperakara

J. Oscoz

Natrix maura (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Sauropsida, Squamata, Colubridae

( )
Deskribapena

Erdi tamainako sugea da (910 mm, gehienez), isats laburra. Burua zabala
da eta ongi nabarmendua dago gorputzarekiko. Emeak arrak baino
handiagoak dira.
Buruak begi aurreko bi ezkata ditu, eta bi ere begi atzean; halaber, ezpain
gaineko 7 ezkata, eta ezpain azpiko 9. Ezkata dortsal nabarmen
karenatuak ditu, oso diseinu deigarria osatuta; zehazki, zerrenda zabal bat
sigi-saga dihoakio gorputzaren bizkarraldean. Bestelako eredu bat
ere badago; hots, luzetarako bi marra paralelo dira, kolorez argiak,
bizkarraldean ere bai. Diseinu marraduna ugariagoa da Penintsularen
hegoalderantz eta kostalde mediterraneorantz, baina elkarren hurbileko
populazioek oso maiztasun ezberdinak izan ditzakete. Gorputzaren
kolorazioa aldakorra da; batez ere, berdexkak, arreak eta oliba-koloreak
nabarmentzen dira. Eskuarki, sabela gris horixka da eta orban ilunak ditu,
xake-itxurako diseinua hartuta.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Espeziea mendebaldeko Mediterraneokoa da berez, hau da,
Europako bi itsas ertzetakoa
(Portugaletik Italiara) eta Afrikakoa
(Marokotik Tunisiara), eta uharteetakoa ere bai. Era uniformean
banatua dago Iberiar penintsulan,
salbu Kantabriako, Asturiasko
eta Lugoko itsasertzean, eta
Almeriako nahiz Murtziako leku
idor-idorretan.
Biologia eta ekologia

Itsas mailatik 1.500 metroko altueraraino bizi da. Ohitura urtarrak ditu, eta
ugari ibiltzen da ibai, erreten, idoi, urtegi eta paduretan; ez da horren
ugaria urguneetatik urrun. Espeziea aktiboa da martxotik urrira, baina
jarduketa aldia laburragoa da leku hotzagoetan. Bazter beroagoetan,
berriz, jarduketa etengabea izan daiteke. Udaberrian eta udazkenean,
espeziea aktiboagoa da erdiko orduetan; udan, berriz, goiznabarrean eta
ilunabarrean.
Suge biperakara udaberrian ugaltzen da. Suge obiparo edo errulea da.
Emeak arrautzak errun eta 40-45 egunez inkubatzen ditu. Ehizakiak
zelatan harrapatzen ditu, baita bilaketa aktiboaren bidez ere. Arrainak
(ziprinidoak), anfibioak (helduak, larbak eta arrautzak) eta ornogabeak
(oligoketoak, izainak, gasteropodoak, intsektuak) jaten ditu, eta
noizbehinka, narrastiak eta ugaztun txikiak. Kontrara, hainbat hegazti
(koartzak, harrapariak), ugaztun (igaraba eta beste karniboro batzuk)
eta narrasti (Montpellierko sugea) dira espezie honen harrapakariak.
Hainbat modu ditu harrapakarien erasoa saihesteko; adibidez, sugegorriarekin duen antz handia. Horri mimetismo batestarra erraten zaio.
Kontserbazio-egoera

Suge biperakara autoktonoa da bere banaketa-eremuan. Dena den,
gizakiak sartu izanari zor dakioke Balearretan eta Mediterraneoko beste
uharte batzuetan egotea.
Arrisku Txikiagokoa da UICNeren sailkapenaren arabera, hala mundu
mailan nola Espainian.
Mediterraneoko eremu zabaletan mehatxatua dago. Izan ere, bai kutsaduraren ondorioz, bai ibaietako eta itsasertzeko hezeguneetako emaria
galtzearen ondorioz, desagertzen ari dira suge honek jaten dituen arrainak
eta anfibioak. Pestizidak ere mehatxagarri zaizkio, haren ehunetan
metatzen baitira, eta halaber, aipatu behar da gizakiak zuzenean hiltzen
dituela.
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Narrastiak

Suge gorbatadun mediterraneoa

CC

B. Dupont

Natrix astreptophora (López Seoane, 1884)
Taxonomía: Chordata, Sauropsida, Squamata, Colubridae

( )
Deskribapena

Erdi tamainako sugea da. Gehienez, 1.190 mm-ko luzera du. Burua ederki
nabarmentzen zaio gorputzetik. Begi aurreko plaka bat du, eta begi atzeko
hiru. Begietako irisa gorrixka da. Bizkarraldean, 19 ezkata-ilara ditu,
karenatuak, gorputzean alderik alde.
Gazteek lepoko zuri bereizgarri osoa dute, eta ondoan, lepoko beltz
osagabe bat; biak ere adinarekin desagertzen dira. Gorputza
oliba-kolorekoa edo arre argia da, eta orban beltz txikiak ditu, helduetan
desagertzen direnak. Europako gainerako lurraldeetan bizi den N. natrix
espeziearen oso antzekoa da. Sabelaldeko ezkata kopuruari erreparatu
behar zaio biak bereizteko: N. astreptophora espezieak 156tik 166ra ezkata ditu, eta N. natrix espezieak, berriz, 162tik 182ra bitarte.
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Banaketa

Frantziako hego-ekialdeko
muturrean, Iberiar penintsulan
eta Afrikako ipar-mendebaldean
(Tunisiatik Marokora) dago.
Bereziki ugaria da Iberiar penintsularen iparraldeko erdian.
Penintsularen erdialdean eta
hegoaldean, populazioak inguru
menditsuetan metatzen dira.
Hego-ekialdean, berriz, noizbehinka bizi da, ez baitago inguru hezerik. Ez dago Balearretan.

Biologia eta ekologia

Itsas mailatik 3.000 metrora bitarteko habitatetan bizi da; Sierra Nevadan,
adibidez. Oihan, aintzira, ibai, belai eta nekazaritza-alorrak dauden
bazterretan bizi da; ibaiertzeko landaretza duten ibaiei lotuagoa dago
Mediterraneo aldean.
Espeziea aktiboa da martxotik urrira. Epealdi hori laburragoa da inguru
menditsuetan, eta luzeagoa, beheragoko eremuetan. Eguneko ohiturak
ditu, baina udan gauez ere ateratzen da. Ugalketa udaberritik uztail
bukaerara izaten da. Arrautzak udaren bukaera aldean eklosionatzen dira.
Sexu-heldutasun berantiarra.
Suge honek, gehienbat, anuroak jaten ditu, baina bestelakoak ere bai,
hala nola urodeloak, arrainak, ugaztun txikiak eta narrastiak.
Bilaketa aktiboaren bidez ehizatzen du. Gazteek oligoketoak eta
intsektuak jaten dituzte. Hainbat hegaztiren, ugaztunen eta beste
narrasti batzuen –ofidioen– dietan ageri da.

Kontserbazio-egoera

Suge gorbataduna natiboa da bere banaketa-eremuan. UICNek ez du
espeziea katalogatu mundu mailan. Espainian, ordea, espeziea Arrisku
Txikiagokoa da.
Hainbat faktorek jar dezakete mehatxupean espeziearen bideragarritasuna Iberiar penintsularen hegoaldean, hala nola banaketa urriak,
ur-masen degradazioak eta idortasuna areagotzeak. Horiez gain,
espezieari ere mehatxagarriak zaizkio ibaien kutsadura, gizakiaren
ekintza zuzena eta errepideetako harrapaketak.
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Narrastiak

Apoarmatu amerikarra edo
Floridako apoarmatua

E. Baquero

Trachemys scripta (Thunberg, 1792)
Taxonomía: Chordata, Aves, Podicipediformes, Podicipedidae

Deskribapena

Ur gezako apoarmatua, ertaina, 120tik 200 mm-ra bitarteko luzerakoa.
Orban irten bat du buruaren alde banatan, gorria edo horia,
subespeziearen arabera. Gezi-formako marrazki bat du eremu
prefrontalean, muturraren gainean. Lepoan baditu aho azpian elkartzen
diren hainbat marra.
Azala berdea da, oliba-kolorekoa, orbantxo txikiekin. Bizkar-ezkutu
berdea adinarekin iluntzen da. Animaliaren behealdea hori argia da.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Jatorriz Mexiko eta AEBko
espeziea, eta espezie
inbaditzaile gisa zabaldu
da munduko leku askotan.
Espeziea zabal banatua dago
Espainian; izan ere, 17 autonomia erkidegotan eta 32
probintziatan dago. Espeziea
zenbait tokitara iritsi da aleak
askatu izanaren ondorioz.
Datuen arabera, gainera, 5
autonomia erkidegotan populazio ugaltzaileak dituzte.

Biologia eta ekologia

Espezie jeneralista hau era askotako ingurune urtarretan bizi da: ibaietan,
urtegietan, aintziretan, istiletan eta hiri-inguruneetan. Hiriguneetatik
hurbileko edo gizakiak maiz bisitatzen dituen ur-masetan dago.
Espeziea aktiboa da otsailetik azarora, eta gainerako hileak hibernazio
etenean pasatzen ditu. Udaberrian, jarduerak goia jotzen du eguerdian.
Udan, berriz, aktiboagoa da goizean eta arratsaldean. Emeek apiriletik
abuztura erruten dituzte arrautzak, eta urtean hiru errunaldi ere egin
ditzakete. Espezie orojalea da, landareak nahiz animaliak jaten baititu:
hostoak, haziak, algak, gasteropodoak, odonatoak, sarraskia eta gizakiak
sarturiko karramarroak.

Kontserbazio-egoera

Espezie inbaditzailea da Espainian, eta munduko 100 espezierik
inbaditzaileenen artean dago UICNeren katalogoan. Halaber, Espezie
Exotiko Inbaditzaileen Espainiako Katalogoan dago sartua.
Espeziea maskota gisa sartu da Espainian. Izan ere, ale asko ingurune
urtarretan askatzearen ondorioz, populazioak finkatu, eta haietako asko
jada ugaltzaileak dira; beraz, garrantzitsua da prebentzio-lana egitea
eta herritarrak kontzientziatzea, horrelako apoarmaturik ez askatzeko.
Gainera, apoarmatuen espezie natiboekin aritzen da lehian eguzkia
hartzeko lekuak bereganatzeko, eta handiagoa denez, dieta askotarikoagoa duenez eta kumeak agudoago egiten dituenez, bertako
espezieak kanporatzen ditu.
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Anfibioak
Anfibioak ornodun klase bat dira eta inguru urtarra nahiz lurtarra
ustiatzeko gaitasuna dute ezaugarri. Oro har, larba-fasean
urpean bizi dira, zakatz-arnasketa dute; fase helduan, biriken
bidez arnasten dute eta ingurune urtarrean nahiz lurtarrean bizi
dira. Herritarren artean erraten da anfibioak ornodun lurtarren
eta urtarren arteko trantsizio-forma direla, eta eboluzioaren
aldetik, lehenak izan zirela ingurune lurtarrera egokitzen, baina
ur-ingurunearekiko menpekotasunetik askatu gabe.

J. Arbilla
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Ezaugarri hori dela eta, anfibioek eginkizun garrantzitsua
betetzen dute sare ekologikoetan, zubia baitira ekosistema
urtarren eta lurtarren artean, sare trofikoetan funtsezko rola
beteta. Anfibioak, bestalde, ornodun talderik mehatxatuena
dira. Haien garrantzi ekologikoa eta mehatxu maila ikusita,
anfibioak garrantzi bereziko animalia taldea dira.
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Anfibioak

Txantxikua

CC

C. Fischer

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Anura, Alytidae

Deskribapena

Apo txikia (50 mm-tik beherakoa), mozkotea eta buru handia. Mutur
biribildua du, begi irtenak, begi-nini bertikalekoak. Parotida-guruinak ez
dira nabarmenak. Azal zimurtsua. Garatxak eskuarki saihetsetan biltzen
dira, bi ilara dortsolateraletan. Gorputz-adar labur eta sendoak. Atzeko
gorputz-adarretan hatzarteko mintz txikia dute.
Bizkarraldea gris argia da, gutxi markaturiko orban berde, gorri edo
beltzekin. Sabela argia da.
Banaketa

Txantxikua Alemaniako mendebaldean, Holandako zati txiki batean,
Suitzako iparraldean, Belgikako hegoaldean, Luxenburgon, ia Frantzia
guztian eta Iberiar penintsulako zati handi batean bizi da, eta Marokoko
iparraldean ere bai; Rifeko mendietan eta Atlas Ertainean, hain zuzen.
Ongi banatua dago Iberiar penintsulan. Ugaria da iparraldeko herenean,
Galiziatik Kataluniara, eta urriagoa, berriz, Zaragozan eta Huescako
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hegoaldean. Erdialdean, Portugaletik Valentziaraino bizi da, eta
ugariagoa da bi muturretan erdigunean baino (Madril). Ez dago
Penintsularen hegoaldean, salbu
Alacanten, Albaceteko ipar-ekialdean eta Murtziako iparraldean.
4 subespezie ditu.
Biologia eta ekologia

Habitat mota ugarietan bizi da, itsas mailatik 2.400 metroko altueraraino
(Pirinioetan), hala naturaletan nola hiri-habitatetan. Iraupen luzeko
urgune hurbiletatik bizi da, arrainik gabeak, ura beharrezkoa baitzaio
larba-garapenerako. Aunitzetan, gizakiak egindako urguneak izaten dira
(askak eta iturriak). Helduek ohitura lurtarrak dituzte.
Txantxikua goiznabarreko eta gaueko espeziea da, inoiz-edo egunez
aritzen dena. Eremu garaietan, hibernazio sakona dauka; tenperatura
gozoagoko lekuetan, berriz, urte osoan jardun dezake. Espeziea ez da
lurraldekoia; zenbait indibiduo aterpe berean bizi daitezke. Errunalditik
aurrera, arrek atzeko hanketan garraiatzen dituzte arrautzak hezegune
batean uzteko. Han, arrautzak eklosionatu, eta larba berriak garatzen dira.
Nagusiki, artropodo txikiak (intsektuak, armiarmak, milazangoak), bareak
eta zizareak jaten ditu. Larbek, berriz, landare-materiala, ornogabe urtarrak
eta sarraskia jaten dituzte. Kontrara, txantxikua sugeek, ugaztun batzuek,
hontz zuriek eta hegazti zangaluzeek harrapatzen dute. Bestalde,
odonatoek, ditiszidoek eta uhandreek larbak jaten dituzte.

Kontserbazio-egoera

Espezie autoktonoa da bere banaketa-eremuan. Mundu mailan Arrisku
Txikiagokoa da, UICNeren sailkapenean. Espainian, ordea, Ia Mehatxatua
kategorian dago. 3 subespezie Ia Mehatxatuak daude, eta bat Kaltebera
da.
Ugaltzeko behar dituen urguneak aldatzea edo suntsitzea dira mehatxu
nagusia txantxikuarendako (batez ere, bere banaketaren hegoaldean),
hainbat arrazoi direla medio: maila freatikoaren jaitsiera, abeltzaintza- eta
nekazaritza-uraren erabilera tradizionalen galera, iturrien abandonua eta
erreken kanalizazioak. Bestelako mehatxuak ere baditu, hala nola
ibilgailuek ale helduak harrapatzea, edota arrainak (salmonidoak)
txantxikuaren hazkuntza-lekuetan sartzea. Gainera, zabaltzen ari diren
gaitzek (kitridiomikosia) txantxiku askoren heriotza eragin dute berrikitan.
Hona espeziea zaintzeko neurriak; urgune iraunkorrak mantendu eta
sortzea (hegoaldean, batez ere), populazioen jarraipena egitea, eta aleak
exsitu haztea.
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Anfibioak

Apo arrunt iberiarra

E. Baquero

Bufo spinosus (Daudin, 1803)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Anura, Bufonidae

Deskribapena

Itxura sendoa du eta tamaina handia, arrek 119 mm izan baitezakete
luzeran, eta emeek, berriz, 145 mm; salbuespenez, 180 mm ere bai.
Burua luzeagoa da zabala baino, mutur motza eta kamutsa. Begi handi
eta irtenak ditu, eta begi-nini horizontala. Parotida-guruinak irtenak,
luzangak eta eliptikoak dira; substantzia toxikoak jariatu eta
gorputz-gainazalean zabaltzen dira. Tinpanoa biribildua da, ez oso nabarmena. Gorputz-adarrak laburrak eta sendoak dira, eta hatzarteko mintz
oso argia dute atzeko gorputz-adarretan. Araldian, arrek eztei-kailuak
dituzte eskuetan eta are gehiago garatzen dute hatzarteko mintza atzeko
gorputz-adarretan.
Bizkarraldeko hondoa arrea, gorrixka edo laranjatua da, orban irregular zuri
edo horiekin. Sabel horixka edo grisaxka, uniformetasunez diseinatua edo
jaspeztatu ilun batekin.
Banaketa

Afrikako iparraldean (Maroko), Iberiar penintsulan eta Frantziako
hegoaldean nahiz mendebaldean bizi da, non harremanetan baitago
Bufo bufo europar espeziarekin. Berrikitan, B. spinosus eta B. bufo
espezieak bereizita sailkatu dira.
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Iberiar penintsula osoan bizi da, baina
ez dago, ez Balear Uharteetan, ez
Kanarietan. Dena den, Ons uhartean
sartua da. Baliteke ez egotea Iberiar
penintsularen eremurik idorrenetan
(Almeria, Murtzia), ezta Castelló,
Te ru e l e t a Z a r a g o z a ko a l d e r i k
lehorrenetan ere.
Biologia eta ekologia

Itsas mailatik 2.600 metroko altuetaraino bizi da, Pirinioetan. Denetariko
habitatetan bizi da: hots, oihanetan, eremu irekietan nahiz sasitzetan;
ingurune naturaletan, landuetan edo hiri-eremuetan, hala nola lorategi eta
parkeetan. Badirudi lekuek baldintza bakarra behar dutela espezie hau
bizitzeko; ugalketa-lekuek ur geldiak edo geldoak izatea, ahal bada iraunkorrak eta landaredunak, baina, gainerakoan, espeziea oso lurtarra da.
Negua lurperaturik ematen dute hibernatzen, luzeago edo laburrago,
klimatologiaren arabera. Animalia gautarrak dira, baina ugalketa garaian,
arrak egunez ere aktiboak dira. Ugalketa garaian (abendua-maiatza), apoak
urteroko errunaldi-lekuetara itzultzen dira; horretarako, hainbat kilometroz
ibili behar izaten dute hibernazio-lekutik arrautzak erruteko lekuraino.
Apo arruntaren dieta askotarikoa da; gehienbat, intsektuak (inurriak eta
koleopteroak, batez ere), zizareak, armiarmak eta krustazeo lurtar txikiak
jaten ditu, eta noizbehinka, ornodun lurtar txikiak (sugandila txikiak edo
karraskari kumeak). Larbek landare urtarrak arraspatzen dituzte.
Espezie hau ehizatzen duten harrapakarien artean, badira hegazti ertain
eta handiak, sugeak eta mustelidoak; igaraba, batez ere. Toxikoa izateaz
gain, eraso egiten diotenean, apoa puzten da handiagoa iruditzeko eta
erasotzailea beldurtzeko.
Kontserbazio-egoera

Espezie autoktonoa da Espainian, baina Ons Uhartean sartua. UICNek
ez du espeziea mundu mailan ebaluatu. Espainian, ordea, Arrisku
Txikiagokoa da.
Badirudi Levante eta Aragoiko urik ezak eta nekazaritza intentsiboak
baldintzatu egiten dutela apo arruntaren biziraupena aipatu lekuetan, bai
ingurune hezeak desagertu eta aldatzearen ondorioz, bai biozidak eta
fitosanitarioak erabiltzearen ondorioz. Ugalketa-migrazioetan, ibilgailuek
errepideetan gehien harrapatzen duten anfibioa da.
Espeziea kontserbatuko bada, lehentasunezko neurriak hartu beharko
dira, hala nola bioziden eta fitosanitarioen erabilera kontrolatzea, eta
espeziearen ugalketa-lekuak zaintzea. Halaber, faunarendako pasabideak
paratzea iradoki da harrapaketa gehien gertatzen diren errepideetan.
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Anfibioak

Uhandre piriniotarra

CC

B. Trapp

Calotriton asper (Dugès, 1852)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Caudata, Salamandridae

Deskribapena

Helduaren luzera 90 eta 160 mm artekoa da. Arren isatsaren luzera nabarmen laburragoa da gorputzarena baino; emeen isatsak, berriz gorputzaren
adinako luzera du edo luzexeagoa da. Arrek buru biribilduagoa eta
zabalagoa dute emeek baino. Azal zimurtsua tuberkuluz betea dago
bizkarraldean eta isatsaren oinarrian. Ez du bizkar-gandorrik. Hankak
indartsuak eta sendoak dira, eta behatzak, libre.
Alboak kolorez arrexkak dira, baina aldaketa handia dago populazioen
artean eta barnean; hau da, ia beixa den marroi argitik ia beltza den marroi
ilunera bitartekoak. Sabela horixka da, baina ugalketa garaian, arrarena
laranjatu edo gorrixka bihurtzen da.

Banaketa

Endemismo piriniotarra da, eta Pirinioetako bi isurialdeetan dago Espainian, Frantzian eta Andorran, betiere goi-mendiko eta ertaineko bazterretan.
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Kataluniatik Nafarroako
mendebaldera bitarte bizi
da, eta Gipuzkoan ere sartu izan da. Batez beste,
urteko tenperatura 14ºC-tik
beherakoa den eremuetan
bizi da. Ohikoa da Pirinioetako erdialdean; muturretan, ordea, populazioak
zatikatuagoak daude.

Biologia eta ekologia

Bereziki ugaria da 1.000 eta 2.000 metroko altueren artean. Uhar eta
mendiko lakuetan bizi da, desnibel handiko lekuetan eta ur hotzetan.
Ur-laster handiko inguruneetan bizitzearen ondorioz, bizitza bentonikoa
garatu behar izan du, errekaren edo uharraren hondoan.
Jarduketarik gabea da neguan, hau da, ura 6ºC-tik jaisten denean, eta
udan ugaldu eta elikatzen da. Uhandre piriniotarra goiznabarreko
eta gaueko espeziea da, baina hilerik hotzenetan, eguneko jarduketa
handitzen da. Mehatxua sumatzen duenean bakarrik ateratzen da
aterpetik, edo bestela, elikatzeko. Espeziearen larba-garapenak urtebetetik goiti irauten du; metamorfosia hasten da larbak 45 mm baino
gehiago duenean.
Espezie intsektujalea da. Egunez, zelatan egiten du ehiza, eta gauez,
bilaketa aktiboa egiten du ehizakien bila. Ehizaki urtarrak jaten ditu;
inoiz-edo, lurtarrak, baina jeneralista da, eta ornodun txikiak ere jan ditzake
(anfibioen larbak). Amuarraina da espeziearen harrapakari nagusia.
Dena den, erdi tamainako espezie urtar aunitzek ere harrapatu dezakete.

Kontserbazio-egoera

Espezie autoktonoa da bere banaketa-eremu osoan. UICNeren sailkapenaren arabera, espeziea Ia Mehatxatua da (NT), bai mundu mailan bai
Espainian. Gainera, Bernako Konbentzioaren II. eranskinean sartua dago,
bai eta Habitatak Direktibaren II. eta IV. eranskinetan ere. Halaber, interes
bereziko espezie gisa ageri da Espezie Mehatxatuen Katalogo
Nazionalean.
Hona uhandre piriniotarrak dituen mehatxuak: espezie exotikoak sartzea,
hala nola lakuko amuarraina (Salvelinus sp), uretan intsektizidak
izatea, eta ingurunearen aldaketa. Guztiak ere mehatxu puntualak dira
espeziarentzat.

87

maqueta bidasoa 1 EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:43 Página 88

Anfibioak

Zuhaitz-igel iberiarra

E. Baquero

Hyla molleri (Bedriaga, 1890)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Anura, Hylidae

Deskribapena

Igel txiki honek 45-50 mm-ko luzera du. Buru zabala du, eta mutur motz
eta biribildua. Begi-ninia horizontala da. Tinpanoa nabarmen dago markatua, begi erdiaren antzeko diametroarekin. Aurreko gorputz-adarrak laburrak dira, behatzak zertxobait palmatuak direla; atzeko gorputz-adarrak,
berriz, luzeak eta arinak, eta behatzen beheko bi herenak palmatuak dira.
Bi gorputz-adarretako behatz muturrek disko itsasgarriak dituzte.
Bizkarraldea berde argi min eta uniformea da, baina kolore horixkak,
grisaxkak eta urdinak ager daitezke. Sabeleko kolorea zuria edo horixka
da. Alboko zerrenda iluna muturretik abiatu eta gorputza zeharkatzen du,
eta begitik nahiz tinpanotik pasatuta; gerrialdean kiribil bat egiten du alde
anterodortsalerantz.
Arrek aho-zaku bat dute; egonean daudelarik, tolesdurak osatzen ditu
eztarrian. Zakua puztean, burua baino handiagoa da.

Banaketa

Iberiar penintsulan eta Frantziako hegoaldean banatua dago. Ugaria da
Iberiar penintsularen iparraldean eta erdialdean. Ez dago Mediterraneoko
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itsasertzean. Muga Aragoiko
probintziak, Albacete, Cuenca
e t a S i e rr a M o r e n a d i r a ;
mendikate hori hegoalderantz
soilik zeharkatzen du Huelvara iristean. Zabal banatua
dago Portugalen.

Biologia eta ekologia

Itsas mailatik 2.100 metroko altueraraino bizi da, baina bakana da
1.000 metrotik goiti. Habitat hezeak eta landaretza oparoko ingurune
urtarren ertzak hartzen ditu; noizbehinka, paramo-eremuak. Helduak
ugaltzeko baizik ez dira uretara joaten.
Igel honen jarduketa aldia mantendu egiten da, tenperaturak 8ºC-tik
gorakoak badira. Egunez, heldua lezkadi, ihitoki eta landaretza sarrian
babesten da, ur-eremu iraunkorretatik hurbil. Landaretza ugariko ur-eremu
iraunkorrak erabiltzen ditu ugaltzeko, arrautzak erruteko. Ugalketa garaia
apiriletik maiatz-ekainera bitartekoa da. Arren gaueko ugalketa-kantua kilometro batera baino gehiagora entzun daiteke.
Gehienbat, inurriz elikatzen da, baina ez dago informazio handirik jaten
duenari buruz. Larbak, esekitako eta harkaitz gaineko landare-materialaz
elikatzen dira. Espeziea harrapatzen duten harrapakarien artean suge
biperakara eta hainbat hegazti harrapari daude. Ibai-karramarroek
arrautzak jaten dituzte, eta uretako sugeek, arrainek, odonato-larbek, distizidoek eta uhandreek, berriz, larbak.
Kontserbazio-egoera

Espezie autoktonoa da bere banaketa-eremu guztian. Ez dago UICNek
sailkatua mundu mailan. Iberiar penintsulari dagokionez, Ia Mehatxatua
da Espainian, eta Arrisku Txikiagokoa, Portugalen. Autonomia erkidegoei
erreparatuta, Kaltebera da Kantabriako, Madrilgo Erkidegoko, Extremadurako eta Galiziako Espezie Mehatxatuen Katalogoetan; interes berezikoa
da Gaztela-Mantxan.
Espezieak hainbat mehatxu ditu, hala nola habitataren suntsipena,
uraren kutsadura edo espezie exotikoak sartzea (ibai-karramarro gorria,
Procambarus clarkii). Froga batzuek ederki erakusten dute populazio
batzuk arrazoi horiek eraginda desagertu direla. Mehatxuak handiagoak
dira banaketa-eremuaren eremu periferikoetan, populazioak nahiko
bakartuta daudelako.
Habitata hobetzeko eta/edo urguneak sortzeko neurri guztiak onak izan
daitezke espeziearen populazioak hobetzeko, bai eta habitat lurtarra
zaintzea ere, populazioen arteko komunikaziorako.

89

maqueta bidasoa 1 EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:43 Página 90

Anfibioak

Uhandre palmatua

E. Baquero

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Caudata, Salamandridae

Deskribapena

Uhandre iberiarren arteko txikiena da, 80-85 mm-ko luzera baitu.
Isatsak gorputzak adinako neurria du, edo luzexeagoa da. Buruak
luzetarako hiru ildo ditu goialdean, eta zerrenda ilun bat sudur-zulotik
begiraino; zenbaitetan, leporaino. Gorputza biribildua da, eta gorputzadarrak, sendotasunik gabeak.
Bizkarraldea arre horixka, oliba-kolorekoa edo marroi gutxi-asko iluna da.
Alboan, kolore ilunak sabelalderantz lausotzen dira edo orban ilunezko
sare bat osatzen dute hondo zuriaren gainean. Sabela horixka argia da;
gehienetan orbanik gabea, baina puntu marroi ilun edo beltzak ditu.
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Banaketa

Zabal banatua dago Europako
mendebaldean, Iberiar penintsulatik Txekiar Errepublikaraino,
Britainia Handia barne.
Iberiar penintsularen ipar muturrean baizik ez dago; hau da, Portugaleko iparraldean, Galizian,
Asturiasen, Kantabrian, Gaztela
eta Leonen, EAEn, Nafarroan,
Errioxan, Aragoin eta Katalunian.

Biologia eta ekologia

Espeziea itsas mailatik goi-mendietaraino bizi da (2.200 m, Pirinioetan).
Zehazki, era askotako habitatetan bizi da, eta haietan guztietan,
ur-ingurune gutxi-asko iraunkorrak dira nabarmentzekoak ugaltzeko:
padurak, aintzirak, urtegiak, istilak, urmaelak, iturriak, erretenak eta
errepide-ezpondak.
Fase lurtarrean, gautarrak dira; egunez aterpean daude. Fase urtarrean,
berriz, egunez eta gauez aritzen dira. Uhandre palmatu batzuek ur
barnean hibernatzen dute; beste batzuek, berriz, lurrean. Espeziearen
ugalketa otsail-martxoan hasten da, eta mendiko populazioetan, ugalketa
garaiak uztaileraino irauten du. Larbek 4 hilabete inguru behar dituzte
garatzeko eta metamorfosia osatzeko.
Helduek, nagusiki, intsektuak, armiarmak eta krustazeoak jaten dituzte.
Larbek, berriz, krustazeoak, baina bestelako larbak ere bai. Espeziaren
ohiko harrapakariak sugeak, salmonidoak eta uhandre handiagoak dira.

Kontserbazio-egoera

Espezie autoktonoa da bere banaketa-eremu guztian. UICNeren
sailkapenaren arabera, Arrisku Txikiagokoa da hala orokorrean nola
Espainian. Bernako Hitzarmenaren III. eranskinean sartua dago, eta Babes
Bereziko Erregimenean, Basa Espezieen Zerrendan.
Bere habitatak nekazaritza-lanen ondorioz nahiz artzaintza intentsiboaren
ondorioz suntsitu eta kutsatzen dira, eta horrek kalte egiten dio.
Espeziearen hazkuntza-lekuetan aisia-xedeetarako sartzen diren arrain
exotikoek ere (salmonidoak eta ziprinidoak) populazioen galera eragiten
dute.
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Anfibioak

Ur-igel arrunta

J. Oscoz

Pelophylax perezi (López-Seoane, 1885)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Anura, Ranidae

Deskribapena

Erdi tamainako igela da, 110 mm-ko luzera izan dezakeena, baina ez du
80 mm baino gehiago izaten. Burua luzeagoa da zabala baino; muturra,
berriz, biribildua. Begi-ninia horizontala da. Tinpanoa oso nabarmena da,
eta bizkar-alboetako tolesdurak neurrian garatuta daude. Hanka luze eta
estilizatuak ditu. Atzeko hanketako behatzak mintz interdigilaten bidez
daude lotuta; mintzak zabal garatuta daude. Kolorez askotarikoa da, baina
oro har berdea izaten da, orban beltzekin, eta gehienetan, orno-lerro argi
batekin. Sabela grisaxka da. Arrek aho-zaku grisaxkak dituzte aho ertzetan.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Iberiar penintsulako eta Frantziako
hegoaldeko espezie endemikoa
da, baina ez dago mendikateetako
alderik garaienetan. Balear Uharteetan eta Kanarietan sartu da
(Hierron eta Lanzaroten izan ezik).

Biologia eta ekologia

Faktore klimatikoen artean, altitudeak soilik eragiten dio igel honen
banaketari, eta itsas mailarekiko 2.400 metroko altueran ere bizi da.
Denetariko ur-gorputzetan dago, baina funtsean ingurune iraunkorretan
bizi da. Ez da oso zorrotza ur kalitateari dagokionez, eta nolabaiteko
kutsadura xenobiotikoa ere onartzen du, bai eta nola-halako gazitasun
maila ere.
Espeziea hertsiki urtarra da, baina, halaber, maiz aurkituko dugu eguzkitan
urguneetatik hurbil, non ehizan aritzeaz gain, ugaldu ere egiten baita.
Helduek egunez eta gauez dihardute; neguan, ordea, gutxiago. Apiriletik
uztailera bitarte ugaltzen dira, ibaiertzeko landaretza duten urgune
iraunkorrak bilatuta. Larbek bi hilabete inguru behar dituzte metamorfosia
osatzeko. Igel honek batez ere intsektuak jaten ditu (dipteroak,
himenopteroak, koleopteroak) eta, noizbehinka, ornodunak, bere
espezieko aleak barne. Espeziaren harrapakarien artean, badira anfibioak,
narrastiak, hegaztiak, ugaztunak eta krustazeoak. Harrapakari bat
hurbil dabilela sumatzen dutenean, ziztuan jotzen dute uretara, hori
defentsa-bide nagusietako bat baita.

Kontserbazio-egoera

Autoktonoa da Iberiar penintsulan, baina Kanarietan eta Balearretan
sartua. Arrisku Txikiagoko sailkapena dauka UICNeren zerrendan
hala mundu mailan nola Espainian. Zenbait tokitan, urgunerik ezak eta
fitosanitarioek eragindako kutsadura maila handiek eragiten diote.
Espezie exotiko harrapakariak (arrainak, karramarro amerikarra) eta
parasitoak sartzea ere kaltegarria zaie populazioei, bai eta errepideko
harrapaketak ere.
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Anfibioak

Baso-igel gorria

J. Oscoz

Rana temporaria (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Anura, Ranidae

Deskribapena

Igel handia, itxuraz sendoa. Emeak arrak baino handiagoak dira eta
90 mm-tik gorako luzera izan dezakete. Buruak bi orban ilun ditu alde
banatan, eta muturra biribildua da. Begiek nini horizontala dute. Tinpanoa
handia da eta begia baino 2/3 txikiagoa da tamainaz. Bizkar-alboetako
tolesdurak ia paraleloak dira, eta elkarrengandik hurbil daude. Atzeko
hankak laburragoak eta potoloagoak dira beste igel arre batzuetakoak
baino. Mintz interdigitalek behatzen luzeraren 1/2 eta 2/3 artean soilik
betetzen dute.
Espeziaren koloreak era askotakoak dira. Horrela, badira igel beltzak,
grisak, laranjak, bai eta gorriak ere. Halaber, orban-eredu askotarikoa dute,
diseinu arras leunetik ale jaspeztatu eta orbanduetara. Ale aunitzek V
alderantzikatuaren formako orban bat dute bizkarrean. Sabelaren kolorea
argiagoa da bizkarrekoa baino, tonu zuri eta horixkekin, eta orban
luze-laburragoak ere agertu daitezke.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Iberiar penintsulatik Uralet ara
bitarteko banaketa-eremua du.
Ugariagoa da Europako iparraldean
eta erdialdean, bai eta Britainiar
Uharteetan ere.
Iberiar penintsulan, baso-igel gorria ia
iparralde osoan dago banatua,
Kantauri aldeko erkidego guztietan
baitago, eta halaber, Gaztela eta
Leongo iparraldean, Errioxan, Nafarroako aurre-pirinioetan, Huescan,
Zaragozan, Lleidan, Gironan, Bartzelonan eta Andorran.

Biologia eta ekologia

Altitudeari begira, itsas mailatik 2.700 metroko altuera bitartean bizi da,
Pirinioetan. Ohitura lurtarrak ditu, eta inguru hezeak hartzen ditu era
askotako habitatetan: larreak, sasiak, oihanak edo harritzak, bai eta ibai
eta aintziretatik hurbileko eremuak ere.
Neguan, ez dute jarduketarik. Igel hau ilunabarrean eta gauez aritzen da
gehiago. Errunaldia ur-ingurune mota askotan egiten du, hala iraunkorretan nola urtarokoetan, berezkoetan nahiz gizakiak egindakoetan, sakonera
txikiko eremuetan eta ur azaletan. Ugalketa garaia populazioen arabera
eta klimaren arabera aldatzen da.
Artropodo lurtarrak, intsektuak eta oligoketoak jaten ditu. Larbek, berriz,
protozooak, eta detrituak, bai eta beste larba batzuk ere.
Baso-igel gorriak harrapakari aunitz ditu, hala larba-fasean nola helduaroan.
Helduen harrapakari nagusiak uretako sugeak, hegazti batzuk eta
ugaztunak dira; mustelidoak, batez ere. Larba-faseetan, harrapakari nagusiak burruntzien eta distikoen larbak dira.

Kontserbazio-egoera

Espezie autoktonoa da bere banaketa-eremu guztian. UICNeren
zerrendaren sailkapenaren arabera, Arrisku Txikiagokoa da, hala mundu
mailan nola Espainian. Eremu beheretan, populazioak giza presioen
mehatxupean daude, gizakiak haien habitata aldatu eta kaltetzen duelako.
Espeziea kontserbatuko bada, ugaltzeko erabiltzen dituen hezeguneak
kontserbatu beharko dira. Adibidez, Kantauriko erlaitzean, oihan
hostogalkorra leheneratzea neurri ona da espeziearen jatorrizko habitata
lehengoratzeko, oihan mota horren ordez, eukalipto sailak landatu
baitira.
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Anfibioak

Arrabioa

E. Baquero

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Caudata, Salamandridae

Deskribapena

Erdi tamainako urodeloa da, itxuraz sendoa. Ez du 200 mm-tik gora
hartzen luzeran, baina populazioren batean, luzera 250 mm-koa da.
Burua ederki dago gorputzetik ezberdindua, eta parotida-guruinak oso
garatuak eta nabariak dira buruaren alde banatan. Gorputza sendoa da, ia
zilindrikoa, eta zeharkako ildoak ditu gorputzean barrena, isats- eta
bizkar-gandorrik gabe. Isatsa labur samarra da. Azalak guruin-poroak ditu
gorputz osoan.
Azala leuna eta distiratsua da, eta orbanek nahiz lerro horiek osaturiko
marrazki bat dauka, edota bien arteko konbinazio bat hondo beltzaren
gainean. Marrazki hori ezberdina da subespezietik subespeziera, baina
baita subespezieen barnean ere.
Larbaren tamaina 19tik 35 mm-ra bitartekoa da metamorfosia baino
lehen, baina 70 mm-ra bitarteko larbak ere ikusi dira. Burua sendoa eta
zabala da, eta muturra oso biribildua du. Larben gandorra bizkarraldetik
hasten da gorputz erdian eta isatsean barrena segitzen du. Sabelaldean,
berriz, isatsaren hasieran hasi, eta mutur biribildu bat osatzen du isatsaren
akaberan.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Oso ugaria da Iberiar penintsulatik
Polonia, ekialdeko Europa, Balkanak
eta Greziaraino. Ugariak dira
populazioak Iberiar penintsularen
iparraldean, Kataluniatik Galiziaraino,
etenik gabe. Erdialdean eta
hegoaldean, berriz, urriagoa da, eta
inguru menditsuetan baizik ez da bizi.
Biologia eta ekologia

Arrabioa ur-masa hurbileko landare-komunitate hezeetan bizi da, eta
bereziki da ugaria oihan hostogalkorretan. Populazio bibiparo batzuk
urguneetatik urrun bizi daitezke.
Ohitura gautarrak ditu. Egunez, beste animalia batzuen galerietan
babesten da edo sustrai eta harrietako barrunbeetan. Espeziea ez da
horren aktiboa, ez udako hilerik berotsuenetan, ez hotzik handieneko
lekuetan, neguan (Pirinioak). Heldua lurtarra da; larba, aldiz, urtarra.
Espeziea obobibiparoa, larbiparoa edo bibiparoa da, subespeziearen
arabera. Populazio bibiparoetan, emeak metamorfosi osoko ale gazteez
erditzen dira.
Larbek uretako ornogabe txikiak jaten dituzte, eta noizbehinka, beste
anfibio batzuk, eta hara, kanibalismo kasuak ere gertatzen dira,
indibiduo-dentsitate handia baldin badago. Heldua ornogabe-lerrun
handiago batez elikatzen da (zizareak, armiarmak, inurriak, kakalardoak,
kilkerrak). Espeziearen kolorazio-eredua bere toxikotasunaren eta zapore
txarraren adierazlea da, baina hala ere, zenbait espeziek arrabioa
harrapatzen dute. Erasoren batean gorputz-adarrik galtzen badu, huraxe
birsortzeko gauza da.
Kontserbazio-egoera

Espezie autoktonoa da bere banaketa-eremu guztian. UICNeren
sailkapenaren arabera, espeziea Arrisku Txikiagokoa da mundu mailan.
Espainian, ordea, Kalteberatzat jotzen da. Subespezie batzuen mehatxu
maila Ia Mehatxatua da, eta beste batzuena, berriz, Kaltebera.
Habitata aldatzea mehatxu handia da espeziearentzat, eta habitata
desagertu edo hondatzea kaltegarria da populazioentzat edo
subespezieentzat. Gainera, ingurune hezeekiko menpekotasunaren
ondorioz, lehorteek nabarmen eragiten diote. Era berean, arrain exotikoa
aintzira eta istiletan sartzeak larbei eragiten die, urtarrak baitira, eta
populazioen galera eragiten du.
Espezieak ez ditu babes-neurri bereziak behar, beste anfibio batzuendako
neurri orokorrez gainera, hala nola habitatak nahiz ugaltzeko baliatzen
dituen ur-ibilguak babestea, edota errepideetako harrapaketak eragozteko
neurriak, eta hedatzen ari diren gaitzak ez kutsatzeko eta ez zabaltzeko
neurriak.
97

maqueta bidasoa 1 EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:44 Página 98

Anfibioak

Uhandre marmolairea

CC

C. Cartier

Triturus marmoratus (Latreille, 1800)
Taxonomía: Chordata, Amphibia, Caudata, Salamandridae

Deskribapena

Helduek 110 eta 160 mm arteko luzera dute. Gorputz sendoa, zertxobait
zapala bizkarraldean eta sabelaldean. Isatsaren luzera gorputzarena baino
txikixeagoa izaten da, oso zapaldua dago alboan eta aunitzez ere lodiagoa
da bere hasieran. Burua zabala bezain luzea da kasik, eta pixka bat
zapaldua dago. Muturra zabala eta biribildua da. Araldian, arrek isats- eta
bizkar-gandor oso garatu bat ateratzen dute; gandor-ertza zertxobait
uhindua da eta araldiaren ondotik, berehala birxurgatzen da. Emeak ez
du gisako gandorrik, eta haren ordez, ildo txiki bat dauka.
Uhandre marmolairea berdea edo hori berdexka da, eta orban beltzaxka
handi aunitz ditu. Orbanek erretikulatu bat osatzen dute eta, maiz, elkartu
eta zerrenda handiak osatzen dituzte. Larba eklosionatu berriak zuri
horixkak dira edo, noizbehinka, berdexkak, eta bi bizkar-marra paralelo
dituzte, biak ere arreak, kobre-kolorekoak. Larbak jada lau gorputz-adarrak
dituenean, bizkar- eta isats-gandor oso garatu bat ateratzen du.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Uhandre marmolairea Iberiar
penintsulan eta Frantziako toki
gehienetan dago. Iberiar penintsularen erdialdean, iparraldean eta
mendebaldean bizi da. Gehienbat,
Erdialdeko Sistematik iparraldera
dago banatua, falta da ekialdeko
eremu zabaletan, bai Aragoin, bai
Katalunian, baina badira populazioak
Gironan eta Ebroren ibarrean.
Biologia eta ekologia

Bizi da itsas mailatik 2.100 metroko altueraraino, Erdialdeko Sisteman,
baina bakana da 1.000 metrotik goiti. Fase urtarrean, istil, aska, aintzira
eta ibaietako ur geldietan bizi da. Landaretza urtar ugariko ur-masak
nahiago ditu.
Espezieak garai urtarra du neguaren akaberatik ekain bukaeraraino,
ugalketa garaiarekin bat. Garai lurtarrean, uhandrea aktiboa da gaueko
lehen orduetan. Ugalketa garaia klimatologiaren menpean dago, eta
espeziearen garai urtarrean gertatzen da. Garai horretan, arrak oso
lurraldekoiak dira, baina gainerako hilabeteetan beste ale batzuen
presentzia onartzen dute. Larbak 90 bat egun behar ditu metamorfosia
osatzeko. Fase urtarrean, ornogabe urtarrak jaten ditu, eta noizbehinka,
zapaburuak eta urodeloen larbak. Fase lurtarrean, gasteropodoz,
lepidopteroen larbaz, intsektu txikiz eta zizarez elikatzen da. Fase
urtarrean, sugeak, mustelidoak eta hegaztiak ditu harrapakari. Ornogabe
urtarrek eta arrainek espeziearen larbak jan ditzakete.
Kontserbazio-egoera

Espezie autoktonoa da bere banaketa-eremu guztian. UICNeren arabera,
Arrisku Txikiagokoa da orokorrean nahiz Espainian. Espeziea EBko
Habitatak Direktibaren IV. eranskinean sartua dago, bai eta Bernako
Hitzarmenaren III. eranskinean ere.
Ugalketarako behar dituen istilak desagertzea da espeziearendako
mehatxu nagusia, batez ere bere banaketa-eremurik hegoaldekoenetan.
Habitata giza presioaren edota kutsaduraren ondorioz hondatzea ere
arriskutsua da populazioen biziraupenerako, eta halaber, espezie
exotikoak sartzea (arrainak eta karramarro amerikarra).
Espeziea kontserbatuko bada, nekazariak sentsibilizatzeko neurriak behar
dira, istiletatik hurbileko lurrak ez goldatzeko eta berezko landaretza
zaintzeko. Era berean, ingurune urtarreko harrobiak leheneratzea (eta ez
lurrez betetzea) onuragarria izan daiteke bai espezie honentzat bai bizitza
urtarrari lotutako beste batzuentzat.
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Arrainak

J. Ardaiz
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Arrainak ornodun urtar odol hotzak dira, zirkulazio-sistema itxia dute
eta zakatz-arnasketa. Arrain-formako gorputza duten izaki urtar guztiak sartu dira beti “arrain” terminoan.
Espezieak bi talde handitan banatuta daude: agnatoak. Barailarik
eta ezkatarik ez izatea dute ezaugarri; lanproiak, adibidez. Eta
gnatostomatuak, arrain barailadunak dira. Gnatostomatu mota bi
dira:
•

Arrain kartilaginosoak: zakatz-irekiguneak dituzte kanpoan agerian,
eta halaber, kartilagoz osaturiko eskeleto bat. Ornodun talde oso
primitiboak dira. Adibide ezaguna marrazoa da.

•

Arrain hezurdunak: hezurrezko eskeletoa dute, eta zakatzak operkulu batean babestuak daude. Talde honetakoak dira Bidasoaren
arroko arrain guztiak, lanproiak izan ezik. Arrain hezurdunen gorputza ezkataz estalia dago eta, kanpoaldetik, honela banatua dago:
burua, enborra eta isatsa.

Arrain hezurdunen berezko egituren artean, operkulua tapa txiki bat
da. Hezurrezko hegats gogor baten antzekoa da eta zakatzak
babesten ditu. Luzea eta laua da. Operkuluaren atzealdea buruaren
eta enborraren arteko muga da. Beste egitura garrantzitsu bat
albo-lerroa da; ildo mehe bat da, saihetseko ezkaten azpitik luzetara
dagoena; batzuetan, hainbat adarretan banatua dago buruan.
Albo-lerroan dauden zelula sentsorial ugariei esker, arrainek
inguruko mugimenduari eta uraren bibrazioei atzematen diete,
ukipen-organo urtar baten gisa funtzionatuta.
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Fauna acuática de la cuenca del Bidasoa

Migrazioak

Migrazioak aldizkako mugimenduak eragiten ditu animalien ziklo
biologikoetan (ugalketa, elikagaia eta aterpea bilatzea, etab.).
Ikuspuntu horretatik, badira arrain-espezie migratzaileak eta
egoiliarrak (migrazio-mugimendurik egiten ez dutenak). Arrainen
mugimenduak itsasoan, ur gezatan edo ibaiaren eta itsasoaren
artean gertatzen dira.
Diadromoak arrain migratzaileak dira, eta itsasoaren eta ur gezen
artean mugitzen dira. Hainbat diadromo mota daude:
•

Anadromoak: arrain-espezie diadromoak dira. Helduek itsas zabaletik ibaietarantz migratu eta uretan gora egiten dute ugal-tzeko;
izokinak, adibidez. Hazkuntza handieneko eta elikadurako fasea
itsasoan gertatzen da.

•

Katadromoak: arrain-espezie diadromoak dira eta ibaitik itsasora
migratzen dute ugaltzeko. Hazkuntza handieneko eta elikadurako
fasea ibaian gertatzen da. Arrain mota honen adibide bat aingira
da.

•

Anfidromoak: arrain-espezie diadromoak dira eta hainbat aldiz
migratzen dute itsasoaren eta ibaiaren artean, bi norabideetan,
baina ez ugaltzeko.

Bestalde, arrain ozeanodromoen migrazio-mugimenduak itsasoan
baizik ez dira gertatzen; aldiz, arrain potamodromoen migraziomugimenduak ur gezatan soilik gertatzen dira. Amuarraina da azken
horien adibide bat.
Migratzaile anadromoek eta potamodromoek ugalketa-migrazioak
egin eta ibaian gora jotzen dute arrabalekuen bila. Katadromoek,
aldiz, ugaldu ondoren migratu eta ur gezak kolonizatzen dituzte
elikagai eta aterpe bila (adibidez, angula, hau da, aingiraren kumea).
Agerikoa da arrain migratzaileek igeriketa aktiboa egin behar dutela
ibaian goiti egitean. Ibaiko oztopoak (presak eta presa txikiak,
adibidez) beste eragozpen bat dira eta espezie horien igoera ere
eragotzi dezakete. Azken hamarkada hauetan, lan garrantzitsua egin
da Bidasoaren arroaren zatikatze maila murrizteko, konektibitatea
handitzen saiatuta (hau da, espezieek ibaian goiti egiteko erraztasuna izan dezatela, gero eta leku garaiagoetara iristeko). Horrela,
arrainendako pasabideak eraikitzeaz gain (eskalak, arrapalak, etab),
erabiltzen ez diren presa txikiak ezabatu dira arrainei goiti igotzeko
aukera emateko.
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Arrainak

Lanproia

J. Ardaiz

Petromyzon marinus (Linnaeus 1758)
Taxonomía: Chordata, Petromyzonti, Petromyzontiformes, Petromyzontidae

Deskribapena

Beharbada, ahoa da espezie honen ezaugarririk nabarmenena. Ez du
barailarik, bentosa-formako disko batez dago inguratua, eta adarkizko
hortz ugari daude disko guztian uniformetasunez banatuta. Sudur-zulo
bakarra du bizkarraldean. Begi txikien atzean zazpi zakatz-zulo biribil ditu
agerian.
Gorputza luzanga eta zilindrikoa da, aingira baten antzekoa, ezkatarik
gabea. 70 zentimetro luze izan daiteke. Ez du hegats-parerik, eta bi
bizkar-hegats ditu agerian: lehenbizikoaren aurrean, luzetarako tolesdura
dermiko bat dago, ia bururaino iristen dena. Kolorez arrexka da, oso
bereizgarria; sabela, berriz, zurixka da, orban ilunez osaturiko eredu lauso
batekin. Orbanak trinkoagoak dira bizkarraldean.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Berez banatua dago Ipar Atlantiko guztian, Europako eta Ameriketako
kostaldeetan, eta halaber, itsaso Zurian, Mediterraneoan eta Adriatikoan.
Iberiar penintsulan, Kantauri aldeko hainbat arrotan dago, Galizian, arro
atlantiko gehienetan (Guadiana, Guadalquivir, Guadalete eta Barbate) eta
arro mediterraneo batzuetako estuarioetan (Guadiaro eta Ebroren deltan).

Biologia eta ekologia

Plataforma kontinentalaren gainean bizi da, 200 eta 300 metro arteko
sakoneran, batez beste; bertan egiten du bere bizitzaren zati bat. Ugalketa
garaian, ibaietan goiti egiten du erruteko; zehazki, legar-substratuz
osaturiko ur-laster moderatuak bilatzen ditu. Emeak zulo bat egiten du,
metro batera bitartekoa diametroan, eta 20 zentimetrokoa, sakoneran.
Arra bere aho-diskoaren bidez finkatzen zaio emearen gorputzari, arrautzak
ernaldu bidenabar. Helduak errunaldiaren ondotik hiltzen dira.
Lanproi-larbei amnozete deritze eta lauzpabost urte ematen dituzte ibaian,
ibaiertzetako sedimentu finean lurperaturik. Mikroorganismoak, ornogabe
bentonikoak eta gai organikoa jaten dituzte. Itsasora heldu bihurturik
itzuli baino lehen, amnozeteek metamorfosi bat dute, hainbat hilabetez
iraun dezakeena, indibiduo postmetamorfiko bihurtzen dira, eta jada
egokituta daude helduen elikadurara.
Arrainen bizkarroiak dira. Ahoko bentosarekin lotzen zaizkie arrainei, eta
haien odola eta ehunak xurgatutz elikatzen dira. Ugalketa garaian
(apiriletik ekainera), lanproiek ez dute jaten.

Kontserbazio-egoera

Iberiar penintsulari dagokionez, Guadiana, Guadalquivir, Ebro eta
hegoaldeko arroko populazioak Galzorian daude, Espezie Mehatxatuen
Katalogo Nazionalaren arabera. Ez, ordea, arro atlantikoetakoak. Halaber,
Habitat Direktibaren II. eranskinean sarturik dago, eta Arrisku Txikiagokoa
da, UICNeren Zerrenda Gorriaren arabera.
Iberiar penintsulako lanproi-populazioak gainbehera kezkagarrian datoz.
Arrantza neurrigabea, ibaiko oztopoak (presak), kanalizazioak eta estuarioetako kutsadura dira mehatxu nagusiak.
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Arrainak

Ibai-aingira

J. Ardaiz

Anguilla anguilla (Linnaeus 1758)
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Anguilliformes, Anguillidae

Deskribapena

Gorputz luzanga eta zilindrikoa, baina alboan zapaldua dago isats
alderantz. Tamaina handia izan dezake, metro eta erditik gorako luzera
eta sei kilo baino gehiago, zehazki. Beheko baraila goikoa baino handiagoa
da, eta kanporantz irteten da, ahoaren irekiera posizio superoan jarrita.
Aingiren ezkatak luzangak eta txikiak dira, eta azalean sartuak daude;
beraz, ez dira ikusten. Isats-, uzki- eta bizkar-hegatsek hegats bakarra
osatzen dute eta gorputzaren lehen herenetik (bizkarrean) uzkiraino
(sabelean) zabaltzen dira. Kolorez grisaxka da, halako tonu beltzaxka,
berdexka edo horixkekin bizkarraldean, eta zurixkekin, sabelean.
Kostaldera iristen den aingira-larba gardena da, pigmenturik gabea; ibaiak
igotzean, horixka edo arre bihurtzen da, eta tonu zilarkarak hartzen ditu
ibaian bigarren metamorfosiaren ondotik.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Espeziea zabal banatua dago Ipar Atlantikoan, bai eta itsaso Baltikoan,
Beltzean eta Mediterraneoan ere. Itsaso horietan itsasoratzen diren ibaiak
kolonizatzen ditu, eta presa handiak dauden ibai-tarteraino iristen da; beraz,
presek migrazioa mugatzen diote. Iberiar penintsulako arro guztietan dago,
baina desagertu da behe-tarteetan presak dauden arro handi guztietatik.

Biologia eta ekologia

Aingira espezie katadromoa da, arrautzak itsasoan errun, eta ibaiak
kolonizatu eta haietan garatzen dira helduak izan arte. Ziklo biologikoa
Sargazoen itsasoan hasten da; han, aingira-larbak jaiotzen baitira
sakonera handietan ugaldu ondoren. Lehen aingira-larbei leptozefalo
deritze (grekotik: buru mehar eta mehea) eta bide luzea egiten dute
Europako ibaietara iritsi arte, Golkoko itsaslasterrak bultzaturik, batez ere.

Kontserbazio-egoera

Aingira Arrisku Kritikoan dago, UICNeren arabera, eta gaur egun, haren
kontserbazio-egoera bereziki da kezkagarria, populazioen egoerari buruz
egindako azken azterlanekin bat. Harrigarria bada ere, ez dago sartua
Espezie Mehatxatuen Katalogo Nazionalean, ezta Habitatak Direktibaren
ezein eranskinetan ere. Bi arrazoik eragin dute espeziearen gainbehera:
batetik, aingira-kumeak (angulak) ibai-bokaletan neurrigabe arrantzatzeak,
eta bestetik, ibaietako presek, migrazioa galarazten baitiote.
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Arrainak

Kolaka

P. Oliveira (Alamy)

Alosa alosa (Linnaeus, 1758)
Taxonomía: Actinopterygii, Clupeiformes, Clupeidae

Deskribapena

Kolaka handi samarra izan daiteke, 50 zentimetrotik gorakoa eta lau
kiloko pisukoa. Gorputz fusiformea du, alboan zapaldua, eta igeriketa
etengaberako moldatua dago. Ahoa bukaeran dago. Begiek betazal lodi
adiposoak dituzte, gutxi-asko agerian. Ez du albo-lerrorik. Bizkarraldea
urdin iluna da; zilarkara, sabel alderantz. Puntu ilun bat dauka zakatzen
irekieraren ondotik, baina batzuetan ez dago halakorik; noizbehinka, orban
bat edo bi gehiago ditu. Ezkata handiak dira eta aise askatzen dira
gorputzetik. Sabeleko ezkata-lerroak gila bat osatzen du. Isatsa oso
nabarmena eta muxarratua da.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Espezie migratzaile anadromo hau kostalde atlantikoetan barna banatua
dago, Norvegiako hegoaldetik Mauritaniako iparralderaino, baita kostalde
Baltikoetan eta Mediterraneoaren mendebaldeko kostetan ere. Ibaian gora
migratzen du, itsasotik abiatuta, arrautzak erruteko, eta beheko ibai-tarteak
hartzen ditu. Iberiar penintsulan, Kantauriko eta Atlantikoko beheko
ibai-tarteetan dago eta, hein txikiagoan, Mediterraneoan. EAEn eta
Nafarroan, Bidasoaren behe-tartera soilik igotzen dira errutera.

Biologia eta ekologia

Arestian erran dugun bezala, kolakak espezie anadromoak dira. Itsasoan
ematen du gehienbat bere ziklo biologikoa, eta ibaian goiti egiten du
arrautzak erruteko. Oro har, kumeak ibai-bokalera jaisten dira bizitzako
lehen udan eta itsasoan geldituko dira heldutasunera iritsi arte; arrak, 3tik
9ra urte, eta emeak hiru urte gehiago.
Ugalketa garaian (maiatz eta ekainean), kolakak ilunabarrean bildu,
biribilean igeri egin eta ur-gainazala isats-hegatsarekin jotzen dute.
Arrabalekuak sakonera gutxiko lekuetan daude, hondo hareatsu eta
harritsuko tokietan, hain zuzen. Errunaldiaren ondotik itsasora itzultzen
dira, baina ahalegin handiaren ondorioz, haietako asko ibaietan hiltzen dira.
Ugalketa-migrazioan, ez du deus jaten. Itsasoan, berriz, zooplanktona
(krustazeo txikiak) eta alga harikarak jaten ditu.
Kontserbazio-egoera

UICNeren Zerrenda Gorrian Arrisku Txikiagokotzat jotzen bada ere, kolaka
espezie sentikortzat jo daiteke eta Habitatak Direktibaren II. eta IV.
eranskinetan dago sartua. Ibaietako oztopoek uretan gora egitea
galarazten diote, eta ondorioz, ugalketa-migrazioa ere bai. Gainera,
behe-tarte eta estuario batzuetako kutsadurak populazio batzuen
biziraupena baldintzatu du.
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Arrainak

Mazkar arantzagabe piriniotarra

E. Baquero

Barbatula quignardi (Linnaeus 1758)
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Cypriniformes, Balitoridae

Deskribapena

Gorputzez luzanga eta zilindrikoa, arrain txikia da, eta gehienez,
15 zentimetroko luzera du. Gorputza alboan zapaldua da isats alderantz.
Ahoa inferoa da, espeziearen izaera bentonikoari lotuta. Hiru bizar-pare
ditu aho inguruan, ibai-ohea haztatzeko. Hona zergatik bereizten den
genero honetako gainerako espezieengandik: isats-hegats biribilduak
muxarradura leun bat du; gainera, bizkar-hegatsa laburra da, eta pelbishegatsen abiapuntutik pasatzen den bertikala baino pixka bat lehenagotik
sortzen da; eta isats-pedunkulua zabal samarra da, hots, 1,1 eta 1,6 aldiz
bere altuera.
Arrek eztei-tuberkuluak dituzte (hau da, irtengune zurixka txikiak
buruan) eta bular-hegatsak luzeagoak dira emearenak baino. Gorputza
arre-berdexka da; orban handi samarrak eta ilunak ditu, era irregularrean
banatuta. Hegatsak puntu beltzez beterik daude.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Duela oso gutxi arte, mazkar arantzagabea (Barbatula barbatula) zela
pentsatzen zen. Gaur egun, ordea, espezie hau mazkar arantzage
piriniotarra da, Ebroren, Bidasoaren eta Nerbioiren arroetan banatua, bai
eta Frantziako Lez eta Tech ibaien arroetan ere.

Biologia eta ekologia

Izaera bentoniko nabarmena du eta ingurune lotikoekin lotzen da batez
ere, betiere ibai-ibilgu ertain eta txikietan; sakonera txikiko ur gardenetan,
batez ere. Nagusiki, legarrezko eta errekarrizko hondo harritsuak nahiago
baditu ere, batzuetan hondo hareatsuetan dago. Gehienbat, ibai-ohean
bizi diren ornogabeak jaten ditu eta ur-lasterrak daramatzan detrituak ere
bai. Bizi-ziklo laburra du (hiru urtekoa, oro har), eta apirilean eta ekainean
ugaltzen da, landaretza ugariko eta sakonera txikiko habitatak aukeratuta.
Emeek urpeko landaretzari edo ibai-oheari atxikitzen dizkiete arrautzak.

Kontserbazio-egoera

Espezie honen populazioak zertan diren ez dakigunez, eta duela
gutxi hartu denez espezietzat, ez dago Espainiako Liburu Gorrian
sartua, ezta inongo zerrenda nagusietan ere: Habitatak Direktibaren
eranskinetan, adibidez. UICNeren Zerrenda Gorriaren arabera, Arrisku
Txikiagokoa da. Dena dela, populazioen gaineko azken azterlanen erregistroen arabera, espeziea atzera doa, ibai-oheetan egiten diren lanek
bereziki kaltegarriak baitira haietan bizi diren organismoentzat.
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Arrainak

Hego Europako Ezkailua

E. Baquero

Phoxinus bigerri (Kottelat, 2007)
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Cypriniformes, Cyprinidae

Deskribapena

Arrain txikia da eta, oro har, hamar zentimetroko luzera du gehienez.
Ahoa muturraren bukaeran dago. Gorputza fusiformea eta lerdena da, eta
isats-pedunkulu luzanga du. Bizkar-hegatsa laburra baino altua da,
gutxi-asko markaturiko erradio zuriekin. Isats-hegoa zabala eta oso
muxarratua da. Gorputzeko ezkatak txiki samarrak dira.
Txiparen kolorea oso bereizgarria da, eta alde ederra dago bizkarraldetik
sabelera. Sabela oso zurixka da, eta tonu gorrikarak ditu ugalketa garaian.
Bizkarraldea arre iluna da; zenbaitetan, orban irregularrak dituela.
Alboetan, luzera-lerroa du, kobre-kolorekoa; irideszentzia gutxi-asko
agerikoak ditu. Orban beltzak ditu bereizgarri bai goiko barailan,
bibotea bailitzan, bai isats-hegatsaren oinaldean, non beti baitu orban
beltz biribildu bat. Diformismo sexual nabaria dago, ugalketa garaian oso
nabarmena; arreei, izan ere, eztei-tuberkulu zuri deigarriak ateratzen
zaizkie buruan. Kolorea nabarmen aldatzen zaio, ia belztu egiten baitira
erabat, eta orban hori nabarmen bat dute operkuluan; halaber, kolore
gorrixka areagotzen da bai eztarrian, bai sabelean, bai eta hegats-pareen
eta uzki-hegatsaren oinarrian ere.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Txipa edo Hego Europako ezkailua Iberiar penintsularen iparraldeko
arroetako eta Aturriren arroko endemismo bat da. Arrakastaz sartu da
Dueroren arroan, bai eta Kantauriko arro batzuetan ere, eta zaila da jakitea
zer arrotakoa den autoktonoa.

Biologia eta ekologia

Espeziea gauza da ibaietako ingurune guztietan bizitzeko, goi-ibarrekoetan
izan ezik. Dena den, errekarrizko eta legarrezko hondoekiko ur-tarte
oxigenatuak eta garbiak maite ditu. Ezkailuek sarda handiak osatzen
dituzte; ibaiertzetako ur geldietan, batez ere. Orojaleak badira ere, ornogabeak jaten dituzte batez ere, hala ibai-ohekoak nola ibai-gainazalean
hegan edo flotatzen duten animaliak. Udaberrian ugaltzen dira, apiriletik
ekainera.
Errunaldian, arrek multzo gutxi-asko ugariak osatzen dituzte. Emeak
multzo horietan sartu, eta ugalketa-prozesua eragiten dute. Arrek
okupaturiko eremuei habia erraten zaie; legarrezko ibai-oheak dira, eta
gai organikoak arretaz kendu zaizkie, arrautza ernalduak ongi oxigenatzeko.
Kontserbazio-egoera

2007ra arte, txipa Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) edo ezkailu
espeziearen subespezie bat zela uste zen. Eurasian zabal banatua dagoena. Adituek generoa berrikusi ondoren, ondorioztatu zen txipa espezie
bereizia dela, jatorriz Aturrikoa, Ebrokoa eta Kantauriko arro batzuetakoa.
Itxuraz, espeziearen kontserbazio-egoerak egiazko mehatxurik ez badu
ere, eta populazioak oro har ugariak diren arren, izaeraz endemikoa da,
eta horregatik, espezie interesgarria da kontserbazioaren ikuspuntutik.
UICNeren Zerrenda Gorriaren arabera, Arrisku Txikiagokoa da eta ez dago
beste ezein direktibatan sartua.
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Arrainak

Bidasoko zarboa

E. Baquero

Gobio lozanoi (Doadrio y Madeira, 2004 )
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Cypriniformes, Cyprinidae

Deskribapena

Gorputz fusiformea eta zertxobait zapaldua, tamainaz txikia da, gehienez
15 zentimetroko luzera izaten baitu. Sabel laua du, bizitza bentonikoari
ohi dagokionez. Ahoa inferoa da eta bi bizar ditu. Burua triangeluarra da,
handi samarra. Bizkar-hegatsa laburra da baina altu samarra, eta
pelbis-hegatsen lotunearen aurrean dago. Isats-hegatsa oso muxarratua
dago.
Alde handia du bizkarralde belzkararen eta sabel zurixkaren artean.
Kolorea arrea da eta orban aunitz ditu azalera guztian. Alboetan, orban
biribil handiak ditu era erregularrean antolatuta. Bereizgarriak ditu
bizkar- eta isats-hegatsean ageri diren orban txiki zirkularrak.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Espezie hau berrikitan deskribatu da (2004). Lehenago, ibaiko zarbo
arruntzat jotzen zen, hots, Gobio gobio (Linnaeus, 1758), Europan oso
zabaldua dagoena. Iberiar penintsulako eta Frantziako hegoaldeko
endemismo bat da. Espezie hau Aturri eta Urdazuri ibaien arroan dago
(Urdazuri ibaia Nafarroan sortu eta Lapurdin barneratzen da), bai eta Iberiar
penintsulako arro gehienetan ere. Haietako aunitzetan, ordea, amuzki bizi
gisa sartu dute eta, gaur egun, Aturri eta Bidasoaren arroak soilik jotzen
dira haren arro natibotzat.

Biologia eta ekologia

Espezie honek ur geldoko ibilguak ditu gogokoen, erdiko eta beheko
tarteetakoak, hondoak fin samarrak direla, eta ur geldiak, baina habitat
sorta zabalean bizi daiteke. Ornogabe bentonikoak jaten ditu batez
ere, era askotakoak, bai intsektu-larbak, hala nola trikopteroak edo
kironomidoak, bai moluskuak, bai krustazeoak. Maiatzetik abuztura bitarte
ugaltzen da, hareazko eta legarrezko substratuaren gainean eta urlaster
moderatuetan. Emeak 3.000 eta 7.000 arrautza artean errun ditzake,
adinaren eta heldutasun-egoeraren arabera.

Kontserbazio-egoera

Espeziea mehatxatutzat jotzen ez bada ere, eta UICNeren arabera Arrisku
Txikiagokoa den arren, ziurrenera banaketa natural murritz samarreko
endemismo bat da (Bidasoa eta Aturri). Hori dela eta, nola-halako arreta
merezi du kontserbazioaren ikuspuntutik. Kanalizazioek eta presek,
kutsadurak, eta ura nahiz agregakinak erauzteak zuzenean eragiten diote
bai espezieari, bai haren arrabalekuei ere.
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Arrainak

Loina txikia

E. Baquero

Parachondrostoma miegii (Steindachner, 1866)
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Cypriniformes, Cyprinidae

Deskribapena

Loina txikia arrain ertaina da, eta oro har, 30 cm-ko luzera du, gehienez.
Ahoa mutur irten baten behealdean dago. Azpiko ezpaina adarkizkoa da,
eta ertz zorrotza eta kurboa du, urpeko harrien gainazala arraspatzeko eta
bertan txertatuak bizi diren diatomeak jateko. Isats-pedunkulua luzea
eta estua da, eta isats-hegatsa, berriz, zabala, erdiraino muxarratua.
Oro har, albo-lerroa oso nabaria da, zeren, albo-lerroa osatzen duten
ezkaten lerro-ildoa bi puntu-lerro ilunek zedarritua baitago.
Gorputza oro har berde zilarkara da; iluna, bizkarraldean, eta horixka,
sabelean. Alboetan zerrenda ilun bat dauka; zenbaitetan, ikusezina.
Bular-, sabel- eta uzki-hegatsak laranjatuak dira errunaldi garaian.
Arrek eztei-tuberkulu txikiak dituzte ezkaten gainean, eta bular-,
sabel- eta uzki-hegats luzeagoak.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Ebroren arroko ibaietako erdiko eta beheko tarteetako espezie bereizgarria
da. Halaber, Kantauri ekialdeko ibaien arroetan banatua dago, bai eta
Kataluniako isurialde mediterraneokoetan ere.
Betidanik erran izan da ibaiotako guztiotako espezie endemikoa dela eta
horrelaxe ageri da jasoa arrain-faunari buruzko katalogo eta eskulibururik
garrantzitsuenetan. Itxura guztien arabera, dena dela, Kantauriko ibaietan
bizi diren populazioak kanpotik sartu dira; zenbaitetan, aspaldian, eta
horregatik, jo izan da autoktonoak zirela. Espeziea berri samarra da Bidasoan, eta agudo zabaldu da arroan barna.

Biologia eta ekologia

Izaera pelagiko nabarmena du, eta sardetan ibiltzen da ur-masetan.
Kumeak eta gazteak ibaiertzetan biltzen dira; ur geldietan eta ez oso
sakonetan, harrapakariengandik babesturik. Arestian erran dugun bezala,
nagusiki diatomea-xaflak eta beste alga mikroskopiko batzuk jaten ditu,
guztiak ere urpeko harrien gainazalean hazten direnak; harriak azpiko
ezpaineko xafla korneoarekin arraspatzen dituzte.
Udaberrian ugaltzen dira. Horretarako, uretan goiti migrazio txikiak egiten
dituzte, ur ez oso sakonetako leku lasaietan erruteko.

Kontserbazio-egoera

Arrisku Txikiagokoa da UICNeren Zerrenda Gorriaren arabera, baina
Habitatak Direktibaren II. eranskinean sarturik dago. Populazioak
atzera egiten ari dira nabarmen Ebroren arroan, eta behar bezalako
kudeaketa-neurriak hartu behar dira joera hori geldiarazteko.
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Arrainak

Peces

Amuarrain arrunta
Salmo trutta (Linnaeus 1758)

Anguila
europea
Taxonomía: Chordata,
Actinopterygii, Salmoniformes, Salmonidae

J. Ardaiz

Anguilla anguilla (Linnaeus 1758)

Deskribapena

Izokinarena bezala, amuarrainaren gorputza fusiformea da, ongi
proportzionatua dago, zilindrikoa da, eta alboan zapaldua dago
atzealderantz. Ezkata txikiz estalia. Metrotik gora izan daiteke luzeran,
eta 20 kilotik gorako pisua, baina Iberiar penintsulan, nekez iristen da
60 cm-ra eta 10 kiloko pisura. Burua eta ahoa handi samarrak dira; ahoak,
gainera, baraila handiak eta hortz sendoak ditu. Izokinak bezala, hegats
adiposo txiki bat dauka atzeko bizkarraldean; bizkar-hegatsaren eta
uzki-hegatsaren artean, hain zuzen. Bizkar-hegatsak erradio arantzadunak
ditu. Hegats labur baino luzangak ditu, espezie igerilariari ohi dagozkionez.
Isats-pedunkulua luzanga eta sendoa da.
Espeziea aise bereizten da, kolore marroi urrekara gutxi-asko iluna baitu,
eta era berean, orban arrexkaz eta gorriz osaturiko ereduak, ertz
zurixka batez inguratuak. Kolore-ereduak asko eta askotarikoak dira,
eta ez daude zertan lotuta populazioen arteko ezberdintasunekin.
Alboak berdexka-horiak dira, eta sabela, zurixka.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Espeziea eskualde Paleoartikoaren zati handi batean dago, Atlantikoaren
Ipar-ekialdetik Asiako mendebalderaino, Europako arroak eta itsaso
Baltikoa, Ipar itsasoa, Mediterraneoa, Beltza eta Kaspiar itsasoa barne.
Bestalde, Iberiar penintsulako ia arro guztietan bizi da, salbu Levanteko
nahiz hegoaldeko ibairen batean eta Guadianaren arroan.

Biologia eta ekologia

Iberiar penintsulan, bi amuarrain-populazio daude, haien portaeraren
arabera: batetik, itsas amuarrain deritzegunak. Bizi-zikloaren zati bat
itsasoan ematen duen populazio migratzailea da. Galiziako eta Kantauriko
ibaietan dago, eta beste bat, sedentarioa, hau da, bizitza osoa ibaietan
ematen duena. Bidasoan bi morfotipoak ditugu.
Itsas amuarrainaren habitata itsasokoa eta ibaikoa da. Ibaietan goiti egiten
du ur garbi, hotz eta oxigenatuetan ugaltzeko. Poliketoak, krustazeoak eta
arrain txikiak jaten ditu.
Amuarrain sedentarioak ibaietako ur hotzetan eta lasterretan bizi dira eta,
nagusiki, ornogabe urtarrak jaten dituzte, baina helduek arrainak eta
anfibioak ere bai. Harkosko eta blokeetako substratuak ditu gogokoen,
baina legar, harea eta lohi gainean ere badago. Amuarrain sedentarioek
ibaian goiti egin eta, udazken bukaeran, erruten dute; goi-tarteetan eta
hotzetan, azarotik urtarrilera bitarte. Arrautzak legar gainean uzten dituzte,
amuarrainek berek garbitu eta prestaturiko lekuetan; leku horiei habia
deritze. Arrek arrautzak intseminatzen dituzte. Ondoren, arrautzak 40 egun
baino gehiago egoten dira lurperaturik, eklosionatu bitartean.
Kontserbazio-egoera

Ez dago nazioarteko katalogoetan sartua, eta UICNeren arabera,
Arrisku Txikiagokoa da. Baina, Espainiako Liburu Gorriaren arabera,
populazio iberiarrak Kalteberatzat jo behar dira. Zabal banatua badago ere,
desberdina da haren ugaritasuna, eta leku askotan, erran daiteke
populazioak zinez mehatxatuak daudela. Izokinetan bezala, Iberiar
penintsula espezie honen hegoaldeko muga da.
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Arrainak

Izokin arrunta

CC

Salmo salar (Linnaeus 1758)
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Salmoniformes, Salmonidae

Deskribapena

Gorputza fusiformea eta sendoa da, eta handia izan daiteke; zenbaitetan,
metrotik gorakoa, eta pisua 20 kilotik gorakoa. Salmonido guztiek bezala,
hegats adiposo txiki bat dauka erradiorik gabe, bizkar-hegatsaren eta
isats-hegatsaren artean. Ahoa muturrean dauka, barailak ongi garatuta
daude eta hortz zorrotzez osatuak. Ar helduen barailetako muturrak
gako-forman kurbatzen dira modu bereizgarri batez. Hiruzpalau erradio
gogor eta puntazorrotz ditu hala bizkar-hegatsean nola uzki-hegatsean.
Isats-hegatsa zabala eta muxarratua da, eta isats-pedunkulu mehar samar
batean bermatua dago.
Kolorez oso aldakorra da, izokinaren garapen-egoera zein den. Ibaietan
bizi diren gazteek orban gorriak dituzte (“pintoak”), hondo okrearen
gainean. Itsasorantz ibaian beheiti doazen gazte migratzaileek “X”
formako orban beltzak (“izokinkumeak”), hondo zilarkararen gainean.
Itsasotik ibaira itzultzen direnean, urdin-berdekarak dira bizkarraldean, eta
zilar-kolorekoak, gorputzaren gainerakoan; halaber, orban beltz
barreiatuak ditu operkuluetan nahiz alboetan, izokin heldu baten itxura
bereizgarriarekin. Ugalketaren ondoren bizirik iraun eta itsasora itzultzen
diren izokinen kolorea itzaliagoa da.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Banaketa zabala du Ipar Atlantikoaren zati handi batean: Quebec (Kanada),
Groenlandia, Islandia eta Itsaso Zuria iparraldean, eta Connecticut (AEB)
eta Limia ibaia (Portugal), hegoaldean. Iberiar penintsulari dagokionez,
Kantauriko eta Galiziako kostaldeko arro aunitzetan dago.
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Izokin arrunta

U.S. Fish and Wildlife Service

Izokin kume eklosionatu berriak bitelo-zakuarekin

Izokin-arrautza ernalduak

Izokinkumeak

Biologia eta ekologia

Espezie anodromoa da. Itsasoan bizi, eta ibaian goiti egiten du erruteko.
Ibaian jaiotako izokinkumeek pare bat metamorfosi dituzte, ibaiko gazte
izatetik (pintoak) gazte migratzaile izatera pasatuta (izokin gazteak);
itsasoratu ondoren, hazi eta heldutasunera iristen dira. Helduek krill eta
arrain txikiak jaten dituzte itsasoan, hala nola sardinzarrak. Gazteek ibaian
ornogabe bentonikoak jaten dituzte.
Ugalketan, izokinek ibaian goiti migratzen dute, ur hotz eta oxigenatuetako
hondoen bila. Migrazio horretan, ez dute jaten eta indar guztiak
ugalketarako erabiltzen dituzte.

CC

M. Hunter

Arrautzak legarraren eta harearen gainean uzten dituzte, emeak egindako
eta gai organikorik ez duen sakonune batean. Bertan, arrak arrautzak
berehala ernaltzen ditu.
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Kontserbazio-egoera

Kalteberatzat katalogatua dago arrain iberiarren Liburu Gorrian, eta egoera
kritikoan, Portugaleko Liburu Gorrian. Portugalen ia galdua da. Habitatak
Direktibaren II. eta V. eranskinetan sartua dago. Bestalde, Arrisku
Txikiagokoa da UICNeren Zerrenda Gorrian.
Espeziearen kontserbazio-egoera mundu mailan kezkagarria ez bada ere,
populazio gutxi daude Iberiar penintsulan. Kontuan hartu behar da Iberiar
penintsularen iparraldea espeziaren hegoaldeko muga dela. Izan ere,
espeziea galdua da Penintsulako hainbat arrotan; ugalketa galarazi dioten
oztopoek eraginda, batez ere. Dena den, populazioek bestelako inpaktuak
nozitzen dituzte, hala nola agregakinak erauzteko lanak, uren kutsadura,
eta emari urriak, baliabide hidrikoen ustiapenaren ondorioz.
Izokin arruntaren kasua lagungarria zaigu ibai-konektibitateak arro batean
duen garrantzia ongi ulertzeko, bai eta presek arroaren zatiketan eragin
dezaketen inpaktua ulertzeko ere, Bidasoa ibaiari dagokionez. Badakigu
izokina arroaren goialdeetaraino iristen zela XVIII. mendean, eta urte
haietan jada ibai-konektibitatea kezka-iturri zen: “1789an, Baztango alkate
Tiburtzio Hualdek kexa egin zion Diputazioari, izokin-arrantza bertan
behera gelditzen zelako errunaldi garaian eta debekualdian Etxerriko
presan, Elizondoko dermioan, presa altua baitzen, eta izokinek ez zuten
huraxe igotzerik”. Halaber, badakigu “Bidasoan, 1900 inguruan,
urtero 3.000tik gora izokin erortzen zirela sareetara, urte arruntean”.
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Izokin arrunta

Oztopo-sarea Baztan-Bidasoa ibaian, 2016

Hortik igar dezakegu Bidasoa ibaiko izokin-populazioaren handia.
Dena den, 1900 baino lehentxeago eta 1950era arte, hau da, zentral
hidroelektrikoei baimenak eman eta ugaritu ziren garaian, populazioa
gainbehera etorri zen nabarmen. Hori zela eta, hauxe idatzi zen Minube
aldizkarian, 1950ean: “Gauzak aunitz aldatu dira ibai honetan! 1949an,
ibaiak 162 izokin eman ditu, Endarlatsa aldeko ibaizainek kontrolaturik,
eta hiru izokin, sare bidez Hondarribia aldean. Bidasoak, guztira, 165
izokin eman ditu 1949an, gehiago ez”. Artikulu berean, populazioa zergatik
etorri den gainbehera azaltzen saiatzen dira, honela bukatzeko:
“…arrazoi sakonagoek izanen zuten eragin handiagoa berrogeita hamar
urte honetan egungo egoera tristera iristeko. Bidasoa leheneratzeko lana,
beraz, ia erabateko ahuldadetik hasten da. Berriz ere arrakasta opa diogu
leheneratze lanak zuzentzen dituenari” (Iktiologia eta Arrain-hazkuntza
Atala, 1950).
Ondorioztatu dezakegu Bidasoa ibaiko izokin-populazioa oso murriztua
gelditu zela. Egia da beste faktore batzuek ere izan dutela eragina
izokin-populazioen jaitsieran, baina ez bakarrik Bidasoan, Kantauri aldeko
ibaietan baizik. Dena dela, egia ere bada arroak zatikatzea izan dela arrazoi
nagusietako bat, ugalketa egiteko habitat aunitzetara iristeko bidea
galarazi egin baitzitzaion espezieari. Aski da erratea Bidasoaren
Nafarroako arroan (670 km2 ingurukoa) mota honetako eta hartako 171
oztopo zenbatu zirela 2012an, eta horietarik 63ri gutxienez 1895etik
1946ra eman zitzaiela baimena. Horregatik, populazioa leheneratzeko
lanen ardatz nagusietako bat ibai-konektibitatea hobetzea izan da. Izan
ere, LIFE Irekibai proiektua baino askoz ere lehenago, Nafarroako
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Arrainendako eskala, Zaldubiko zubian

Gobernuak nahiz Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak molde bereko
lan batzuk egin zituzten. Hona hemen, laburbildurik:
•

1993an, Nafarroako Gobernuak izokinendako eskala berriak paratzeko
lanak egin zituen Bidasoa ibaiaren azken tarteko 4 presatan (itsasotik
hurbileneko tartean: Endarlatsa, Navasturen, Igantzi I), aurreko eskalak
hobetuta, aunitzez ere txarragoak baitziren.

•

1995tik 2005era, beste sei eskalatan egin ziren pasabideak paratzeko
lanak, Nafarroako Gobernuaren nahiz Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eskutik.

•

2006tik 2014ra, Nafarroako Gobernuak eta Kantauriko Konfederazio
Hidrografikoak 13 presa kendu eta 10 oztopo iragazkortu zituzten,
arrainendako hainbat pasabide-egitura jarrita.
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Arrainak

Platuxa

© Biopix: JC Schou

Platichthys flesus (Linnaeus 1758)
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Pleuronectiformes, Pleuronectidae

Deskribapena

Platuxa pleuronektiformea da goitik behera. Izan ere, gorputza zapaldua
du alboan, hainbesteraino, non, ezker alboa ibai-ohearen gainean
pausatzen baita animalia egonean dagoenean, sabela bailitzan.
Begi irtenak kontrako alboan daude. Buruan garatxo aunitz ditu. Ahoa
animaliaren bizkarralderantz zuzendua dago, eta gorputzaren forma
orokorra obalatua da. Bizkar- eta uzki-hegatsen oinarriak oso zabalak dira.
Isats-hegatsa pedunkulu luzanga batean dago kokatua eta haren profila
karratua da. Azala latza da eta tuberkulu arantzadunak ditu bizkar- eta
uzki-hegatsen oinarrian; ezkata handiak ditu, albo-lerroaren ondoan.
Batzuk tamaina handikoak dira, zenbaitetan metro erditik gorakoak
luzeran. Arre-horixkak edo oliba-kolorekoak dira agerian dagoen alboan,
orban ilun irregularrekin. Berme-alboaren azala zurixka da.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Zabal banatua dago Europako Atlantiko guztian, Mediterraneoan eta
Itsaso Beltzean. Halaber, itsas arro horietako ibaietako bokaletan
eta behe-tarteetan sartzen da. Iberiar penintsulari dagokionez, Kantauriko
isurialdean arruntagoa bada ere, Mediterraneoko kostaldeetan ere badago.

Biologia eta ekologia

Arestian erran dugun bezala, itsas espezie honek estuarioak hartu,
ibaietako behe-tarteetan gora egin, eta hondo hareatsuak eta lohitsuak
aukeratzen ditu. Ornogabe bentonikoak eta arrain txikiak jaten ditu.
Martxotik ekainera ugaltzen da. Ugalketa garaian, platuxak kostaldetik
urrutira jo eta itsasoan erruten du, ur sakon eta beroetan. Espeziearen
arrautzek eta espermak ur-gainazalean flotatzen dute, eta bertan, ernalketa
gertatzen da. Larbak, nagusiki, zooplanktonaz elikatzen dira eta, gazte
direnean, estuarioetara migratzen dute. Nagusiki, gautarra da, eta egunez,
erdi lurperaturik eta kamuflatua egoten da substratuan.

Kontserbazio-egoera

Populazioek larriki mehatxatuak ez badirudite ere, UICNeren arabera
gainbehera heldu dira, eta Zerrenda Gorrian, Arrisku Txikiagokoak dira.
Haren arrantza arautu, eta isurketak kontrolatu beharko lirateke; estuarioetan, batez ere.
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Arrainak

Portuetako korrokoia

P. Oliveira (Alamy)

Chelon labrosus (Risso, 1827)
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Mugiliformes, Mugilidae

Deskribapena

Korrokoiak sendoak dira, gorputz zilindriko eta fusiformekoak. Zenbaitetan, tamaina handi samarra izan dezakete, hots, 40 cm-tik gorako luzera.
Ezkatak handiak eta erorkorrak dira. Burua bereizgarria da, hau da,
zapaldua bizkar-sabelaldean eta handi samarra. Goiko barailaren erdian
dagoen koskan beheko barailaren irtengune bat sartua dago.
Goiko ezpainak hainbat papila-ilara ditu. Hegats guztiak meharrak eta
puntazorrotzak dira, kolorez ilunak. Bi bizkar-hegats txiki ditu, eta isatshegats oso muxarratu bat, handi samarra, espezie igerilariek ohi dutenez.
Gorputza zilarkara da, eta alboetan, luzetarako lerro ilunak ditu, ongi
zehaztuak. Bizkarraldea belzkara eta iluna da; sabela, aldiz, zurixka.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Atlantikoaren ekialdeko kostaldeetan dago, Eskandinaviatik eta Islandiatik
Afrikako Senegal eta Costa Verdeko kostaldeetaraino. Mediterraneoan ere
badago, Itsaso Beltzeraino.

Biologia eta ekologia

Kostaldeetako espezie oso arrunta da, gizakiarekin zuzeneko lotura duena,
gizakiak itsas portuetan eragiten dituen hondakin organikoak baliatzen
baititu elikatzeko. Inoiz-edo ibai-ibilguetan sartzen da, erruteko eta
ugaltzeko. Gazteak zooplanktonaz elikatzen dira. Helduek, berriz, gauza
gehiago jaten dituzte; algak eta detrituak, gehienbat.
Ugalketa garai goiztiarra du, otsailetik apirilera. Arrautzak pelagikoak dira,
eta jitoan daude kostaldeetan eta estuarioetan.

Kontserbazio-egoera

Ez da jotzen mehatxatua dagoenik, ez baitago sartua, ez direktibetan,
ez kontserbazio-katalogoetan. UICNeren Zerrenda Gorrian Arrisku
Txikiagokoa da. Badirudi kontserbazio-egoera ona duela, zenbait lekutan
hedatzen ari baita (Kantauri itsasoan eta Kantauriko ibaietan, adibidez).
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Arrainak

Errobiko burtaina

J. Ardaiz

Cottus aturi (Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005)
Taxonomía: Chordata, Actinopterygii, Scorpaeniformes, Cottidae

Deskribapena

Errobiko burtaina ibaiko burtainen taldeko arrain txiki bat da; nekez izaten
du hamar zentimetrotik gorako luzera. Burua handi samarra eta zapaldua
du. Aurre-operkuluan arantza zorrotz bat dauka. Bular-hegatsak zabalak
dira, eta ibai-ohean pausatzeko erabiltzen ditu. Bi bizkar-hegats ditu:
lehena laburra, eta erradio gogor eta puntazorrotzekin. Isats-hegatsa
ganbila eta luzanga da. Gorputzak ez du ezkatarik, eta albo-lerroa
agerikoa da.
Kolorez arrea da; zenbaitetan, tonuak grisaxkak edo horiak, espeziea
dagoen habitataren kolorearen arabera. Bizkarraldea eta alboak arre
ilunak izaten dira, tonu horixkekin eta era irregularrean banatutako
orbanekin; saihetsetan, halaber, zerrenda ilun batzuk ikus daitezke.
Sabela zurixka da.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

Banaketa

Aturri, Urdazuri eta Bidasoa ibaien arroetako endemismoa da. Errobiko
burtaina berrikitan deskribatu da (2005), eta lehenago, Aturri, Urdazuri eta
Bidasoaren populazioak burtain-espezieari zegozkiola jotzen zen (Cottus
gobio Linnaeus 1758). Dena dela, generoari buruz egindako berrikuspenaz
geroztik, arro hauetako burtainak bestelako espezietzat jo dira, eta haien
endemismo maila handia ikusirik, are garrantzitsuagoa da.

Biologia eta ekologia

Espezie sedentarioa eta arras bentonikoa. Ibaietako goi-tarteetan agertzen
da, sakonera gutxiko ur gardenetan, nola-halako korrontea dagoen
lekuetan, eta legarrez nahiz harkoskoz osaturiko hondoetan. Ohitura
gautarrak ditu.
Ibai-oheko ornogabeak jaten ditu; intsektu-larbak, batez ere. Bost urtez
bizi daiteke eta martxotik ekainera ugaltzen da. Arrak ildo txikiak
hondeatzen ditu, eta haietan, arrautzak erruten dira. Emeak arrautzak
zaintzen ditu.

Kontserbazio-egoera

Espezie Mehatxatuen Katalogo Nazionalean, Galzorian dagoela erraten
da. UICNeren arabera, Arrisku Txikiagokoa da. Bidasoan dauden
burtain-populazioak oso garrantzitsuak dira, Iberiar penintsulan ongi
dauden populazio bakarrak baitira. Ibai-ibilguen kalitatea ona ez denez,
espezie hau errekasto batzuetara mugatua dago. Populazioak gainbehera
nabarmenean heldu direla ikusi da.
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Makroornogabeak
Makroornogabeez mintzo garenean, lupa edo mikroskopiorik erabili
behar izan gabe geure begiz ikus ditzakegun ornogabeez ari gara.
Beraz, behar adinako gorputza dute geure begiz ikusteko (gutxienez,
0,5 mm-koak, eta eskuarki, 3 mm baino handiagoak)
Hainbat taldetako espezie asko eta asko daude barnebilduak neurri
horietan, hala nola anelidoak, moluskuak, platelmintoak, nematodoak eta, batez ere, larbak edo artropodoen gazte-faseak (bereziki
intsektuak, ugarienak baitira; haien larba-formak, batez ere). Horrelako espezie gehienek ez dute igeri egiten uretan, baizik eta ibaihondoko gainazalei edo beste gainazal egonkor batzuei daude
lotuta; horrenbestez, fauna bentonikoaren kategorian daude (hau
da, ibai-hondoko substratuan bizi dena, sedimentuetan, harrietan,
etab.).
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Makroornogabeek garrantzi handia dute ekosistema urtarretan,
hala gai organikoa ingurunean eraldatzeko betetzen duten eginkizunagatik, nola elikadura-iturri garrantzitsua izateagatik goi-mailako
beste organismo batzuentzat. Ornogabeak, gainera, sistema urtarren egoera ekologikoaren adierazle biologikoak dira, sentikorrak
baitira inguruneak izan ditzakeen aldaketekiko (aldaketa hidromorfologikoak, fisikoak edo kimikoak).
Makroornogabeen kapituluaren akaberan, laginketa-protokolo erraz
bat eta gida bat proposatu ditugu talde nagusiak identifikatzeko.
Horri esker, uraren kalitatearen indize biologiko bat kalkulatzeko
aukera izanen dugu, betiere ikusten eta biltzen diren makroornogabeen ordenak puntuatuta. Azken buruan, tresna erraz bat jarri
nahi dugu irakurlearen eskura, ibaietan erabil dezan eta haren kalitatea ebaluatzeko balio diezaion.
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Moluskuak
(Phylum molusca)
Moluskuak talde handietako bat dira animalien munduan. Artropodoen ondotik, biodibertsitaterik handieneko taldea da. Moluskuak
habitat aunitzetan daude, hala lurtarretan nola urtarretan.
Moluskuen arbasoak (fosilak) jada duela 500 milioi urte bizi ziren
Lurrean (Kanbriar aldian). Ezaugarri hauek dituzte: gorputz biguna,
gehienetan maskor karedun gogor batek estalia; oin gihartsua
izateaz gain, gihar-mantu batek gorputza estali eta maskorra
jariatzen du; aho barnean, erradula izeneko “mingain” horzduna
dute –bibalbioek izan ezik–, elikatzeko erabilia.
Funtzio garrantzitsuak betetzen dituzte ingurumenean, hala nola
ura iragazi eta araztea, edota beste animalia batzuen elikagai
izatea, hala ekosistema urtarretan nola lurtarretan. Halaber,
garrantzi handia du gizakiaren elikadurarako (itsas espezieak,
bereziki), antzinako garaietatik.
Talde barnean, zortzi klase dira. Honatx ezagunenak: Zefalopodoak
(olagarroak, txibiak), Gasteropodoak (barraskiloak eta bareak) eta
Bibalbioak (txirlak, muskuiluak, datilak). Bidasoaren arroan,
horietako bi klase bakarrik daude (gasteropodoak eta bibalbioak),
baina biak ere ongi ordezkatuak daude bai espezie kopuruetan bai
ale kopuruetan.
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Makroornogabeak

Barraskiloak eta ur-barraskiloak
Gastropoda klasea
Maskorrari erreparatuta identifikatuko ditugu gasteropodoak, kono- edo
puxika-itxurako espiral-forman birilbilkatua egon daitekeelako (barraskiloak bezala) edo kono-forma izan dezakeelako (ur gezako lapak). Oin
gainean mugitzen dira, oinaren beraren gihar-uzkurduren bitartez. Bi edo
lau garro ateratzen zaizkie burutik, eta laurak ere gorputz barnean sar
ditzakete. Arriskuan, edo atseden hartu nahi duenean, animaliak maskor
barnean sartzen du bere gorputz guztia. Harri azpian egoten dira edota
ur-lasterrak eramaten eta metatzen diren lekuetan.

Ondoren, Bidasoan diren klase honetako familiak labur azalduko ditugu.

J. Oscoz

Succineidae familia
Uretatik kanpo bizi diren barraskilo txikiak
Gasteropodo txikia da, 7
eta 14 mm artekoa luzeran,
eta 4 eta 8 mm artekoa,
diametroan. Maskor hauskor eta delikatua du, kolorez anbarra, oso bereizgarria, baina zeharrargitsu
samarra; gardentasunari
esker, animaliaren barne
egiturak ikusten dira. Forma obalatua du, puntarik
gabea, azken bira oso garatua baitago, eta ia ez da
goialdea bereizten; hau da, azken bira horrek maskorraren hiru laurdenak
hartzen ditu. Maskorrak ildo fin eta irregularrak izan ditzake apaingarritako.
Irekidura, berriz, handia da (maskorraren altuera erdia izan dezake)
eta obalatua; biribildua behealdean, baina angeluduna goialdean. Buruan
pare bat garro ditu, baina behekoak ez daude goikoak bezain garatuak.
Bidasoa ibaiaren arroan, Oxyloma elegans (Risso, 1826) espeziea aurkitu
da; zehazki, Baztan-Bidasoa ibaiaren erdiko eta goiko tartean, eta Ezkurra ibaian ere bai
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J. Oscoz

Hydrobiidae familia
Nagusiki uretan bizi diren ur-barraskiloak (kiribildunak edo
“puntadunak” )
Espezie txiki-txiki aunitz
daude gasteropodo-familia
honen barnean, (1-2 mm,
luzeran x 0,2 - 0,3 mm, zabaleran). Ez ditugu ikusiko,
berariaz haien bila ez bagoaz. Badira tamaina handiagoko espezieak (5-6 mm,
luzeran, eta 3 mm, diametroan), uretan aiseago ikusteko modukoak. Espezieok
maskor konikoa dute; irekiera, biribildua, goian puntaduna. Tapa edo operkulu gaztainkara baten
bidez ixten da. Maskorra adar-kolorekoa da, zenbaitetan berdekara,
gutxi kaltzifikatua; gardentasunari esker, animaliaren gorputz ilunagoa
ikusten da.

J. Oscoz

Neritidae familia
Ur-barraskilo marrazkidunak eta ia kiribilik gabeak
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) espeziea
da ugariena gasteropodofamilia honetan. Ez da handia (9 mm-ko altuera x 12
mm inguruko diametroa).
Maskorra ia esferikoa da;
birak azken biraren barnean daude bilduta; beraz,
ez da itxura kiribila ikusten
beste gasteropodo batzuetan bezala. Irekierak “D”
itxura du, eta adarkizko
tapa baten bidez itxita dago (operkulua); tapa oinaren atzeko muturrean
dago finkatua. Nolabaiteko poliformismoa badago ere, koloreak eta modeloak era askotakoak baitira, oro har koskor ilun txikien itxura dute
harkosko eta harrien gainazal gainean, baina arretaz ikusten badugu, ohartuko gara maskorrak zerrenda argiak eta ilunak dituela gainazalaren
apaingarri.
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Ur-barraskilo arreak eta punta gutxikoak

J. Oscoz

J. Oscoz

Lymnaeidae familia
Eskuinerantz hazten dira

Maskor destrogiroak dituzte, aldakorrak morfologiaz, kolorez eta
tamainaz. Itxuraz, koniko zorrotzak, puxika-itxurakoak, etab. dira, eta
tamainaz, berriz, zentimetro erditik hainbat zentimetrotara bitartekoak.
Pareta gutxi kaltzifikatua dute, eta espira gutxi-asko garatua dago, baina
beti azken biraren gainetik aterata. Irekiera obalatua du, goialdean puntaduna, eta tamainaz, oro har maskorraren altuera erdia edo handiagoa.
Animaliaren kolorea iluna da, bi garro labur eta triangeluarrak ditu buruan,
eta garroen oinarrian begiak daude. Bitxikeria gisa, aipatu behar da
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) espeziea Bertizko Jaurerrian bizi zela;
ez beste inon gehiago Nafarroan. Dena den, ez da aurkitu azken
laginketetan.

Physidae familia
Ezkerrerantz hazten dira

J. Oscoz

J. Oscoz

Aise identifikatzen dira, maskor lebogiroa baitute, hau da, ezkerretarantz
biratzen dela 15 bat mm-ko altueraraino. Itxura obalatua du, eta punta txiki
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bat dauka espiraren hasieran; bira handi batean bukatzen da, obalatua,
behealdean biribildua. Maskorraren pareta hauskorra da, gutxi kaltzifikatua
eta zeharrargitsua; horri esker, gorputza ikusten da, bai eta animaliaren
mugimenduak ere, zuzenean ikusten badugu. Kolorez adarkara da, ez
baldin badago algaz edo sedimentuz estalia. Animaliak bi garro luze eta
filiformeak (harikarak) ditu buruan; animaliaren mantua beltzaxka da
kolorez eta orban zurixkak ditu, maskorraren zati bat estaltzen du, eta
digitazioak ere ikusten zaizkio.

Planorbidae familia
Ur-barraskilo lauak

J. Oscoz

Gasteropodo-familia honen morfologia era askotakoa da. Tamainaz,
milimetro gutxi batzuetatik pare bat zentimetrora bitartekoak izan
daitezke. Maskor-forma batzuek barraskilo-forma bereizgarria dute, kiribilean bilduta plano batean (Planorbis eta Gyraulus generoen espezieak),
eta beste batzuk pateliformeak dira, hau da, lapa-formakoak, Ancylus
fluviatilis Müller, 1774 espeziea, adibidez. Kolorez aldakorra da, zurixka
eta adar-kolore tartekoa, eta zenbaitetan, maskorrak zertxobait zeharrargitsuak dira. Begiak garroen barne-oinarrian daude; garroak oso luzeak
eta harikarak dira.
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Ibai-muskuiluak
Bibalbio klasea
Bibalbioen gorputza bi kuskuk osaturiko maskor batez estalia dago.
Bibalbioei kusku biko ere baderitze. Maskorrak funtzio babesgarria du;
alde dortsalean ixten da adarkizko egitura batekin (lotailua) edo kuskuak
ireki eta ixteko erabiltzen dituen hortz eta xaflekin, gihar ahaltsuek
lagunduta; gihar horiek aurreko eta atzeko eremu ertainetan daude.
Barnean, brankiak daude, ziliatuak, arnasteko eta ura iragazteko; urak
daukan elikagaia bereizten da ahora bideratzeko. Sifoi inhalatzaile baten
bidez sartzen da ura barneko barrunbean; gero, barrunbea zeharkatu, eta
sifoi exhalatzailearen bidez ateratzen da kanpora. Oro har, oin bat dute
mugitzeko eta bizi diren substratua hondeatzeko, substratuan osoki
lurperatu arte. Espezie gehienak itsas espezieak dira, baina ur gezakoak
ere badira. Ura iragazi eta arazteko eginkizun garrantzitsua betetzen dute,
partikula mineralak eta organikoak bereizita, eta era berean, hegazti
aunitzen elikagai dira. Gizakiarentzat, balio garrantzitsua dute bai
nutrizioaren aldetik bai ekonomiaren aldetik. Talde honetako hainbat
adibide aipatze aldera, hortxe ditugu muskuiluak, txirlak, datilak, ostrak,
etab.

Bidasoaren arroan hiru familia daude. Hona hemen:

J. Oscoz

Margaritiferidae familia Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)
Perla-muskuiluak edo Margaritiferak
ibaiko muskuilu handiak dira (130
mm-ko luzera izan dezakete).
Maskor luzanga eta sendoa dute,
neurrian zapaldua. Kanpotik ilunak
dira, gaztainkara eta beltz tartekoak;
zenbaitetan, berdexkak, algaz estaliak daudelako. Gazteek kolore anbarra dute, distiratsu eta gorrixka
tartekoa. Barnean, nakarrezko geruza ahaltsu bat dute, eta perlak osa
ditzakete. Barnean, zuriak dira eta hainbat tonutako irisazioak dituzte.
Galzorian daude UICNeren Zerrenda Gorrian eta Espainiako Espezie
Mehatxatuen Katalogoan. Bidasoa ibaiaren behe-tartean espezie honen
maskor-arrastoak agertu dira, baina oraindik ez da ale bizirik aurkitu.
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J. Oscoz

Unionidae familia - Potomida littoralis (Cuvier, 1798)
Ibai-muskuiluaren edo naiadearen maskorra txikiagoa
da Margaritifera margaritifera
espeziarena baino. Maskor
luzanga edo biribildua du,
subzirkular-eliptikoa, 9 cm-ko
luzera izan dezakeena. Lodiera
aldakorra da, mehe eta lodi
tartekoa; barnean, nakar-kolorea du pixka bat; kanpotik,
berriz, arre ilun eta beltz
tartekoa, baina berdexka, algaz estalia badago. Txanga sendoa eta oso kurboa da; alboko hortz
kamutsak ditu eta hortz kardinal koniko kamutsak. Ohikoa da maskorren
bi unboak (alde dortsaleko protuberantziak) higatuak egotea. Aurreko
espeziean bezalaxe, maskorraren arrastoak Bidasoa ibaiaren arroan agertu
direla aipatu da, behe-tartean, zehazki, baina ez da ale bizirik aurkitu.
Kaltebera da Espainiako Ornogabeen Liburu Gorrian. Autonomia Erkidego
batzuetako liburu gorrietan Kaltebera gisa sartu da. Gomendatu da
espezie hau Espainiako Espezie Mehatxatuen Katalogoan sartzea.

J. Oscoz

J. Oscoz

Sphaeriidae familia

Familia honetan tamaina milimetrikoko ibai-muskuilutxoak sartzen dira.
Beraz, nekez ikusiko ditugu, hondoko sedimentua arretaz begiratzen ez
badugu edota lupa ahaltsu bat erabiltzen ez badugu. Maskorra obalatu
eta triangeluar nahiz koadrangular tartekoa da, gutxi-asko puztua.
Maskorrak horixka eta arre argi tartekoak dira. Oin oso zabalgarria dute,
aizkora-itxurakoa, eta sifoi bat edo bi dituzte mantuaren atzealdean.
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Belakiak
Phylum porifera
Phylum honetan belaki deritzen espezieak sarturik daude. Nagusiki, itsas
organismoak badira ere, espezie gutxi batzuk ur geza kontinentaletan bizi
dira. Bidasoak itsasoa ukitzen duenez, aise aurkitu daitezke horietako
batzuk ibai honetan. Aipatu espezieak hainbat ur-ingurunetan bizi dira, eta
ingurune horietako bakoitzak bere ingurune-baldintzak ditu. Espezieak oso
aldakorrak dira formaz, tamainaz eta kolorez, zer-nolako ingurunean bizi
diren, edo alga sinbionteekin bizi diren, alga horiek kolore berdea eman
diezaieketelako. Belakien eskeletoa espikulaz eta esponjina-zuntzez
osatua dago. Iberiar penintsulan bizi diren ur gezako belaki-espezie guztiak
Spongillidae familiakoak dira.

J. Oscoz

Belakiaren itxurak antz handiagoa du begetal batekin animalia batekin
baino; beraz, ez gara haietaz konturatzen. Gorputz-egiturak poro aunitz
ditu. Espikula silizioek mantentzen dute gorputza (eskeletoaren funtzioa
egiten dutelako), bai eta kolagenozko zuntzek ere. Barnean ez dute
egiazko organorik eta ehunik, ezta zentzumen-organorik ere. Askotarikoa
da kolorez (krema-kolore eta okre horixka tartekoa; eta batzuetan,
kolore berdeak izan ditzake, alga sinbionteekiko asoziazioaren ondorioz).
Morfologia ezberdina da, ingurune-baldintzen arabera. Ibaietan, organismo inkrustatzaileak izaten dira, eta gainazal gogorrak estaltzen dituzte.
Ingurune lentikoetan (ur geldiak), tentetuagoak eta adarkatuagoak dira.
Bidasoan, belakiak errekarrietako gainazaletan daude txertatuak, bai eta
urpeko harrietan ere.
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Har lauak
Phylum platyhelminthes
Phylum honetan har lau edo planaria deritzen animaliak sarturik daude.
Gorputzean ez dute barrunberik, ez uzkirik, ez zirkulazio-sistemarik.
Badira espezie bizkarroiak (teniak eta fasziolak, adibidez) eta bizitza
librekoak. Sistema urtarretan, Subphylum Turbellaria dago, eta planaria,
tuberlario edo triklatu deritze. Gorputz zapala dute, oso laua (hortik
heldu da planaria izena), ageriko segmentaziorik gabe, luzakinik gabe.
Era askotako koloretakoak izaten dira: zuri esnekara eta beltz tartekoak.
Begiak edo ozeloak izan ditzakete, eta ahoa alde bentralaren erdialdean
kokatua dago. Oro har, argitik ihes egiten dute; hori dela eta, harrien edo
urpeko gauzen behealdean daude. Denetariko ur gezatan nahiz ingurune
hezeetan bizi daitezke, baita lurpeko uretan ere, eta animalia harrapakariak
dira. Ukitzean likatsuak dira, muki-substantzia bat jariatzen baitute, bizi
diren gainazaletan atxikitzen eta mugitzen laguntzeko.
Bi familiakoak dira (Dugesiidae eta Planariidae), eta gorputz zapala dute,
segmentazio-seinalerik gabea.

E. Baquero

Dugesiidae familia
Planaria pigmentatuak dira, kolorez
arre argi eta beltz tartekoak. Tamainaz, 10 mm eta 20 mm artekoak dira. Bi begi handi dituzte buruaren alde dortsalean, baina noizbehinka beste begi batzuk ere
ager daitezke. Eremu zefaliko horrek itxura triangeluarra edo espatula-forma du, eta inoiz ez dute garrorik
aipatu eremu horretan.

D. Galicia

Planariidae familia
Morfologia eta tamaina (5 – 35
mm) aldakorreko planariak dira.
Phagocata generoko espezieek ez
dute pigmentaziorik; beste genero
batzuetakoek, berriz, kolorea dute.
Begi aunitz izan ditzakete eremu
zefalikoaren aurreko eta alboko
ertzetan, edota bi besterik ez,
aipatu eremuaren alde dortsalean. Azken kasu horretan, burua ez da,
ez triangeluarra, ez espatula-formakoa, trunkatua edo biribildua baizik.
Maiz, bi garro ikusten dira eremu zefalikoaren ertzean.
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Zizareak eta Izainak
Phylum annelida
Phylum honetan sartutako animaliek har-forma dute, gutxi-asko luzangak
dira eta sekzio biribildua dute. Segmentazioa ongi garatua dago, eta
kanpoaldetik ikus daiteke. Hiru talde handi dira: poliketoak edo har
zurdadunak (Polychaetan klasea), ia itsasoan bakarrik bizi direnak; hirudineoak edo izainak (Hirudinea klasea), eta oligoketoak (Oligochaeta klasea),
hau da, zizareak edo har txikiak, hala lurrekoak nola uretakoak. Poliketoak
itsas organismoak dira, nagusiki; izainak ur gezakoak (baina badira espezie
itsastarrak eta lurtarrak), eta oligoketoak, lurtarrak (baina espezie urtarrik
ere badago).

J. Oscoz

Oligochaeta klasea – lurreko eta uretako zizareak
Lurreko zizareek gorputz zilindrikoa eta tamaina aldakorra
dute, txikitik (1–30 mm) handira
(150 mm-ra artekoa) bitartekoa.
Aldebiko simetria dute, eta ez
dute, ez begirik, ez bentosarik.
Gorputzaren lehen segmentua
izan ezik, gorputz-segmentu
bakoitzak ile txikiak izaten ditu
(ketak), kopuruz eta formaz aldakorrak, espeziearen arabera. Helduen
eremu genitalean kliteloa dago, hots, eraztun lodiago baten antza duena.
Eskuarki, lur hezean bizi dira; horregatik, badira ibaiertzetan, baina
espezie batzuk ibaian bertan bizi dira.

Hirudinea klasea - izainak

E. Baquero

Izainak aise identifikatzen ditugu, gorputzean bi bentosa baitituzte elikatzeko eta mugitzeko
(bat aurrekoa edo aho-bentosa,
eta bestea, berriz, atzekoa edo
isats-bentosa). Irudi txarra dute.
Izan ere, ur geldietan bizi diren
espezie zehatz batzuek, ahal
dutelarik, ornodun batzuei finkatzen zaizkie eta odola xur144
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gatzen diete. Horrelakoak ez dira, ordea, ur-lasterretan bizi direnak, Bidasoan bizi direnak, adibidez, harrapakariak izaten baitira, edota, nolanahi
ere, arrainen parasitoak.
Bidasoaren arroan, ur-lasterretako bi izain-familia bereizgarri bizi dira.

D. Galicia

Erpobdellidae familia
Erpobdelidoen familiak hondoko beste ornogabe batzuk
harrapatzen ditu. Gorputz luzanga dute, zertxobait zapala,
eta alboak ia paraleloak. Bi
bentosa dituzte, bat gorputzmutur bakoitzean. Atzeko
bentosa garatuagoa eta bereiziagoa egoten da; aurreko
bentosa, berriz, aho-barrunbeaz osatua dago. Gorputza segmentatua dute; gorputzeko segmentu
kopurua finkoa da (34), baina kanpoaldean, segmentu bakoitza eraztun
gehiagotan dago banatua, eta segmentu gehiago daudelako sentsazioa
sortzen du. Zortzi orban dituzte begietan, zeharkako bi lerro dortsaletan
banatuta gorputzaren aurreko atalean. Faringea probosziderik gabe
eta adarkizko barailarik gabe. Kolorez, arre gorrixka eta arre grisaxka
tartekoak; zenbait espezie ilunagoak dira gainetik.

D. Galicia

Glossiphoniidae familia
Glosifonidoak izain txikiz osatuta daude. Izainok gorputzez
obalatuak eta gutxi-asko zapalduak dira. Horregatik, egonean dauden espezie batzuen
oinarri zabaleko pitxer gisako
baten antza izan dezakete,
edo udarearen antza. Gorputza
segmentatua dago; barnean
segmentu kopuru finkoa dute
(34), baina kanpoaldean, iduri du aunitzez ere segmentu gehiago
dituztela. Kolorez argiagoak dira beste izain batzuk baino, eta espezie
batzuen gorputza iluna da. Bi bentosa dituzte; bat atzean –garatuagoa–,
eta bestea, aurrean. Aurreko horretan ahoa dago. Moluskuak eta artropodo txikiak jaten dituzte. Espezieren bat arrainen eta beste ornodun urtar
batzuen parasitoa da.
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Armiarmak, akaroak eta opilioiak
Arachnida klasea
Artropodo kelizeratuak dira. Horien artean organismo ezagunak ditugu,
hala nola armiarmak, akainak (kaparrak), beste akaro batzuk, eta
eskorpioiak. Gorputzak bi alde ditu, gutxi-asko ezberdinduak: prosoma
(zefalotoraxa) eta opistosoma (abdomena). Luzakinak prosoman daude,
pare bat kelizero (ahoaren ondoan), pare bat pedipalpo eta lau ibil-hanka
pare, hain zuzen ere. Ez dute antenarik eta, oro har, pare bat begi bakun
edo gehiago dituzte. Araknido gehienak harrapakariak dira, akaro batzuk
izan ezik, detritiboroak baitira. Nagusiki, likidoak xurgatuz elikatzen dira;
horretarako, maiz, kanpo-aurredigestio bat egiten dute, elikagaiaren
gainean digestio-entzimak injektatuz. Espezie batzuek pozoina injektatzen
dute kelizeroen edo teltsonaren bitartez (teltsona gorputzeko azken
segmentua da). Filotrakeen edo trakeen bidez arnasten dute. Ingurune
urtarrean Hydrachnidia familia da adierazgarriena, akaro urtarrak
bernebiltzen dituena.
Familiak ingurune urtarrean bere
osoan edo hein batean bizi diren
hainbat akaro-espezie barnebiltzen
ditu, eta hainbat maila taxonomiko
hartzen ditu barne. Txikiak dira
(1–5 mm) eta, oro har, puxika-itxura
dute, baina zenbait espeziek forma
zapalagoak edo luzangak dituzte.
Oro har, kolore gorri, laranja, hori
eta berde biziak izaten dituzte.
Gorputza bi zatitan banatua dago:
aurrealdean (gnatosoma), ahoa
eta zentzumen-organoak daude;
atzealdea (idiosoma), berriz,
D. Galicia
zefalotoraxaren eta abdomenaren
batasunaren arteko emaitza da.
Gnatosoman kelizeroak daude. Ez dute antenarik, baina aitzinerantz
luzatzen bada, pare bat pedipalpo ikusiko ditugu. Idiosoman, lau hankapare artikulatu daude (larbetan hiru pare izaten dira).
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Krustazeoak
Subphylum crustacea
Artropodo barailadunak dira, brankien bidez arnasten dute, eta gorputza
hiru zatitan banatu ohi da: burua, toraxa eta abdomena. Hiru zatietan
dituzte luzakinak, baina espezie batzuetan eraldatuak eta egokituak egon
daitezke funtzio bereziak egiteko. Burua eta toraxa batu egin daitezke,
zefalotoraxa osatuta. Tamaina oso aldakorra da, eta oskol batez estalita
egoten dira; oskola, oro har, kaltzifikatua dago. Pare bat antena dituzten
artropodo bakarrak dira. Pare bat maxila dituzte gutxienez, eta muda
aldiak eta muden arteko aldiak dituzte, hazi ahal izateko. Subphylum honetan hainbat animalia talde daude sarturik, hala nola otarrainak, izkirak,
karramarroak eta lanpernak. Funtsean, urtarrak dira; itsastarrak batez ere,
baina gutxi batzuek ingurune lurtarra kolonizatu dute; kukurutxek, kasu.
Ur gezako inguruneetan, mikrokrustazeo deritzenez gain (nagusiki,
ostrakodoak, kladozeroak eta kopepodoak), hiru talde handi daude:
isopodoak (Isopoda Ordena), anfipodoak (Amphipoda Ordena) eta
dekapodoak (Decapoda Ordena); horien artean daude ganba txikiak edo
ibai-izkirak eta ibai-karramarroak. Aipatu behar da karramarroen artean bi
espezie exotiko izugarri zabaldu direla, hots, ibai-karramarro gorria
(Procambarus clarkii) eta ibai-karramarro seinaleduna (Pacifastacus
leniusculus), eta biak ere kaltegarriak zaizkio ibai-karramarro arruntari
(Austropotamobius pallipes).

Bidasoa ibaiaren arroan klase eta familia hauek daude:

Ostrakodoak
Klase honetan krustazeo txikiak edo oso txikiak daude, 0,5 eta 3 mm
artekoak baitira. Bi kuskuz osaturiko oskol karbonatatu bat dute.
Oskola ixtean, animaliaren alde bigun guztiak estaltzen dira, bibalbio txiki
baten itxura hartuta. Oskol hori, oro har, opakua da, eta ezin da ostrakodoen gorputz-egitura ikusi. Kanpoaldean, ia ez dira antenak ikusten, ezta
torax-luzakinen bigarren parearen muturra ere. Ez dago ageriko
segmentaziorik gorputzean.

Asellidae familia
Organismo hauen gorputzaren alde dortsobentrala oso zapaldua dago.
Gorputzak hiru atal ditu: burua, pereiona eta pleona. Buruan pare bat begi
daude (espezie kabernikola batzuetan izan ezik) eta bi antena-pare,
kanpoaldekoak barnealdekoak baino txikiagoak. Pereiona zazpi
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Krustazeoak

segmentuz osatua dago, eta bakoitzak pare bat ibil-luzakin ditu.
Pleonak sei segmentu ditu, haietariko azkena teltsonarekin bat-eginik.
Pleonak, halaber, bost luzakin-pare ditu alde bentralean (pleopodoak),
lehen segmentuetan (emeek ez dute lehen parea); bukaeran, berriz,
azken luzakin-parea (uropodoak) alde dortsalean agerian, atzerantz
proiektatuak.

Atyidae familia

D. Galicia

Ur gezako izkira edo ibai-izkira krustazeo dekapodo txikia da. Ganba-itxura
du, eta 15 eta 40 mm arteko tamaina, baina, oro har, 30 mm-tik
beherakoa izaten da. Emeak arrak baino handiagoak izaten dira.
Gorputz luzanga dute, alboan zerbait zapaldua, zuria eta erdi gardena,
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baina izkira batzuk ilunagoak dira, puntudunak, bai eta urdinxkak ere.
Bi zati ditu: aurrealdea (zefalotoraxa) eta atzealdea (abdomena edo
pleona). Errostroa ongi garatua dute, meheki horzduna edo zerratua bi
ertzetan, zefalotoraxen aurrealdean. Antena luzeak, gorputzaren
antzeko luzerakoak. Bost ibil-hanka pare dituzte; lehen bi hanka-pareek
gainerakoen antzeko forma dute, baina bukaeran hagin txiki bat dute.
Abdomeneko luzakinak (pelopodoak) ongi garatuak daude igerian
laguntzeko.

Gammaridae familia

D. Galicia

Ur gezetako krustazeo talderik ugariena da. Aise identifikatuko ditugu,
alboan zapalduak daudelako eta forma kurbatua dutelako. Tamainaz
20 mm ingurukoak izaten dira. Bi begi konposatu handi dituzte,
giltzurrun-itxurakoak, eta antzeko tamainako bi antena-pare. Zazpi
luzakin-pare dituzte toraxean, lehen biak itxuraz harrapatzaileak, eta
sei luzakin-pare abdomenaren alde bentralean. Arrak emeak baino
handiagoak izaten dira.
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Makroornogabeak

Ibai-karramarro arrunta

J. Larumbe

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Taxonomia: Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Astacidae

Deskribapena
Krustazeo dekapodoa, 120 eta 130 mm arteko luzerakoa, oliba-koloreko
gaztainkara alde dortsalean; behealdea, argiagoa da. Gorputz
subzilindrikoa, zerbait zapala alde bentralean, zefalotorax batez eta pleon
edo abdomen batez osatua; bukaeran teltsona dago. Zefalotoraxen
aurrealdea ertz konbergenteetako errostro batean luzatzen da, eta
alboetan, begi pedunkulatuak daude. Aurrealde horretan ere antenulak
eta antenak daude. Sutura zerbikalaren ondoan arantzak ditu. Zefalotoraxaren alde dortsalean luzetarako bi sutura ditu, elkarrengandik
bereiziak. Bost hanka-pare ditu; lehen pareen bukaeran hagin sendoak daude, azala zertxobait zimurtsua dutela. Bigarren eta hirugarren
hanka-pareen bukaeran hagin txikiak daude, eta azken bi pareen
bukaeran, berriz, azazkal bana. Abdomenak sei segmentu ditu luzakin
txikiekin (pleopodoak). Kanpoaldeko diformismo sexuala dago, eta oro
har, arrak handiagoak dira emeak baino.
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Banaketa
Europako hegoaldeko ur gezako espezie endemikoa da. Karramarro-izurria
edo afanomikosia agertu baino lehen, oso ugaria zen Iberiar
penintsulako kareharrizko zorua dagoen leku guztietan. Gaur egun,
ibai-arro iberiar nagusietako goi-ibar batzuetan dago, bai eta Kantaurira
eta Mediterraneora isurtzen duten arro txiki batzuetan ere. Bidasoaren
arroan, leku oso zehatzetan dago; ibaiadar batzuen goi-tarte eta
goi-ibarretan, batez ere.

Biologia eta ekologia
Mendiko ibaietan eta erdiko tarteetan bizi da, bai eta ur garbi eta ongi
oxigenatutako aintzira, urtegi eta istiletan ere. Dena den, espeziea gaur
egun ibai txiki eta ertainetako goi-ibar batzuetan besterik ez dago, guztiak
ere kareharrizko eremuetan; populazioak, gainera, oso zatikatuak daude.
Hainbat substratu motatan bizi badaiteke ere, legarrezko eta harrizko
oheak ditu gogoko, haietan babesten delako. Adin gaztean, nola halako
joera dago sakonera gutxiko habitatetan bizitzeko, eta adin helduan,
berriz, ur sakonagoko habitatetan. Batez ere, ilunabarrean dihardute, eta
egunez, harri azpian edo barrunbeetan egoten dira. Bere gordelekuan
hibernatzen du hainbat hilabetez, eta aktiboagoa da udaberrian
udazkenean baino. Hibernazioan, emeak abdomen azpian eramaten ditu
errunaldiko arrautzak. Arrautzak ekain-maiatzean eklosionatzen dira,
uraren tenperaturaren arabera. Orojalea da eta ornogabeak, anfibio-larbak,
arrain txikiak, animalia hilak eta landare urtarrak jaten ditu.

Kontserbazio-egoera
Nafarroan, Galzorian dago (martxoaren 11ko 142/1996 Foru Dekretua).
Espainian, Kalteberatzat jotzen da (MAM Agindua/1653/2003, ekainaren
10ekoa). Europan, espeziea babestua dago, Habitatak Direktibaren II.
eranskinean. UICNeren arabera, Kaltebera da.
Populazioak aunitz urritu dira azken hamarkada hauetan, afanomikosiaren
eraginez (gaitz hori karramarro amerikarren bidez etorri zen), bai eta beste
arrazoi batzuen eraginez ere, hala nola kutsaduraren eta habitata
aldatzearen eraginez. Karramarro gorriaren eta karramarro seinaledunaren
presentzia eta lehia oraindik ere kaltegarriak dira espeziea leheneratzeko,
biak ere espezie exotiko inbaditzaileak eta afanomikosi-ekarleak baitira.
Eta azkenik, erran behar da populazio gehienak txikiak direla eta bakartuak
daudela.
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Ibai-karramarro seinaleduna

J. Larumbe

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)
Taxonomía: Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Astacidae

Deskribapena
Karramarro sendoa da, 14–18 cm-ko luzera izaten duena, kolorez
gaztainkara berdexka, nahiko uniformea, salbu haginen pieza
mugikorraren lotune dortsalean, non orban zuri bereizgarri bat ageri baita,
espezieari izena ematen diona, hain zuzen ere. Morfologiari begira,
karramarro autoktonoaren nahiko antzekoa da. Zefalotoraxaren sutura
dortsalak bereiziak daude eta ez dute elkar ukitzen, karramarro
autoktonoan bezala, eta ez dago arantzarik sutura zerbikalaren atzean.
Errostroaren ertzak leunak eta ia paraleloak dira, eta koska bat dute
puntarantz. Bost hanka-pare ditu. Lehen parearen bukaeran pare bat hagin
sendo gorrixka daude alde bentralean, eta gainazalak gutxi du zimurtsutik.
Beste lau hanka-pareak ibil-hankak dira, eta bukaeran hagin txikiak edo
azazkalak dituzte. Emeak arrak baino txikiagoak izaten dira.
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Banaketa
Ipar Amerikako mendebaldeko kostaldeko espezie endemikoa da, eta
Europan eta Japonian sartu dute. Iberiar penintsulan, berriz, iparraldean
eta erdialdean dago, batez ere. Espezie exotikoa da, hedatzen ari da,
eta hegoaldeko eremuetara ere iristen ari da. Bidasoa ibaiaren arroan
noizbehinka aipatu da, Baztan-Bidasoaren erdiko tartean eta ibaiadar
batzuetan.

Biologia eta ekologia
Europatik kanpo banaketa naturala duen Astacidae familiako espezie
bakarra da. Espeziea agudo ari da hazten, ohitura gautarrak ditu, eta
portaera lurraldekoia eta erasokorra, baina ez da karramarro gorria bezain
erasokorra. Zabaltasun ekologiko handia du, hau da, ur lasterretan
nahiz ur geldoetan bizi daiteke, edo ur beroetan nahiz ur hotzagoetan.
Habitat sorta zabalean aurkituko dugu, ur-laster txikietatik ibai
handietaraino, bai eta aintzira naturaletan eta ureztapen-putzuetan ere;
substratu harritsuak ditu nahiago buztintsuak edo lohitsuak baino.
Galeriak egin ditzake, barnean babesteko. Ur gazia eta tenperatura beroak
jasangarri zaizkio, baina sentikorragoa da ur azidotuekiko. Ugalketa garaia
udazkenean hasten da; emeak bere abdomenean arrautzak inkubatzen
ditu neguan, eta larbak apiriletik ekainera jaiotzen dira. Espezie orojale eta
oportunista da, eskura dagoen baliabide oro jan baitezake, baina batez
ere, animalia-materia jaten du landare-materia baino gehiago. Zenbaitetan, kanibalismo kasuak ere gertatzen dira. Era berean, afanomikosi
gaitzaren eramailea da. Gainera, karramarro autoktonoaren antzeko habitata erabiltzen du, barreiaketa-tasa handiagoa du eta baliabideak hobeki
erabiltzen ditu. Horren ondorioz, espezie honek karramarro autoktonoaren
desplazamendua eta desagerpena eragiten ditu.
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Makroornogabeak

Ibai-karramarro gorria

J. Larumbe

Procambarus clarkii (Girard, 1852)
Taxonomía: Arthropoda, Malacostraca, Decapoda, Cambaridae

Deskribapena
Karramarro gorria edo paduretako karramarroa karramarro-espezie bat da,
eta helduak, oro har, 10 eta12 cm artekoak dira; dena den, salbuespenez,
bada 20 cm-ko luzera duen alerik. Itxura orokorra estilizatuagoa du
inguruan bizi diren beste karramarro-espezieek baino. Alde dortsala
gorrixka iluna ohi da, baina garaiaren eta elikaduraren arabera, berdea eta
marroia izan daiteke, bai eta gris urdinxka ere. Zefalotoraxaren alde
dortsala eta lehen hanka-parearen haginen gainazala oso zimurtsua da
eta protuberantzia txikiak ditu. Zefalotoraxaren sutura dortsalek elkar
ukitzen dute; horregatik, aise bereizten da karramarro autoktonotik eta
karramarro seinaledunetik. Aurreko karramarro-espezieek bezala, bost
hanka-pare ditu; lehen parearen bukaeran hagin handi samarrak daude,
eta gainerakoak, berriz, ibil-hankak dira eta bukaeran hagin txikiak edo
azazkalak dituzte.
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Banaketa
Mexikoko ipar-ekialdeko eta Estatu Batuetako hego-erdialdeko espezie
endemikoa da, baina munduko herrialde aunitzetan sartu da, eta orain,
Afrikan, Asian, Europan eta Amerika osoan dago. Iberiar penintsulan,
zabal banatua dago, ia lurralde guztiak kolonizatu baititu, baina hegoaldean
ugariagoa da. Bidasoa ibaiaren arroan noizbehinka aipatu da; Baztan-Bidasoa ibaiaren erdiko tartean, hain zuzen.

Biologia eta ekologia
Munduko karramarro-espezierik inbaditzaileena da, adituen ustez. Ibai,
padura eta ur-istiletako substratu bigunetan bizi da; bertan, tunelak egin
eta babesten da. Oro har, ur geldoetan ohi da ugariagoa eta gaitasun
handia du egokitzeko. Oxigeno disolbatuko maila txikiak onartzen ditu, bai
eta tenperatura beroak eta nolabaiteko ur kutsatua ere. Espezie
lurraldekoi eta erasokorra da, hala bere kideekin nola bere harrapakari izan
daitezkeenekin. Ez da karramarro autoktonoa bezain fotofoboa, eta ez da
zaila izaten egun argiz ikustea. Espezie orojalea eta oportunista da, era
askotako animaliaz elikatzen baita. Hona hemen: makrofitoak, sarraskia,
moluskuak, beste krustazeo batzuk, baita anfibioak eta arrainak ere.
Afanomikosi-eramailea da, eta hondeatze-jarduera handia duenez, kalteak
ere eragin ditzake bai ibaietan bai alorretan; arroz-soroetan, adibidez.
Mehatxutzat jotzen da espezie autoktono batzuentzat, habitatentzat
eta ekosistementzat, eta Espezie Exotiko Inbaditzaileen Espainiako
Katalogoan sarturik dago.
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Kakalardo edo koleopteroak
Coleoptera ordena
Koleopteroak (kakalardoak) intsektu talde handia dira eta era askotako
animaliak barnebiltzen dituzte, hala morfologiari nola ekologiari begira.
Hori dela eta, talde batzuek egokitzapen morfologiko eta fisiologiko
bereziak dituzte bizitza urtarrerako. Kasik edozein habitatetan daude,
urtarretan barne, baina oso gutxi ingurune itsastarretan, gehienbat, ur
gezakoa baita. Koleoptero urtarren artean, espezie batzuetako helduak
eta larbak urtarrak dira; beste espezie batzuetan, berriz, bi faseetako bat
besterik ez da uretan gertatzen. Erabateko metamorfosia dutenez, tarteko
fase bat dute larbaren eta helduaren artean, pupa deritzona; ia beti
lurtarra. Helduak –ur-gainazalean mantentzen diren girinidoak izan
ezik– murgilduta bizi dira, eta horregatik, egokitzapen morfologikoak eta
anatomikoak dituzte, aldizka berritzen duten aire-erreserba bat
mantentzeko. Oro har, ur-laster moderatuko, sakonera gutxiko eta
landaretza nahiz hondar organiko ugariko lekuetan bizi dira. Larba
gehienek gas-trukaketaz arnasten dute tegumentuaren bidez; batzuek,
ordea, brankiak edo trukaketa-gainazalak garatzen dituzte. Helduak gai
dira hegan egiteko, eta arriskua denean egiten dute hegan. Badira espezie
ibiltariak eta igerilariak. Igerilarien artean, batzuek ur-gainazalean egiten
dute igeri, eta beste batzuek, urpean. Hala larba-fasean nola fase helduan,
era askotako elikadura-erregimena dute; harrapakariak, fitofagoak,
xilofagoak eta detritiboroak.

Bidasoaren arroan, ordena honetako bederatzi familia aurkitu dira:

D. Galicia

Dryopidae familia
Familia honetako larbak txikiak
dira, gorputz zilindrikoa dute,
eta antz pixka bat dute
elmido-espezie batzuet ako
larbekin. Dena den, driopidoen
azken abdomen-segmentuak
punta biribildua eta osoa du;
elmidoek, ordea, ez. Helduak ere
txiki samarrak dira, eta kakalardo
beltz edo marroi ilun baten
morfologia bereizgarria dute, baita elitro bereizgarriak ere. Burua ia bere
osoan dago protoraxaren azpian babestua. Antenak laburrak eta oso
bereizgarriak dira, trinkoak, eta bigarren segmentua oso garatua dute;
horrexek bereizten ditu antzeko beste koleoptero urtar batzuetatik.
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D. Galicia

Dytiscidae familia
Koleoptero adefago urtarrak dira, tamainaz oso
aldakorrak, helduak 1 eta
50 mm artekoak baitira.
Larben burua zapal samarra eta koadrangularra da;
barailak, berriz, makotuak,
luzeak eta meharrak, tamainaz handiak. Hiru hanka-pare, luze samarrak,
bost segmentukoak, eta
muturrean bi azazkal.
Helduak igerilari onak dira,
gorputz hidrodinamikoa
baitute, gutxi-asko luzanga edo obala. Atzeko hankak zapalak dira, eta
ertzean ile luzeak dituzte, hanken beren luzagarri, arraun gisa erabiltzeko.
Aurreko eta tarteko hankak, berriz, laburragoak dira, eta ehizakiak harrapatzeko erabiltzen dituzte. Helduek gorputz luzanga edo obal ilunak izaten
dituzte (marroiak edo beltzak). Espezie batzuek, dena den, diseinu
argiagoak dituzte gorputzean. Antenak filiformeak dira; hau da, harikarak.

D. Galicia

Elmidae familia
Larben morfologia aldakorra da. Gorputza, oro
har, luzanga eta zerbait
zapaldua da espezie
batzuetan. Launa segmentuko hiru hanka-pare
dituzte. Abdomenak bederatzi segmentu ditu.
Azken segmentu triangeluarra luzeagoa da zabalagoa baino. Uzki-brankiak ditu, eta zenbaitetan,
operkuluaren azpian barneratzen ditu. Helduen gorputza luzanga edo obala da, beltza edo marroi
iluna, zenbaitetan marka gorrixkekin edo krema-kolorekoekin. 1 eta 10
mm artekoak, tamainaz. Antena luzeak, filiformeak edo klabiformeak.
Ibil-hankak ditu, eta hanken bukaeran, bi azazkal handi, ur-lasterrak dauden
lekuetan mantentzeko.
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D. Galicia

Gyrinidae familia

Larba luzeak; burua eta toraxaren lehen segmentua ongi esklerotizatuak
daude. Barailak meharrak dira. Bost segmentuko hiru hanka-pare dituzte,
eta bukaeran, bi azazkal sendo. Albo-brankiak dituzte abdomenean, eta
era berean, lau uzki-azazkal bereizgarri, elkarren ondoan eratuta. Helduen
gorputza zapala eta eliptikoa da, oso hidrodinamikoa, beltza oro har, baina
orban horiak, berdexkak, urdinak edo kobre-kolorekoak izan ditzake.
Antena klabiforme laburrak. Helduen ezaugarririk bereizgarriena begien
forma da. Izan ere, bi zatitan banatuta daude: bata, gorputzaren alde
dortsalean dago, eta bestea, alde bentralean. Tarteko eta atzeko hankak
laburrak eta zabalduak dira, eta aldatuak daude, igeriketa-arraun gisa
erabiltzeko. Aurreko hankak luzeagoak eta meharragoak dira, eta
ehizakiak harrapatzeko erabiltzen dituzte.

J. Oscoz

Haliplidae familia
Familia honetako koleopteroak txikiak dira. Larbak
eta helduak urtarrak dira.
Larbak luzanga samarrak
dira, eta bost giltzarteko
hiru hanka-pare dituzte.
Oro har, ez dute kanpobrankiarik, salbu Peltodytes generoko espezieek,
harizpi-formako brankiak
izan baititzakete. Barailak
zabalak dira oinarrian, eta
meharrak, puntan, barnezulo batekin. Helduak obalak dira, alde dortsala ganbil samarra dute, eta
1,5 eta 5 mm arteko tamaina. Oro har, horixka eta marroi argi tartekoak;
eta maiz aski, alde dortsalean orban beltzezko diseinuak dituzte. Begi
konposatuak buru txikian nabarmentzen dira, eta hari-formako antena
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J. Oscoz

luzeak. Familiako helduen
ezaugarri morfologiko nagusia da bi plaka handi
dituztela atzeko koxetan;
plake abdomenaren alde
bentralaren zatirik handiena
estaltzen dute. Eremu horretan aire gehigarria gordetzen dute, arnasa hartzeko,
elitroen azpian atxikitzen
duten aireaz gainera. Erdiko
eta atzeko hankek igeri-zetez
osaturiko zerrendak dituzte.

D. Galicia

Hydraenidae familia

Ur-ibilguetan ia helduak baizik ez dabiltza, larbak erdi urtarrak edo lurtarrak
baitira genero guztietan. Koleoptero txikiak dira, oro har 1-2 mm-koak;
gehienek gorputz luzanga dute, marroia, gaztainkara gorrixka edo beltza,
genero batzuek kolore metalikoagoak badituzte ere. Bi palpo maxilar
luzeak dira familiaren ezaugarririk bereizgarrienak, batzuetan antenekin
nahastu daitezkeenak. Bi antena klabiforme txiki dituzte begietatik hurbil.
Hiru ibil-hanka pare dituzte.
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Kakalardo edo koleopteroak

D. Galicia

Hydrophilidae familia

Larben abdomenak zortzi segmentu ditu, eta lau segmentuko hanka oso
laburrak. Gorputzak protuberantzia txikiak izan ditzake, eta gainera,
espezie batzuek harizpi luzeak dituzte, brankien antza izan dezaketenak.
Helduen gorputza obala da, gutxi-asko luzanga, oso ganbila eta leuna alde
dortsalean, eta lauagoa alde bentralean; azken alde horretan geruza
ilaundun mehe eta txikia dago. Palpo luze antenadunak dituzte; antenen
luzera palpoena baino txikiagoa da, eta bukaera mazo gisako bat da.
Kakalardo bereizgarri ilun edo beltzak dira; pronotoa zabalagoa dute
atzealdean. Hanka luzeak dituzte, igeri egiteko lagungarriak.

D. Galicia

Psephenidae familia
Familia koleoptero honetako
helduak lurtarrak dira, eta
larbak, urt arrak. Larben
gorputza nahiko obala da,
arras zapala, eta horrek
nola-halako disko-forma
ematen dio. Espezie batzuek
kobre-kolorea eta forma
obalatua dute; hortik heldu
da zenbait herrialdetan ematen zaien izena (uretako
penny-ak). Fisonomiak
elmido-larba batzuena
ekartzen digu gogora, baina
elmidoetan ez bezala, familia honetako larben burua erabat dago
protoraxak estalia (lehen torax-segmentua), eta ez da alde dortsalean
ikusten. Lau segmentuko hanka laburren bukaera azazkal bat da.
Abdomenak bederatzi segmentu ditu.
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D. Galicia

D. Galicia

D. Galicia

Scirtidae (Helodidae) familia

Kakalardo hauen larbak urtarrak dira, eta helduak, lurtarrak. Larben
gorputza gutxi-asko luzanga eta zerbait zapala da. Antena luzeak dituzte,
hamar segmentukoak; oro har, luzeagoak gorputz-luzeraren erdia baino,
eta beti handiagoak buruaren luzera baino. Barailek, maxilarrek, hipofaringeak eta epifaringeak iragazketa-aparatu konplexua osatzen dute.
Gorputza nabarmen esklerotizatua dago hala alde bentralean nola
dortsalean. Zortzi segmentuko abdomena, hiru hanka-pare, eta bakoitzak
lau segmentu, azazkal bakarrean bukatua.
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Burruntziak eta Sorgin-orratzak
Odonata ordena
Odonatoei burruntzi eta sorgin-orratz erraten zaie. Intsektu oso ezagunak
eta ikusgarriak dira, hegalari trebeak, eta sistema urtarren inguruetan
dabiltza. Helduek aireko bizitza dute; lehen bizitza-fasean, ordea, hau da,
larba eta ninfa direnean, bizitza urtarra da arrunt. Larbak eta helduak
animalia harrapakariak dira.
Bi talde arras ezberdinduak ditugu odonatoen artean: burruntziak
(Anisoptera azpiordena) eta sorgin-orratzak (Zygoptera azpiordena).
Lehenak sendoagoak dira gorputzez eta, pausatzean, hegoak posizio
horizontalean uzten dituzte. Besteen gorputza, berriz, aunitzez ere
meheagoa da, begi irtenak dituzte eta, pausatzean, hegoak posizio
bertikalean tolesten dituzte.
Larben artean ere argi eta garbi ezberdintzen dira bi azpiordenak:
burruntzi-larbak luzangak dira eta hiru brankia-xafla luze dituzte
abodomenaren bukaeran. Sorgin-orratzen larbek itxura laburragoa eta
sendoagoa dute; ez dute brankia-xaflarik abodomenaren akaberan; bai,
ordea, hiru xafla puntazorrotz, eta uzki-piramidea osatzen dute.
Hankak ongi garatuak daude, eta funtzio ibiltaria eta hondeatzailea dituzte.
Odonatoen ninfen ezaugarririk bereizgarriena da maskara deritzon egitura
bat dutela buruaren alde bentralean ehizakiak harrapatzeko.
Larba guztiak harrapakariak dira eta, hondoaren gainean nahiz urpeko
landareen gainean erdi lurperaturik edo geldi-geldiak daudela, ehizatzen
dute. Odonato-espezie gehienak ur-ibilgu txiki eta ertainetan bizi dira, bai
eta aintzira, istil eta urmaeletan ere. Espezie kopuru jakin bat nolabaiteko
ur-lasterra duten inguruneetan bizi bada ere (ingurune lotikoak) -baina inoiz
ez ur-laster handiko tokietan-, gehienak ur-laster ahuleko eremuetan bizi
dira, landaretza ugariko lekuetan, eta eremu aski lentikoetan edo
ur-lasterrik gabeko uretan. Helduak egunekoak eta lurraldekoiak dira;
bi hego-pare dituzte, buru mugikorra begi konposatu handiekin, eta
puxika-itxurako torax handi samarra. Gainera, hanka mehe eta luzeak
dituzte, intsektuak airean harrapatu eta jateko prestatuak, organismo
karniboroak baitira. Odonato-espezie batzuek Arriskuan edo Kalteberak
kategorietan daude Espainian.
Hona Bidasoan diren familiak.
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Burruntziak
Anisoptera azpiordena

J. Oscoz

Aeshnidae familia
Familia honetako ninfak handiak dira eta begi handiak
dituzte; handienak dira burruntzi iberiarren artean. Gorputz luzanga dute. Atzeko
hankek ez dute abdomenaren ertza gainditzen. Ninfak arreak izaten dira, zerbait
grisaxkak, orban ilunekin.
Ibil-hankek ere orban ilunak
dituzte. Maskara laua dute,
tamaina bereko 6-7 segmentuko antena filiformeak, eta begi handiak. Abdomeneko azken segmentuetako arantzak ongi garatuta egon ohi dira. Helduek lau hego handi
dituzte; egonean daudelarik, horizontalean daude zabalduak; luzaroan
hegan egiteko gauza dira edozein norabidetan. Abdomena luzea eta
mehea da; gehienetan, berdea edo urdina, noizbehinka orban hori edo
beltzekin. Tamaina handiko begi konposatu hemisferikoak dituzte, eta
elkar ukitzen dute lerro zuzen gutxi-asko luzean. Begiek ikuspegi aparta
ematen diete, eta lagungarriak dira ehizarako. Familia honetan Europako
espezie handienetako batzuk daude.

D. Galicia

Cordulegastridae familia
Larba handiak dituzten
odonato anisopteroak dira.
Gorputzak zeta asko ditu;
maskara neurrian da ganbila,
koilara-formakoa. Maskarako
palpoaren lehen giltzarteko
tarte distala oso horzduna
da. Begi txiki samarrak, baina
irtenak. Helduak Aeshnidae
familiakoen antzekoak dira;
gorputz handia, baina bestelako koloreak dituzte, oro har
arreak edo beltzak baitira, orban horiekin; gainera, begiak buruaren
goialdeko puntu batean bakarrik daude batuta.
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Burruntziak

J. Oscoz

Corduliidae familia
Burruntzi hauen ninfak ilunak eta
iletsuak dira; hanka luze eta mehe
samarrak dituzte, substratuari
ederki atxikitzeko. Maskara
ganbila dute; palpoaren lehen
giltzarteko tarte distala ez da
Cordulegastridae familiakoetan
bezain horzduna, baina Libellulidae familiako aleena baino
horzdunagoa. Helduak, oro har,
ertainak edo handiak dira, eta eskuarki, kolore berde metalikoa dute orban
hori edo beltzekin. Espezie batzuek, dena den, kolore iluna izan dezakete
orban horiekin. Espezie gehienek esmeralda-koloreko begi distiratsu handiak dituzte. Hankak handi samarrak dira.

Oxygastra curtisii espeziea Bidasoa ibaian aipatua izan da eta honela dago
bildua Habitatak Direktiban: “sentikorra habitataren aldaketarekiko”.
Batasunaren intereseko espeziea da eta, kontserbatuko bada,
kontserbazio-eremu bereziak izendatu beharko dira (Habitatak
Direktibaren II. eranskina) eta babes zorrotza beharko du (Habitatak
Direktibaren IV. eranskina). UICNeren arabera, Ia Mehatxatutzat sailkatua
badago ere, estatuko legerian “sentikorra habitataren aldaketarekiko”
kategoria eman zaio, eta Arriskuan dago Espainiako ornogabeen Liburu
Gorrian. Halaber, Espezie Mehatxatuen Katalogo Nazionalean jasoa dago.
Aipatzekoa da Iberiar penintsulan bizi den familia honetako beste espezie
bat, Macromia splendens, babestua dagoela bai Habitatak Direktiban bai
Espezie Mehatxatuen Katalogo Nazionalean.

J. Oscoz

Gomphidae familia
Larba ilekaren odonato anisopteroak dira. Alde dortsobentrala
nabarmen zapaldua dute, maskara
erabat laua da, eta antena labur
eta zabalak dituzte, lau giltzartez
soilik osatuak. Hankak hondeaketarako daude prestatuak, eta horrela, substratuan lurperatzen dira.
Helduak, oro har, ertainak dira,
abdomen luze samarra dute, eta
begiak oso bereiziak; hori ez da beste anisoptero batzuetan gertatzen.
Begiak maiz ikusgarriak dira kolorez (urdinak, turkesak, berdeak). Toraxa
argia da eta marra ilunak ditu; abdomenak horira edo oliba-kolorera jotzen
du, zerbait beltza; espezie batzuen abdomena, hala ere, arras horia izan
daiteke. Abdomenaren bukaera pixka bat zabala izan daiteke.
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Sorgin-orratzak
Zygoptera azpiordena

D. Galicia

Platycnemididae familia
Odonato zigopterok dira.
Gorputza gutxi-asko luzanga
dute, et a bukaeran hiru
isats-lamela zorrotz puntan,
harizpi zurrun eta luze samar
batekin. Helduak txikiak eta
ertainak dira, eta hegoek
gelaxka distal luzanga
daramate, bizpahiru aldiz
l u ze a g o a z a b a l a b a i n o .
Espezie iberiar gehienen
tarteko eta atzeko hanketako
tibiak zabalak dira. Burua oso zabala da zeharka; begiak bereiziak daude
eta, oro har, zeharkako zerrenda beltz bat dute. Espezie iberiarren
abdomenak kolore zurixkak, horixkak edo laranjatuak ditu, baina distira
metalikorik gabe.

E. Baquero

Calopterygidae familia
Odonato hauen larbek
luze-luzea dute lehen
antena-segmentua, eta
maskarako prementoan
irekiera obal bat dago.
Larba luzangen buru
pentagonala gutxi-asko
dago zapaldua; abdomena subzilindrikoaren
bukaera hiru trakea- eta
brankia-xafla dira,
luzeak eta foliazoeak;
hankak ere meheak eta
luzeak dira. Helduetan diformismo sexuala dago, eta kolore bizi metaliko
urdinak, berdexkak (helduak) edota kobrekarak (emeak) dituzte; hegoak
hein batean dira ilunak. Zigopteroen taldean, familia honek ditu espezierik
handienak, hala larbetan nola helduetan.
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Megalopteroak
Megaloptera ordena
Intsektu-ordena txikia. Europan familia bakarra dago (Sialidae). Helduak
hegalariak dira, eta larbak, urtarrak. Intsektu holometaboloak dira, eta
baraila mastekatzaileak dituzte. Helduak uretatik hurbil bizi dira, ertzetan.
Baldarrak dira hegan. Egonean daudelarik, teilatuxka-forman tolesten
dituzte hegoak. Errunaldia uretatik hurbileko hosto, enbor eta hormetan
egiten da; horrela, eklosionatzean, larbak uretara edo uretatik hurbil
erortzen dira. Uretatik kanpo erortzen badira, substratuan barna joaten
dira ingurune urtarreraino iritsi arte. Larbek beren garapena bukatzen
dutenean, uretatik atera, ganbera batean ostatu hartu eta pupa bihurtzen
dira.
Familia megaloptero bakarra dago Bidasoaren arroan: sialidoak dira.
Larbek baraila sendoak dituzte, 7 abdomen-brankia gorputzaren alboetan,
eta albo-brankien antzeko itxura duen harizpi bat bukaeran ere bai.
Koloreak aldakorrak dira, horiak, laranjak, gutxi-asko ilunak edo arreak.
Helduak txikiak dira, 15 mm inguruko hego-luzerakoak; beltzak edo
marroi ilunak dira, eta zenbaitek orban laranjatuak dituzte buruan.
Larbak, oro har, ur geldo eta geldietan bizi dira; hondar organikoen artean
ezkutaturik, harrien azpian edo sedimentu hareatsuetan. Era oso aktiboan
ehizatzen dituzte hainbat ornogabe talde. Gehienbat, kironomidoak,
leuktridoak, krustazeoak, moluskuak eta harrak jaten dituzte, eta portaera
kanibalen bat ere aipatu da egoera jakin batzuetan. Larbak hainbat urtez
bizi daitezke uretan, harik eta kanpora atera eta pupa bihurtzen diren arte.
Ez dira zorrotzegiak uraren kalitatearekiko, eta itxuraz, abdomeneko
brankiei esker, oxigeno gutxiagoko lekuetan bizi daitezke. Helduak ez dira
hegalari onak eta ez dira oso aktiboak; oro har, labur bizi dira.

D. Galicia
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Perlak
Plecoptera ordena
Plekopteroak intsektu-ordena bat dira: gazteak (ninfak) urtarrak dira, eta
helduak, oro har, lurtarrak. Taldea kontinente guztietan dago, Antartikan
izan ezik. Ninfak zapal samarrak dira (alde dortsobentralean) eta zerko eta
antena luzeak dituzte; halaber, batez ere, ur hotzak maite dituzte. Beste
artropodo batzuen harrapakariak edo detritiboroak dira. Uraren kalitate
onaren adierazletzat jotzen dira, kutsadura ez baitzaie jasangarri.
Helduak ez dira ikusgarriak, eta bi hego-pare dituzte zainez beteak, baina
espezie batzuetan gutxiago izan ditzakete. Egonean daudelarik, hegoak
abdomenaren gainean tolesten dira, xafla gutxi-asko laua edo zerbait
biribilkatua osatuta abdomenaren inguruan. Helduek antena luzeak
dituzte, eta pare bat zerko, abdomenaren bukaeran; zerkoak, ordea,
batzuetan laburrak izan daitezke. Helduak, oro har, hegalari txarrak dira;
horregatik, jaio diren ur-masen inguruetan egoten dira; uretan ere, errunaldia egiten dute. Talde honetako espezie iberiar batzuen kontserbazioa
arriskuan dago, dela oso banaketa murritza dutelako, dela bizi diren
habitatak aldatu direlako, dela Kalteberak direlako gertatzen ari diren
ingurumen-aldaketekiko.

Bidasoaren arroan familia hauek daude:

J. Oscoz

Chloroperlidae familia
Familia honetako ninfak txiki
eta ertain tartekoak dira (6–12
mm). Gorputz zilindriko estilizatua dute, oro har horixka
edo arre argia; espezieren batek, dena den, tonu berdeak
ditu. Hego-hasikinak txikiak
dira, ez dira urruntzen gorputzeko luzera-ardatzetik, eta
kanpoaldeko ertzaren itxura
kurbatua dute ezaugarri. Ez
dute trakeobrankiarik gorputzean. Abdomenak, maiz, itxura zerbait eliptikoa du, eta haren atzeko
ertzetik bi zerko sortzen dira, biak ere elkarrengandik hurbil samar daudenak, eta oro har, abdomenak baino luzera txikiagoa dutenak.
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Perlak

D. Galicia

Leuctridae familia
Gure ibai-sistemetako plekopterorik arruntenak dira. Ninfen
tamaina txiki eta ertain tartekoa
da (5–12 mm); gorputza luzanga eta zilindrikoa. Kolore orokorra horixka edo arrexka argia
da. Hego-hasikinak paraleloak
dira gorputzeko luzera-ardatzarekiko. Atzeko hankek ez
dute abdomeneko ertza gainditzen. Abdomeneko ertzean bi zerkoluze sortzen dira, elkarrengandik argi
eta garbi bereiziak. Ez dute trakeobrankiarik.

D. Galicia

Nemouridae familia
Ninfen tamaina txiki eta ertain
tartekoa da (4–11 mm). Gorputz laburra eta sendo samarra
dute, askotan itxuraz ilekara
eta, kolorez, arrea, oro har.
Pronotoa nahiko koadrangularra edo laukizuzena da. Hegohasikinak argi eta garbi dira
dibergenteak gorputzaren ardatzarekiko. Hankak luze samarrak dira; atzeko hankek abdomenaren ertza gainditzen dute erabat
zabaltzen direnean. Familia honetako espezie batzuek trakeobrankiak
dituzte “lepoaren” alde bentralean, eta mototx-forma edo forma
digitiformea (hatz-forma) izan dezake.

D. Galicia

Perlidae familia
Familia honetako ninfak handiak dira (35–40 mm artekoak
izan daitezke), eta gorputza
zapaldu samarra dago alde
dortsobentralean. Oro har, kolore biziak eta nabarmenak
dituzte (horiak eta beltzak
edo arreak), eta eredu bereizgarriak, alde dortsalean.
Mototx-itxurako torax-brankia
bereizgarriak dituzte toraxaren behealdean, eta espezie batzuetan,
halaber, mototx-itxurako uzki-brankiak ager daitezke. Hego-hasikinak
dibergenteak eta biribilduak dira. Hanketako femurrak zabalak dira eta
igeri-zetaz osaturiko zerrendak dituzte.
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D. Galicia

Perlodidae familia
Familia honetako ninfen tamaina ertaina edo handia
da (10–25 mm). Gorputz
zilindriko luzanga dute, horia edo arrea, eta marrazki
dortsal batzuk gutxi-asko
zehaztuak. Perlidoen ninfen
oso antzekoak dira, baina
ez dute torax-trakeobrankiarik. Hego-hasikinak dibergenteak izaten dira, eta
kanpoaldeko ertza, lerrozuzena. Hankek zeta-zerrenda ongi garatuak ohi dituzte taldeko espezie
askotan, eta horrek igeriketan laguntzen die.

D. Galicia

Taeniopterygidae familia
Familia honetako ninfen
tamaina ertaina da (8–13
mm); gorputz sendoa dute,
hankak luze eta mehe
samarrak dira; hanketako
tartsoek giltzarte gero eta
handiagoak dituzte. Pronotoa, oro har, abdomena
baino zabalagoa dute. Kolorea uniformea da, eta iluna
eta argia izan daiteke.
Hego-hasikinak dibergenteak dira gorputzaren
luzera-ardatzarekiko. Oro har, ez dute trakeobrankiarik, baina izatekotan,
koxetan kokatuak daude (hanken oinaldean, alegia). Abdomena labur
samarra eta lodia da, baina ez Nemouridae familian bezain laburra.
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Erleak, erlastarrak, liztorrak eta inurriak
Hymenoptera ordena
Intsektu-ordena honetan espezie kopuru handia dago; besteak beste,
liztorrak, erleak, erlastarrak eta inurriak. Helduek zuntzezko bi hego-pare
dituzte; atzekoak txikiagoak dira. Ahoko piezak mastikatzaileak edo
miazkatzaileak dira; antenak, luze samarrak; emeen abdomenaren bukaeran
egitura bat dago arrautzak erruteko (obopositorea); zenbait taldetan, egitura
hori ezten pozoitsua da. Erabateko metamorfosia dute. Ordena honetako
espezieak era askotakoak direnez, oso bizitza-forma ezberdinak dituzte;
horrela, badira espezie bizkarroiak eta bizitza librekoak; adibidez,
himenoptero sozialak dira nabarmentzekoak. Ichneumonidae familiako
himenoptero-espezie batzuk uretan sartzen dira arrautzak ostalarietan
erruteko, baina Agriotypinae azpifamilia soilik da egiazki urtarra, Agriotypus
generoak ordezkatua.

J. Oscoz

Bidasoaren arroan, Agriotypus armatus (Curtis, 1832) espeziearen presentzia erregistratu da, Ichneumonidae familiakoa.
Larba heldua apodoa da (hankagabea) eta buru erdi esferikoa du. Toraxak hiru segmentu
ditu agerian; abdomenak hamar
segmentu ditu; bi gorputz-atal
horiek pixka bat esklerotizatuak
daude. Larba ezin da zuzenean
ikusi, trikoptero batzuen pupakutxatilan sarturik baitago. Larbari erreparatuko diogu, tutu
zapal, luze eta kurbatu bereizgarriak ikustean, tutu horiek
Agriotypus armatus
trikoptero parasitatuaren kutxatila barnetik ateratzen baitira. Heldua beltza da, eta toraxean luzapen espiniforme bat ateratzen da, atzerantz zuzendua. Gerri mehar baten bidez dago
abdomena toraxi lotua: abdomena oso esklerotizatua dago bai alde
dortsalean bai bentralean.
Goeridae eta Odontoceridae familietako trikopteroen pupak eta
aurre-pupak parasitatzen ditu. Udaberrian, emea urpean murgiltzen da
pupa-kutxatila bat aurkitzeko; kutxatilan, arrautza bat erruten du. Arrautza
kutxatila barneko puparen edo aurre-puparen ondoan jartzen da, eta larbak
bost estadio ditu. Larba bosgarren estadiora heltzen denean, kutxatila osoa
okupatu eta, zeta erabiliz, pupa-ganbera berri bat sortzen du; ganbera horretatik zinta edo tutu gisako bat ateratzen da kutxatilaren kanpoaldetik,
oxigenoa hartzeko.
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Euliak eta eltxoak
Diptera ordena
Dipteroak (besteak beste, euliak eta eltxoak) intsektu-talde ugaria dira;
haien artean daude ingurune urtarrari lotutako larba-estadioak dituzten
familia batzuk, bai eta aireko helduak ere. Larba bereizgarriek harra
ekartzen digute gogora; ez dute hanka egituraturik, eta buru ongi
nabarmendu bat izan dezakete edo ez. Era askotakoak dira morfologiari
begira, bai eta elikadura moduari eta bizimoldeari begira ere. Diptero
urtarren larbek biotopo sorta zabal izugarria okupatzen dute; ur oso biziak
(ur-jauziak eta ur lasterrak barne), ur geldiak eta tarteko eremuak.
Maiz, arnasketa-mekanismoen arabera aukeratzen dute biotopoa.
Elikatzeko modua bera ere oso ezberdina da familia berean; horrela,
badira organismo iragazleak, biltzaileak, arraspatzaileak, xurgatzaileak,
harrapakariak, etab. Larba gehienak detritiborotzat jo badaitezke ere,
batzuk fitofagoak dira (begetarianoak) eta, beste batzuk, karniboroak.
Horren ondorioz, talde honetako organismoek ingurumen-premia oso
ezberdinak dituzte; hau da, espezie batzuk oso zorrotzak dira uraren kalitatearekin, eta beste batzuei, ordea, uraren kutsadura jasangarri zaie.

Hona hemen Bidasoaren arroan dauden ordena honetako 19 familiak:

D. Galicia

Anthomyiidae familia
Loreetako euli-larbak apodoak
dira, horixkak edo zurixkak, eta
itxuraz ez dute bururik (egiazki,
oso murriztua dago eta lehen
torax-segmentuaren barnean
dago). Barailak paraleloak
dira elkarrekiko eta plano
bertikalean daude. Aise identifikatzen dira, abdomenaren
atzealdearen formari erreparatuta, lau luzapen baititu (bi dortsal eta bi
bentral), laurak ere gutxi-asko kurbatuak aurrerantz. Pupa oso antzekoa
da, eta lau luzapen kurbatuak ere baditu, baina larbatik bereizten da,
kutikula erretikulatua oso kinitizatua duelako eta kolorez marroi iluna
delako. Helduek etxe-euli baten antza dute, eta zenbait urtez, talde hau
Muscidae familian sartua egon zen (etxe-euliaren taldean, alegia).
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D. Galicia

Athericidae familia
Familia honetako larbak luzangak dira eta gorputza zerbait
zapala dute. Burua murritza da
eta toraxaren lehen segmentuan dago bildua; pare bat baraila
paralelo ditu, plano bertikalean
antolatuta gorputzaren ardatzarekiko. Pare bat pseudopodo dituzte (hanka ez artikulatuak, sasi-hankak ere deituak)
abdomeneko 1.-7. segmentuetan. Zortzigarren segmentuak, aldiz,
pseudopodo bakarra du. Pseudopodo guztiek hainbat gako-pare dituzte.
Zenbait espezietan, gorputzaren bukaeran tamaina handiagoko bi luzapen
daude, alboetan zetazko zerrendak dituztela. Beste espezie batzuetan,
berriz, abdomenaren bukaeran luzapen mehe eta luze gehiago daude,
guztiak ere pseudopodoak baino luzeagoak.

D. Galicia

Blephariceridae familia
Familia honetako larba eta
pupa aise ezagutuko ditugu,
haien formari erreparatuta:
larbek gorputz subzilindrikoa
dute, zerbait zapaldua, eta
itxuraz, sei segmenturekin;
segmentu bakoitza azazkal
sendo batez hornitua dago albo
bakoitzean. Alde bentralean,
segmentu bakoitzak bentosa
handi bat dauka bere erdialdean. Buruak, toraxak (hankek daramaten segmentu taldea) eta
abdomeneko lehen segmentuak lehen segmentua osatzen dute. Azken
segmentua, berriz, abdomeneko 7.-10. segmentuen fusioaren emaitza da.
Antenak txiki samarrak dira. Puparen gorputz-itxura erdi obala da; iluna
alde dortsalean, eta argiagoa, bentralean. Hiruzpalau disko itsasgarri
dituzte, eta horri esker, ur-lasterretako harri gainazaletan finka daitezke;
toraxean bi brankia-multzo anterodortsal dituzte, belarri-itxurakoak.
Helduek tipulido batzuekin dute antza.
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D. Galicia

D. Galicia

Ceratopogonidae familia
Be a t i l l a k t a m a i n a t x i k i ko
diptero-talde bat dira. Larbek
askotariko morfologia dute,
baina guztietan ederki nabarmentzen da buru ongi esklerotizatu edo gogortua. Espezie
batzuek gorputz filiformea,
zilindrikoa eta luzanga dute,
ageriko pseudopodorik gabe,
eta segmentuak nabarmen
dira luzeagoak zabalak baino.
Burua luzanga eta laranjatua
da. Zenbait espezietan, burua
ez da horren luzanga, eta uzkipesudopodo atzeragarri bat
ager daiteke. Beste talde
batzuek ere gorputz zilindrikoa
eta luzanga dute, baina segmentuak laburragoak dira, eta burua ez da horren luzanga. Beste espezie
batzuek gorputz luzanga zilindrikoa dute; burua hipognata da, protuberantzia espiniforme batzuk dituzte, eta pare bat pseudopodo aurrean, eta
beste bi, atzean. Azken talde horretako espezie batzuek buru iluna ere
izan dezakete, ongi ezberdindua, eta gorputza zerbait zapalagoa izan
daiteke, eta albo-luzapenak izan ditzake segmentu bakoitzean, protuberantziaz eta zetaz osatuak.

D. Galicia

Chironomidae familia
Hareako euli-larben gorputza
askotarikoa da kolorez; zurixka,
berdea, baita gorria ere. Larbaren gorputza zilindrikoa eta
luzanga da, zerbait kurbatua.
Burua ongi ezberdindua eta
esklerotizatua. Pare bat pseudopodo dituzte torax-eremuan,
eta beste bat, gorputzaren
bukaera aldean. Pupen morfologia askotarikoa da, baina
gehienek uzki-lobulu zapal bat dute abdomenaren muturrean. Helduek
eltxo txikiak ekartzen dizkigute gogora.
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D. Galicia

Culicidae familia
Larben gorputza gutxi-asko
luzanga eta zilindrikoa da, eta
burua ongi ezberdindua dute.
Toraxa zabaldua dago eta biribildua da. Bederatzi segmentuko abdomena. Gorputzean
zehar luzera aldakorreko hainbat zeta daude. Uzki-segmentuak lau brankia ditu, eta
zortzigarren segmentuak, berriz, arnasketa-plaka edo -sifoi
bat ohi dauka, gutxi-asko luzea. Pupak kironomido batzuen antzekoak dira,
itxuraz buruhandiak, mugimendu etengabean. Helduak eltxo txikiak dira;
arrek antena lumatsuak dituzte; emeek, berriz, ez horren nabarmenak.
2004an, tigre (Aedes albopictus) eltxoa iritsi zen Iberiar penintsulara;
kulizido gisako bat da, Asiakoa jatorriz, ziztada mingarriak eragiteaz gain,
hainbat gaixotasun transmititzen dituena. UICNeren munduko 100 espezie exotiko inbaditzailerik kaltegarrienen zerrendan dago. Halaber,
Espezie Exotiko Inbaditzaileen Katalogoan dago.

D. Galicia

Dixidae familia
Larbek gorputz zilindriko luzanga dute, burua ongi ezberdindua, eta pare bat pseudopodo
bentral, abdomeneko lehen
bi segmentuetan. Pseudopodo
horiek gakoak dituzte muturrean. Abdomenaren muturrak forma konplexua dauka; hots, bi
espirakulu dira, eremu esklerotizatu batez inguratuak; halaber,
bi lobulu edo paleta luze albozeta luzeekin, eta isats-luzakin luze bat zeta luzeekin. Pupak kulizidoen
pupen antzekoak dira.
Horizontalean mugitzen dira substratuan barna sigi-saga. “U” formako
jarrera bereizgarria izaten dute.
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D. Galicia

Dolichopodidae familia
Euli zangaluzeen larbak harren
antzekoak dira; gorputz zilindriko zurixka dute; itxuraz, buru
ezberdindurik gabe. Aurrealdea
gutxi-asko zorrotza da; burua
toraxeko lehen segmentuan
murriztua dago, pare bat baraila paralelo ditu plano bertikalean antolatuta gorputzeko
ardatzarekiko. Lehen zazpi
abdomen-segmentuek zeharkako lodiguneak ditu mugitzeko. Abdomenaren bukaeran lau lobulu puntadun daude, eta dortsalak ez daude bentralak bezain garatuak.

D. Galicia

Empididae familia

Talde honetako larbek gorputz txiki bermiformea edo har-formakoa izaten
dute, eta burua murriztua eta ez agerikoa. Bi morfologia mota daude.
Arruntenean, gorputzak oro har pseudopodoak ditu abdomeneko hamaika
segmentuetatik zazpitan, eta azkenak luzexeagoak dira; abdomenaren
bukaeran lobuluak daude (1etik 4ra), eta muturrean zeta txikiak daramatzate. Beste morfologiak ez du pseudopodorik, baina bai
zeharkako tolestura txikirik; abdomeneko punta kamuts samarra da eta,
bukaeran, zeta labur apikalak ditu.

175

maqueta bidasoa moluscos EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:50 Página 176

Euliak eta eltxoak

D. Galicia

Limoniidae familia

Larben burua hemizefaloa da, toraxean barneratua. Bi albo-esklerito
ditu eta esklerito dortsal bakarra, ez besterik, guztiak ere kitinizatuak
(gogortuak). Barailak sendoagoak edo meheagoak dira, elikadura
moldearen arabera. Gorputza gutxi-asko luzanga eta zilindrikoa: abdomenmuturrean lobulu-proiekzioak ditu, gehienez bost, hein batean esklerotizatuak ohi daudenak, eta albo-zetak izaten dituzte. Bi lobulu-proiekzioko
espezieetan ez dago espirakulurik alde dortsalean; horrexek ezberdintzen
ditu pedizidoetatik. Pupak gutxi-asko luzangak dira, eta eremu zefalikoan
adar-formako arnasketa-egiturak dituzte, morfologiaz aldakorrak. Helduak
tipulidoen antzekoak dira, hanka luzeak, baina txikiagoak, eta egonean
daudelarik, hegoak gorputzean zehar tolesten dira. Badago genero aptero
bat, hau da, hegorik gabea.

D. Galicia

Muscidae familia
Etxe-eulien larben gorputza
gutxi-asko luzanga eta subzilindrikoa da; aurreko muturra zorrotzagoa da, eta
atzekoa, kamutsa. Zurixkak
edo horixkak dira. Burua ez
dago ongi zehaztua eta
toraxean barneratua dago;
bi barailak paraleloak daude
elkarrekiko eta plano bertikalean gorputz-ardatzarekiko.
Gorputzaren alde bentralean, tolestura haragitsu espinikuladunak ditu
(azalaren proiekzioak dira, arantza txikien gisara); espezie batzuetan,
pseudopodo txikiak dirudite. Azken abdomen-segmentuan pseudopodo
pare bat ager daitezke, eta abdomenaren muturrean ere pare bat arnastutu labur daude. Helduei jende guztiak euli esaten die.
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D. Galicia

Pediciidae familia
Familia honetako larben gorputza luzanga samarra da, eta
zeta txiki beltzez estalia dago;
zetek itxura iletsua ematen
diote, eta haien dentsitatearen
arabera, gorputzaren kolorea
zerbait alda dezakete. Hemizefaloak dira, eta baraila mehe
eta zorrotzak dituzte, organismo harrapakariek ohi dutenez.
Bost pseudopodo-pare izaten
dituzte. Abdomenaren muturrak pare bat lobulu ditu bukaeran,
zenbait zetarekin, Antocha (Limoniidae) generoaren antzera, baina genero
horrek ez bezala, familia honetan, pedizidoek pare bat espirakulu dortsal
dituzte aipatu lobuluen oinaldean. Helduak tipulidoen eta limonidoen
antzekoak dira, hau da, gorputza, hankak eta hegoak meheak eta luzeak
dituzte. Begiak ilaundunak dira, haietan zeta bertikal txikiak daudelako.

D. Galicia

Psychodidae familia
Hezetasunaren euli-larba urtar
ohikoenek gorputz luzanga eta
zilindrikoa dute, pseudopodorik
gabe. Burua kinitaz hornitua
eta ongi ezberdindua dago.
Gorputzeko segmentuek zatiketa gehigarriak simulatzen
dituzte, eta horrek eraginda,
aunitzez ere segmentu gehiago dituztela ematen du. Segmentu bakoitzak 2-3 plaka
dortsal ditu zeharka, guztiak kitinaz hornituak, eta horregatik, iduri du
segmentu gehiago dituela egiazki dituenak baino. Abdomenaren muturrean arnas-sifoi bat dago, zetaz inguraturiko lau lobulu edo luzakinetan
bukatuak. Helduak diptero txikiak dira, iletsuak, eta pare bat hego dituzte,
gehienetan handiak eta biribilduak edo lantzeolatuak.
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D. Galicia

Rhagionidae familia
Talde honetako larbak dolikopodidoen larben oso antzekoak
dira. Gorputz zurixka dute,
gutxi-asko zilindrikoa, ageriko
bururik gabe. Ez dute pseudopodorik, baina bai konkor edo
tolestura haragitsu batzuk segmentuen artean, mugitzeko
erabiltzen dituztenak. Luzetarako bi ildo paralelo dituzte
gorputzaren alde banatan,
zenbaitetan gutxi markatuak. Abdomeneko azken segmentuak lau lobulu
ditu (bi dortsal eta bi bentral), foliazeo samarrak (dolikopodidoetan,
konikoagoak dira). Uzki-plakak, oro har, obalagoak edo eliptikoagoak
dira dolikopodidoetakoak baino; kolore iluna izan dezakete, zerbait
gorrixka, batzuetan. Helduak erdi tamainako euliak dira, hanka luzangak,
eta gorputza mehe samarra.

D. Galicia

Sciomyzidae familia
Taldehonetako larben gorputza
luzanga, zilindridikoa edo fusiformea da, nahiko zimurtua;
aurreko muturra zorrotzagoa.
Burua gutxi garatua, toraxean
barneratua; tegumentuaren bidez, egitura esklerotizatu batzuk
ikus daitezke. Barailak paraleloak dira elkarrekiko, eta plano bertikalean kokatuak daude
gorputz-ardatzarekiko. Toraxeko
hiru segmentuek eta abdomeneko zortziek, maiz, tuberkuluak dituzte.
Abdomeneko azken segmentuak koskorrak izan ditzake alde bentralean
(zenbait espezietan uzkialdeko pseudopodo bihurtzen direnak), eta era
berean, bi espirakulu erradio-lerroekin, loburu haragitsuz inguraturik.
Helduak euli txikiak edo ertainak dira (15 mm-ra arte), eta hegoek, maiz,
puntu edo diseinu ilunak dituzte.
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J. Oscoz

J. Oscoz

Simuliidae familia

Euli beltzak edo simulidoak erraten zaie. Simulidoen larbek gorputz
subzilindriko bat dute, zabalagoa abdomenaren atzealdean. Burua ongi
zehaztua, koadrangularra eta kitinaz hornitua dago. Aurre-barailak abaniko
itxurako egiturak dira, ura iragazteko eta elikagaia lortzeko. Gorputzaren
segmentazioa ez da oso nabarmena. Toraxean pseudopodo bakarra dago,
eta horren bukaeran gakoak daude. Abdomenaren bukaera aldean,
bentosa baten itxurako egitura bat dago, gako-koroa batez hornitua,
substratuan finkatzeko. Pupak zetazko kutxatila gisako bat egiten du,
poltsiko-itxurakoa, eta hartatik, arnas-harizpiak soilik ateratzen dira.
Helduak euli txiki mozkote ilunak dira.

Stratiomyidae familia

D. Galicia

D. Galicia

Diptero-talde honetako larbek
(soldadu-euli deritze) gorputz
larrukara fusiformea dute eta
gutxi-asko zapala alde dortsalean eta bentralean. Burua
ezberdindua eta kitinaz hornitua, estuagoa gorputzaren
gainerakoa baino. Pare bat baraila paralelo ditu elkarrekiko,
plano bertikalean kokatuak gorputz-ardatzarekiko. Abdomeneko ipurtaldearen muturrean ile
hidrofugodunez osaturiko koroa
bat dute, arnas-estigmen aldea
inguratzen duena.
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D. Galicia

Tabanidae familia
Ezparen larbak ardatz-itxurakoak dira, bi muturrak gutxiasko zorrotzak, aise ezagutzeko modukoak, pseudopodo
txikiek eraztun bat osatzen
dutelako gorputzeko segmentuen inguruan. Pseudopodoen
bukaeran gako txikiak daude.
Gorputzak luzetarako zimur
asko ditu bre tegumentuan.
Buru txikia eta ez nabarmena,
toraxean barneratua. Pare bat baraila paralelo ditu elkarrekiko, plano
bertikalean kokatuak gorputz-ardatzarekiko. Abdomeneko muturrean
arnas-sifoi laburra, gutxi-asko konikoa.

Tipulidae familia

D. Galicia

D. Galicia

Tipula eltxoen larbak luzanga
samarrak dira eta gutxi-asko
zilindrikoak. Buru hemizefaloa,
gutxi nabarmena, abdomeneko
lehen segmentuan barneratua.
Abdomenak zortzi segmentu
ditu; azkena gutxi-asko trunkatua da; alde dortsalean espirakuluak daude, eta alde bentralean, berriz, hiruzpalau luzapen digitiforme. Espirakuluen
aldea sei lobuluz osaturiko
koroa gisako batez inguratua
dago, eta ertzetan ile-zerrendak ditu. Helduak meheak dira,
hanka oso luzeak eta finak,
2 eta 60 mm-ko luzera izan
dezakete (hankak kontuan hartu gabe), espezie tropikalak are
handiagoak izan daitezkeen
arren.
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Efemeropteroak edo efemerak
Ephemeroptera ordena
Efemeropteroak intsektu-talde bat dira. Haien larbak uretan bizi dira, eta
helduak, berriz, airean. Abdomenaren bukaeran isats-zerko edo -harizpi
izeneko bizpahiru luzapen bereizgarri dituzte (plekoptero batzuetan
bezalaxe). Hainbat ur-ingurune motatan bizi dira, hau da, ibai, erreka,
aintzira edota hezeguneetan. Helduen bizitza, oro har, laburra da
(zenbaitet an, egun gutxi batzuk), et a hortik heldu da izena.
Digestio-sistema atrofiatua izaten dute; beraz, ez da funtzionala eta,
horregatik, helduaroan ez dira elikatzen. Multzoan egiten dute hegan,
askotan oso ugariak, eztei-dantza bat egiteko eta kopulatzeko. Ninfak beti
urtarrak dira eta helduak baino askoz ere gehiago bizi dira. Morfologia
mota bateko zein besteko brankiak dituzte abdomenaren alde dortsalean.
Hainbat talde morfologiko daude, bizi diren ingurunearekiko
egokitzapenaren arabera: igerilaria edo hiponeofiloa, ibiltaria edo erpofiloa,
deprimitua edo litofiloa, eta hondeatzailea edo oritofiloa. Baliabide trofiko
garrantzitsua da uretako beste animalia batzuentzat; arrainentzat,
adibidez. Taldea kontinente guztietan dago, Antartikan izan ezik.

D. Galicia

Baetidae familia
Betidoak animalia txikiak edo
ertainak dira (15 mm-ra iristen
dira), gorputz fusiforme subzilindrikoa izaten dute, nahiz
eta espezie batzuek gorputz
zapalduagoa izan. Hankak ez
dira sendoak eta bukaeran
a z a z k a l b a t d u t e . Be g i a k
posizio latero-dortsalean
daude, eta antenak nabarmen
dira burua baino luzeagoak.
Zazpi xafla-brankia pare ditu, zenbaitetan sei, abdomenaren alde
dortsalean. 2-3 harizpi ditu abdomenaren muturrean; harizpiek zetazko
zerrendak dituzte beren barne-ertzean. Ale batzuetan erdiko harizpia
murriztua egon daiteke.
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D. Galicia

Caenidae familia
Zenidoak txikiak dira (2–8 mm);
helduak hegodunak, eta ninfak
bizitza urtarrekoak. Sei brankia-pare
dituzte; lehen parea bestigiala eta
filiformea da; bigarren parearen bi
xafla-egitura aldatuak daude, eta
operkulu gisakoak dira, gainerako
brankiak estali eta babesteko.
Bigarren brankia-pare aldatu horrek
familia honetako aleak aise identifikatzeko bidea ematen digu. Hiru isats-harizpi dituzte, hirurak tamaina
antzekoak abdomenaren muturrean.

D. Galicia

Ephemerellidae familia
Familia honetako ninfek, oro har,
gorputz laburragoa eta zabalagoa
dute beste efemeroptero-familia
batzuetako aleek baino, eta ongi
samar daude kamuflajera egokituak. Txiki eta ertain tartekoak dira
(4–15 mm), eta begiak, posizio
dortsolateralean. Bost brankia-pare
dituzte posizio dortsolateralean
abdomeneko III.-VII. segmentuen
gainean. Abdomenak hiru zerko ditu bukaeran; zerkoek zetak dituzte hala
kanpo-ertzean nola barnekoan. Espezie batzuetan diseinu bat dago
zerkoetan, eta hankek zerrenda edo eraztun ilunak dituzte.

D. Galicia

Ephemeridae familia
Talde honetako ninfek gorputz subzilindrikoa, zabala eta sendoa dute,
eta hanka labur samarrak. Tamainaz
ertain eta handi tartekoak dira
(10–35 mm). Aurreko hankak
zabalagoak dira, substratua hondeatzen laguntzeko. Buruak pare
bat baraila oso bereizgarri ditu, eta
biak ere aurrerantz proiektatzen dira
era dibergentean elkarren artean.
Abdomenak zazpi brankia-pare ditu alde dortsalean; lehen parea bakunak
eta bestigialak dira, eta gainerakoak, berriz, itxura lumatsukoak.
Abdomenaren bukaeran hiru zerko zetadun daude eta, oro har, bakoitza
bere gainean biribilkatua.
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D. Galicia

Heptageniidae familia
Zapaldura bereizgarria dute gorputz
osoan, eta buru zabal trapezoidala
edo subeliptikoa; begiak posizio
dortsalean daude. Txiki eta handi
tartekoak dira (5–20 mm). Oro
har, kolorez ilunak dira. Hankak
sendoak dira, eta femurrak zabalak eta zapalak. Abdomenean zazpi
brankia-pare daude, zazpiak xaflaitxurakoak, Abdomenaren muturrean hiru zerko luze dira, baina Epeorus generoko espezietan bi soilik,
erdikoa falta baita.

D. Galicia

Leptophlebiidae familia
Familia honetako ninfen gorputza
subzilindrikoa edozertxobait zapala da, tamainaz txiki eta ertain
tartekoa (4–15 mm). Zazpi brankiapare dituzte abdomenean, morfologia aldakorrekoak, espezieen
arabera. Lehen parea murriztua
egoten da eta digitiformea izan ohi
da. Gainerako brankiak bikoitzak,
foliatuak, digitatuak edo lobulatuak
izan daitezke. Antzeko tamaina
du-ten hiru zerko dituzte abdomenaren muturrean, hirurak artikulazioz beteak; zerkoek zeta txikiak
dituzte artikulazio bakoitzaren apexean.

Potamanthidae familia

D. Galicia

Ninfa txikiak dira (8–20 mm) eta
gorputz zilindrikoa dute. Zazpi
brankia-pare dituzte abdomenaren
alboan: lehen parea oso txikia da.
Gainerako brankia-pareen morfologia antzekoa da, eta bi xafla mehar
eta luze dituzte alboko zetekin;
horrek itxura lumatsua ematen
die. Abdomenaren bukaeran hiru
zerko daude, artikulazioz beterik,
bakoitzaren alde banatan zetak
dituztela.
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Makroornogabeak

Zapatariak, zimitzak eta uretako eskorpioiak
Hemiptera ordena
Intsektuen multzo handi bat da, aho-aparatu zupatzaile-zurrupatzailea duena (ez miazkatzailea). Besteak beste, aipa daitezke patinatzaile edo
zapatariak, uretako zimitzak eta uretako eskorpioia. Aurreko hegoak
(edo hemielitroak) erdibituta dauzkate, eta hortik datorkie izena; izan ere,
hegoaren oinarriko erdia gogorra da, eta beste erdi distala, bigunagoa eta
mintz-itxurakoa. Ez dute pupa-faserik bizi-zikloan. Edozein ur-ingurunetan
bizi daitezkeen arren, gehienak ur geldietan edo ur moteleko
inguruneetan bizi dira ondoen. Ninfak (fase heldugabeak) nahiz helduak
ur-ingurunean bizi daitezke. Ordena honetako espezie gehienak beste
ornogabe batzuen harrapakariak dira, baina batzuk fitofagoak dira.
Espezie guztiek egiten dute hegan, garapenaren faseetako batean bederen. Bi azpitalde ditu: gerromorfoak eta nepomorfoak. Lehenak
ur-gainazalean irristatzen edo ibiltzen dira, ile hidrofugodun batzuk
baitituzte hanka-muturretan. Besteak, ordea, ur azpian bizitzeko egokituta
daude, eta ur-zutabean igeri nahiz bentosean higitzen bizi dira.

Bidasoaren arroan dauden hemipteroak 7 familia hauetan sailkatzen dira:

D. Galicia

Aphelocheiridae familia
Haien gorputza oso zapala da dortsobentralki, eta
itxura gutxi-asko obala du.
Bizkarraldea iluna dute, gehienetan azpialdea baino ilunagoa. Naukoridoen antz
handia dute, baina bi ezaugarri morfologikok bereizten
dituzte: errostroa luzeagoa
eta estuagoa dute naukoridoek baino, eta aurreko
hankak askoz meheagoak.
Burua triangeluar samarra
dute, eta begi txikiak.
Errostro oso bereizgarria dute, oso luzanga, tarteko hanken txertatze-puntuaz haraindikoa. Hemielitroak txikiak izaten dituzte, abdomena estaltzera
iritsi gabe. Ale apteroak ere badira.
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D. Galicia

Corixidae familia
Txikiak edo ertainak dira.
Gorputza obal samarra dute,
eta dortsobentralki zapaldua. Burua triangeluarra
dute. Bi begi handi dituzte,
eta bi antena labur begien
atzean. Errostroa (aho eraldatua) triangeluarra, laburra
et a zabala da. Espezie
batzuetan, zeharkako ildoak
ditu. Diseinu ilun eta argiko
kolorazioa izaten dute.
Hankak eraldatuta dauzkate,
funtzio hauetarako: lehen hanka-parea laburragoa da, eta jateko erabiltzen
dute; bigarren parea atxikitzeko erabiltzen dute; hirugarrena, berriz,
igeri egiteko, giltzarte lauak eta iletsuak baitituzte.

D. Galicia

Gerridae familia
Zapatariek gorputz fusiforme luzanga eta iluna dute.
Burua txikia dute, triangeluar samarra, eta bi begi
dituzte, alboetara irtenak.
Antenak luze samarrak
dituzte, burua baino luzeagoak. Ahoko piezak eraldatuta dauzkate, moko luze
baten itxuran. Hanka luze
eta meheak dituzte, ile
hidrofugodunak. Horiei esker, arin ibil daitezke urgainazalean irristatuz. Lehen hanka-parea nahiko urrun dago bigarren
paretik; ez dituzte ibiltzeko erabiltzen, baizik eta harrapakinak harrapatzeko. Hego-polimorfismoa dute. Indibiduo batzuek ez dute hegorik,
beste batzuek txikiak dituzte, eta beste batzuek hego erabat garatuak;
horri esker, moldaerazko estrategia asko dituzte.
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Zapatariak, zimintzak eta uretako eskorpioiak

D. Galicia

Hydrometridae familia
Gorputz luzanga eta
mehea duten animalia
batzuk dira, hanka luze
eta finekoak. Gorputza
azpierrektangeluarra eta
kolore ilunekoa dute,
marroi ilun eta beltz tartekoa, pubeszentzia hidrofugodun labur batez
estalia. Zapatarien antza
dute, baina txikiagoak
dira (15 mm bitartekoak)
eta, batez ere, meheagoak. Buru luze bereizgarri bat dute, apexa loditua duena, eta, apexaren
muturrean, antena luze batzuk. Begiak esferikoak dira, eta buruaren erdigunea baino atzerago daude. Mokoa oso luzea da, eta, egonean daudelarik, buruaren azpian geratzen da. Hego-polimorfismoa dute, baina forma
ohikoena mikroptero deritzona da: hemielitroak estuak eta laburrak dira,
abdomeneraino justu iristen dira. Hala ere, indibiduo batzuk makropteroak
dira, hau da, hemielitroak oso garatuak dituzte.
“Korrikalari” izenez ere ezagutzen dira, haien jokabidea dela eta
(ur-gainazalean ibiltzen dira edo korrika egiten dute; zapatariak irristatu
egiten dira). Ur-emari moteleko ibai eta errekastoen ertzetan bizi dira, bai
eta ur motel edo geldiko ur-masen ertzetan ere.

D. Galicia

Mesoveliidae familia
Gerridae familiako zapatarien oso antzekoak dira,
baina kolorazioak olibakoloretik du gehiago, bai
eta zenbait orban ilun
ere. Gorputza gutxi-asko
luzanga dute, eta hanka
luzeak. Hirugarren hankaparea sabe-laldean dute
txertatua; zapatariek, berriz,
alboan dituzte txertatuak.
Lau segmentuko antenak
eta errostro ziztatzaile zilindrikoa dute. Forma apteroak dira ohikoenak, baina indibiduo batzuk
hego garatuko makropteroak dira.
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D. Galicia

Naucoridae familia
Uretako zimitzak intsektu
txikiak eta ertainak izan
daitezke (15 mm bitarte;
gehienetan, txikiagoak).
Gorputza dortsobentralki
zapaldua dute, eta
itxura obalekoak dira;
Aphelocheiridae familiaren antza dute. Bizkarretik begiratuta, burua
gutxi ikusten zaie, baita
antenak ere; antenak
laburrak dira eta begien
atzean ezkut atuak.
Errostroa ziztatzailea eta labur samarra, apenas iristen den lehen
hanka-parearen txertatze-punturaino. Hegoek abdomen ia osoa estaltzen
dute, baina ertzak agerian gera daitezke. Lehen hanka-parea oratzailea
da. Bi hanka horiek eraldatuta daude eta itxura zabal bereizgarria dute.
Funtzio harrapatzailea dute, marisorginen aurreko hankek bezala.
Hirugarren hanka-parea igeri egiten laguntzeko egokituta dago.

D. Galicia

Veliidae familia
Hemiptero txiki batzuk
dira, uretako kilker izenez
ezagunak. Kolore iluna
d u t e , e t a 7- 8 m m - r a
arteko tamaina. Zapatarien antza dute, baina
gorputz labur eta zabalagokoak dira. Abdomena
ebakita daukate. Hiru
hanka-pareak elkarrengandik distantzia berera
daude. Antenak burua
baino luzeagoak dira, eta
errostroa zilindrikoa.
Toraxa askoz zabalagoa izaten da gorputzaren gainerakoa baino.
Gehienetan, apteroak dira, baina espezie batzuetako indibiduoek hegoak
izan ditzakete.
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Trikopteroak edo friganeoak
Trichoptera ordena
Trikopteroak hemen aipatuko ditugun ezaugarriak dituzten intsektuak dira.
Ale helduak hegalariak dira, eta ez oso deigarriak, sitsen itxurakoak. Ilez
estalitako hegoak dituzte, eta, egonean daudelarik, gorputz gainean
jartzen dituzte, teilatu bat balira bezala. Haien larbak eta pupak uretan bizi
dira. Haietako askok zorro edo kutxatila berezi batzuk eraikitzen dituzte,
barruan babesteko. Hainbat material erabiltzen dituzte horretarako
(harriak, harea, adartxoak, landare-zatiak, e.a.); beste batzuek zetazko
sareak sortzen dituzte, edo galerietan babesten dira. Kutxatilarik eraikitzen
ez duten generoetako larbak ur-hondoan bizi ohi dira, ur interstizialean
(harri arteko zirrikituetan, adibidez). Azkazal gogor moduko batzuk dituzte
hanketan, substratuari itsasteko, bai eta beste azkazal-pare bat ere
ipurtaldean, garapen-maila desberdinekoak; familiaren araberakoa da
garapena. Larbak ur gezatan bizi dira, ur lotikoetan nahiz lentikoetan (hots,
ur bizi nahiz geldoetan, hurrenez hurren); hori dela eta, eskakizun batzuk
gainditu behar dituzte ikuspuntu ekologikotik begiratuta. Askotariko
elikadurak dituzte; herbiboroak, detritiboroak eta karniboroak izan
daitezke.
Trikopteroen artetik, 14 familia hauek ditugu Bidasoaren arroan:

D. Galicia

Brachycentridae familia
Larba luzexka eta zilindrikoa
da, eta hiru hanka-pare ditu.
Buruak kitinaz hornituta dago,
eta itxura laua izaten du. Albo
banatan, karina dortsolateral
b a t i z a t e n d u , a s ko t a n .
Toraxeko lehen bi segmentuak (pronotoa eta mesonotoa)
esklerotizatut a daude;
hirugarrena (met anotoa)
mintz-itxurakoa izaten da, baina plaka esklerotizatu txiki batzuk ere izan
ditzake. Pronotoak zeharkako karina edo ildo bat dauka erdialdean, eta
mesonotoak bi plaka handi, sutura estu batzuez zatituak. Abdomenaren
lehen segmentuan, ez da protuberantziarik ageri. Lehen hanka-parea
txikiagoa da besteak baino. Larbek landare-hondarrez eta zetaz egindako
kutxatila batzuk eraikitzen dituzte, sekzio karratukoak, edo tutu- edo
kono-itxurako kutxatilak, sekzio zirkularrekoak, landare-hondarrez,
mineralez, zetaz edo azken bi horien nahaste batez eginak.
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D. Galicia

Glossosomatidae familia
Larbak txikiak edo ertainak
d i r a ( 3 - 10 m m b i t a r t e ,
orokorrean). Burua esklerotizatua eta obalatua dute.
Toraxean, pronotoa bakarrik
dago erabat esklerotizatua;
mesonotoa eta metanotoa
mintz-itxurakoak dira, nahiz
eta espezie batzuetan plaka
txiki batzuk ageri. Hanka
guztiek antzeko tamaina
dute. Abdomena oso
segmentatuta dago, ez du brankiarik, sekzio zirkularra du, eta, lehen
segmentuan, ez dauka protuberantziarik. Bederatzigarren segmentuan
esklerito dortsala du. Intsektu hauek harri txikiak eta harea-aleak
erabiltzen dituzte kutxatila eraikitzeko; kutxatilak kafe-alearen itxura
hartzen du edo dortoka-oskolarena (hondo laua eta bizkarralde
hemiesferikoa), mutur banatan zulo bat dutela. Zulo horietako batetik
burua eta toraxa atera dezakete, eta, bestetik, uzki-apendizeak.

D. Galicia

Goeridae familia
Familia honetako larbek buru
atzeragarria dute; pronotoaren azpian sartzen da.
Pronotoak bi esklerito ditu,
proiekzio anterolateral puntadunez hornituak. Mesonotoa ere erabat esklerotizatua
dago; bi edo hiru esklerito- edo plaka-pare ditu.
Metanotoa mintz-itxurakoa
da gehien bat; hiru edo lau
p l a k a t x i k i d i tu . H a n k a
guztiek tamaina bera dute. Abdomena zilindrikoa da; lehen segmentuak
bi albo-protuberantzia ditu eta dortsal bat. Abdomeneko brankiek harizpi
bat eta lau bitarte dituzte. Espezie gehienen kutxatilak oso bereziak dira;
tutu-itxurakoak eta izaera mineralekoak, harri handi bat dutela albo
bakoitzean. Ez dago argi, baina esaten da bi harri horiek korronteak ez
eramateko kontrapisua direla. Larcasia generoa da eredu hori ez duen
bakarra; haren kutxatila tutu-itxurakoa da, eta harri edo harea-ale batzuk
ditu besteak baino handiagoak, bizkarrean eta alboetan nabarmendurik.
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Trikopteroak edo friganeoak

D. Galicia

Hydropsychidae familia
Trikoptero hauek oso ongi
bereizten dira beren morfologiagatik. Burua ongi esklerotizatua dute, eta, espezie
b a t z u e n k a s u a n , ze t a z ko
mototx bat. Toraxeko hiru
segmentuak erabat esklerotizatuta daude, eta gorputzaren
gainerakoa baino kolore
ilunagoa dute. Abdomena luzexka eta zilindrikoa dute, eta sabelaldean
brankia oso nabarmen batzuk, zeinen kopurua aldatzen baita espezietik
espeziera. Mesotoraxetan eta metatoraxean ere brankiak dituzte
sabelaldean. Gorputza, oro har, espikula ilun txiki batzuez estalita dago.
Uzki-apendize bakoitzaren muturrean, uzki-azazkalez gain, zeta luzezko
mototx bat dute. Larbak ez du kutxatilarik eraikitzen, baizik zetazko
sareak. Pupak bai, ordea; inguruko materialekin eraikitzen du kutxatila,
gehienetan harriekin, baina, batzuetan, baita barraskilo txikiekin ere.
Bitxikeria gisa aipa daiteke familia honetako larbek soinua egin
dezaketela beren femurrak buruaren azpialdeko gainazalean dituzten
estridulazio-banda batzuen kontra igurtziz. Dirudienez, soinu horiek
harrapakariak uxatu ditzakete, eta beste hidropsikido batzuei ondoan
beren sareak eraikitzen eragotzi, lurraldekoiak dira eta.

D. Galicia

D. Galicia

Hydroptilidae familia

Familia honetako larbak ordenako txikienak dira (3-6 mm), eta hazi ahala
zertxobait aldatzen dute morfologia. Lehen lau estadioetan, luzexkak dira,
zeta luzeak dituzte eta esklerito batzuk zeharka abdomeneko segmentuen
gainean. Bosgarren estadioan, familia honen itxura bereizgarria hartzen
dute: toraxeko hiru segmentuak esklerotizatuak, abdomena gorputzaren
gainerakoa baino askoz zabalagoa, brankiarik ez eta azazkal txikiak
ipurtaldean. Hanka guztiak antzekoak eta txikiak dira. Kutxatilaren itxura
espezietik espeziera aldatzen da; zeta hutsezkoa izan daiteke edo, zetaz
gainera, harea-aleak edo hari-formako algen zatitxoak izan ditzake.
Espezie gehienek kutxatila bibalbio mugikorrak eraikitzen dituzte, albotik
zapalduak, landareen hazien itxurakoak.
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J. Oscoz

Lepidostomatidae familia
Familia honetako larben
burua gaztaina-kolorekoa
edo marroi iluna da; ingurune gutxi-asko luzanga
batzuk argiagoak ditu.
Antena begiaren aurreko
ertzetik gertu dago.
Pronotoa erabat esklerotizatua dago, eta mesonotoak bi plaka esklerotizatu
handi ditu. Metanotoak
partzialki estaltzen duten sei esklerito edo plaka txiki ditu. Lehen
hanka-parea besteak baino laburragoa da. Abdomeneko lehen segmentuak protuberantzia bana du bi alboetan, baina bat ere ez bizkarraldean.
Brankia abdominalak soilak dira. Familia honetako espezie batek (Lasiocephala basalis) tutu-itxurako kutxatila mineral batzuk eraikitzen ditu.
Beste bi espezieek kutxatila mineral zilindrikoak eraikitzen dituztelehen
estadioan, baina, aurrerago, sekzio karratua eta landare-zatiak dituzten
kutxatilak eraikitzen dituzte.

D. Galicia

Leptoceridae familia
Familia honen azken estadioko larbek ekdisi-marra
argi batzuk dituzte buruan. Antena luze samar
batzuk izaten dituzte,
aurreko ertzetik gertu.
Pronotoa eta mesonotoa
esklerotizatuta daude; mesonotoa gutxiago, hala
ere. Meso eta metatoraxeko femurrak bi zati
asimetrikotan zatituta
daude. Hirugarren hanka-parea askoz luzeagoa da besteak baino; lehen
hanka-parea baino hiru aldiz luzeagoa izatera irits daiteke. Abdomeneko
lehen segmentuak hiru protuberantzia ditu; bi alboetan eta bat bizkarraldean. Ipurtaldeko apendizeak eta azazkalak laburrak dira. Kutxatila
luzeak eraikitzen dituzte, tutu-itxurakoak, konikoak, zuzenak nahiz
kurbatuak, denak larba baino luzeagoak. Kutxatila batzuk nagusiki
zetazkoak dira, beste batzuk materia mineralezkoak, eta beste batzuk
landare-materiazkoak. Oso ohikoa da hareazko kutxatilak eraikitzea,
alboetan ondoz ondo jarritako makilatxo batzuekin eutsita; tutu amaiera
baino harago luza daitezke.

191

maqueta bidasoa moluscos EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:50 Página 192

Trikopteroak edo friganeoak

D. Galicia

Limnephilidae familia
Intsektu hauek larba ertainak edo handiak dituzte,
gorputz gutxi-asko zilindrikokoak. Burua ongi esklerotizatua dute. Pronotoak eta mesonotoak bi
esklerito dituzte, luzetarako sutura batez bananduak. Metanotoak, berriz,
bospasei esklerito txiki
ditu. Lehen hanka-parea
besteak baino laburragoak
dira. Abdomenak sekzio zirkularra du, eta brankia soilak edo harizpidunak
ditu. Abdomeneko lehen segmentuak protuberantzia bana du bi alboetan
eta beste bat bizkarraldean. Bederatzigarren segmentu abdominalak
esklerito dortsal bat izaten du. Uzkian apendize laburrak dituzte. Larbek
kutxatila eramangarriak eraikitzen dituzte — askotarikoak, baina gehienetan tutu-itxurakoak—, mineral- nahiz landare-zatiak erabiliz. Ur hotzeko
larbek mineral-zatiak erabili izaten dituzte; ur geldoetakoek, berriz, landare-zatiak.

D. Galicia

Odontoceridae familia
Larben burua esklerotizatuta dago, eta ainguraedo X-itxurako diseinu ilun
bat nabarmentzen zaio.
Pronotoa eta mesonotoa erabat esklerotizatuta
daude. Metanotoa oso berezia da. Bi esklerito-pare
ditu; haietako bi laburrak
eta zabalak eta zeharkakoak dira, beste biak
alboetara ezarriak eta
giltzurrun-formakoak. Abdomeneko lehen segmentuak bi protuberantzia
ditu alboetan eta bat bizkarraldean. Brankia abdominalek zenbait harizpi
dituzte. Kutxatila materia mineralezkoa da, tutu-itxurakoa, konikoa eta
zertxobait kurbatua. Kutxatilaren atzeko partea harri batek blokeatzen
du, kutxatilaren muturreko sekzioaren antzeko tamainako harri batek,
zeina nabarmen handiagoa baita erabilitako gainerako harri eta aleak
baino.
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D. Galicia

Philopotamidae familia
Familia honetako larben
gorputza pixka bat zapala
da alde dortsobentralean.
Buruko kapsula esklerotizatua dago, eta kolore
horixka edo laranjako itxura
deigarri samarra du. Barailak asimetrikoak dira, eta
T-itxurako labro bereizgarri
bat dute, mintz-itxurakoa,
aurreko ertza zuzena eta
ziliatua duena. Pronotoa
esklerotizatuta dago, buruaren kolore bera du eta atzeko ertza beltza da.
Mesonotoa eta metanotoa mintz-itxurakoak dira. Hanka guztiak tamaina
berekoak dira gutxi-asko, eta azazkal txikiak dituzte. Abdomena zurixka
da, brankiarik eta protuberantziarik gabea. Uzkiko apendizeek bi segmentu dituzte, eta azazkal gogor batzuk uzkialdean. Larbek ez dute
kutxatilarik eraikitzen, baizik zetazko sare batzuk.

D. Galicia

Polycentropodidae familia
Familia honetako larbak kanpodeiformeak dira, eta filopotamidoen larben oso antzekoak. Tamaina ertain edo
handikoa dira, eta zerbait
zapalduak alde dortsobentralean. Gorputz osoak zabalera bera duenez, irudi luke
burua zabalagoa dela gorputzaren gainerako zatia
baino. Burua esklerotizatuta
dago, eta horixka da. Puntu
ilunen diseinu oso bereizgarria du. Pronotoa esklerotizatuta dago; meso
eta metanotoa, berriz, mintz-itxurakoak dira. Hanka guztien tamaina
antzekoa da, eta azazkalak luzeak eta kurbatuak. Abdomenak ez du ez
brankiarik, ez protuberantziarik; uzkialdeak, berriz, brankiak ditu. Taldearen
beste ezaugarri bat uzkialdeko pseudopodo luzeak dira, antzeko
tamainako bi segmentuz osatuak; lehena mintz-itxurakoa da, eta
bestea kitinizatua dago, eta azazkal sendoak ditu uzkialdean. Ez dute
kutxatilarik egiten, zetazko sareak baizik.
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Trikopteroak edo friganeoak

Psychomyiidae familia

D. Galicia

Larbak kanpodeiformeak dira, eta
txikiak. Buruak lau angelu ditu, eta
kolore aldakorreko ereduak. Barailak
asimetrikoak dira, eta sorbatz bakarrekoak. Pronotoa esklerotizatuta
dago; mesonotoa eta metanotoa
mintz-itxurakoak dira. Toraxeko hankak laburrak dira, eta antzeko tamainakoak, eta azazkalak, motzak
eta lodiak. Abdomenak ez du brankia-harizpirik. Uzkialdean bi apendize
ditu, itxuraz segmentu esklerotizatu
bakarrekoak; uzkialdeko azazkalak
laburrak baina ongi garatuak dira.
Larbek tunelak edo galeria bihurgunetsuak egiten dituzte detrituak
eta harea-aleak erabiliz, urazpiko
substratu harritsuaren edo zuraren
gainean.

D. Galicia

Rhyacophilidae familia

Familia honetako larbak luze samarrak dira, eta zertxobait zapalduak alde
dortsobentralean. Abdomeneko segmentuak argi bereizten dituzten
marka batzuk ageri dira. Burua ongi esklerotizatuta dago. Pronotoa
esklerotizatuta dago; mesonotoa eta metanotoa mintz-itxurakoak dira.
Abdomenak mota askotako albo-brankiak izan ditzake, gehienetan
mototx-itxurakoak; espezie batzuek, hala ere, ez dute brankiarik.
Abdomeneko bederatzigarren segmentuak esklerito bat du. Uzkiko
apendizeak ongi garatuta daude, eta azazkal sendoak eta ongi garatuak
dituzte. Larbak ez du kutxatila eginen pupa-egoerara igarotzeko unea iritsi
arte. Une horretan eraikiko du harriz eta zetazko kutxatila-moduko bat,
kupula-itxurakoa, substratuari itsatsia.
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Bidasoaren arroko fauna urtarra

D. Galicia

Sericostomatidae familia
Familia honetako larbek
itxura gutxi-asko zilindrikoa
eta luzanga dute. Buruak
eta pronotoak gaztaina-kolore iluna dute, eta ongi
esklerotizatuta daude. Mesonotoa zertxobait esklerotizatua egon daiteke, baina
pronotoaren kolore iluna
hartu gabe; metanotoa,
berriz, oso gutxi esklerotizatua egonen da, egotekoan. Mesonotoak eta metanotoak zetazko hari
ugari eta luzeak dituzte zeharkako zerrendetan. Abdomeneko lehen
segmentuak protuberantzia zapal bana du alboetan, eta beste bat
bizkarraldean. Brankia abdominalek 1-2 edo 3-5 harizpi dituzte. Uzkialdeko
apendizeen bizkarraldean zeta sekundarioak daude. Hareazko kutxatilak
eraikitzen dituzte, tutu-itxurakoak, konikoak eta zertxobait kurbatuak baina
sekzio zirkularrekoak. Odontozeridoen kutxatilen oso antzekoak dira,
baina, atzealdeko muturra ixten harria izan ordez, mintz bat dute, erdian
zulo bat duena.
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Uraren kalitatea
ebaluatzeko gida
Arestian erran dugun bezala, makroornogabeak ornogabe handi
samarrak dira, hau da, geure begiz ikus ditzakegunak (ez 0,5 mmtik beherakoak, eta eskuarki, 3 mm-tik gorakoak). Askotariko
organismoak dira, guztiak ere ibai-ibilguari lotutakoak. Urak
zer-nolako kalitatea duen adierazteko gehien erabiltzen den talde
biologikoetako bat dira, ezaugarri berezi batzuk dituztelako:
Batetik, espezie dibertsitate handia dute, eta bakoitzak tolerantzia
handiagoa edo txikiagoa du kutsadura-mailarekiko. Espezie horiek,
gainera, mugikortasun txikia dute, beti “leku berean” bizi ohi baitira;
beraz, horri esker, haien presentzia toki bakoitzaren berezko
baldintzekin dago lotua. Azkenik, erraz samarrak dira haien laginketa
eta identifikazioa, eta urteko ziklo biologikoak dituzte; horrenbestez,
toki jakin batean egotea edo ez toki horrek denboran zehar kalitate
ekologikoari begira dituen baldintzen menpean dago, hau da, ez dira
neurri puntual bat, uraren aldagai fisiko-kimikoak neurtzen
ditugunean bezala (adibidez, oxigeno disolbatua, pH edo
eroankortasuna).
Badakigu makroornogabe talde bakoitzak bere premia ekologikoak
dituela, eta horri esker, talde horien presentzia edo presentziarik
eza ur-kalitatearen ezaugarri jakin batzuekin lotu dezakegu.
Ezaugarri horiei esker jakin dezakegu zer-nolako arazoak dituen
uraren kalitateak denboran zehar. Eman dezagun ibai batek
etengabeko kutsadura duela, nekazaritzak, abeltzaintzak edo
industriak eragindakoa. Ibaian parametro fisiko-kimikoak neurtu
ditzakegu hainbat egunez, euria egin ondoren, ibaiak emari handia
dakarrela. Ur-lasterrek, jakina, ibaian egon zitekeen kutsadura uretan beheiti eramanen zuten; ondorioz, neurtutako balioak onargarri
samarrak dira, ibaiaren kutsadura etengabea bada ere. Alabaina,
makroornogabeak ibai-ohean aurkitzen saiatzen bagara, ikusiko
dugu dibertsitatea oso apala dela, eta kutsadura onartzen duten
espezieak direla nagusi, talde sentikorrak desagertu baitira.
Gida honetan protokolo erraz bat proposatu nahi dugu, irakurleak
ibaiko makroornogabeen lagin bat hartu eta identifikatzeko modua
izan dezan, eta horrela, ibaiaren kalitate ekologikoaren oinarrizko
indize bat lortzeko aukera izan dezan.
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Eskuarki, indizeak makroornogabeen identifikazioan dautza, familia-mailan, betiere. Gida honetan, laginketa-protokolo errazago bat
proposatuko dugu, bai eta uraren kalitatea neurtzeko indize
biologiko bat ere, ikusi eta biltzen ditugun makroornogabeen ordenak puntuatuz (baita maila handiagoko taxonak ere). Balio guztiak
batuz azken puntuazioa lortuko dugu, eta horri esker, jakinen dugu
urak zer kalitate duen laginketa egindako lekuan. Gida hau egiteko,
Uraren Kalitatearen Defentsarako Elkarteak (ADECAGUA) prestaturiko eskuliburua erabili dugu oinarritzat, indize hori lortzeko,
Uraren Kalitatea Kontrolatzeko Nazioarteko Egunaren baitan (García
et al. 2008).
Uraren kalitate ekologikoaren indizea kalkulatze aldera, lehenik eta
behin, laginketa egiteko materiala behar dugu. Honatx:
•

Esku-lupa bat, harrapatzen ditugun animalien xehetasun
batzuk ikusteko,

•

Erretilu bat; ahal bada, zuria eta ertz altu samarrekoa, urak
erraz gainezka egin ez dezan,

•

Sarea edo iragazki bat, argi fineko sare-begia duena (250 500
µm inguru),

•

Gomazko eskularru finak, eta

•

Ur-botak, horrela ibaian sartu baina ez gara bustiko.

Gida hau, gainera, espezieak identifikatzeko gakoz eta irudiz
hornitua dago; badira,halaber, gure oharrak idazteko landa-fitxak,
ikusi eta harrapatzen ditugun makroornogabeen zerrenda,
bakoitzaren puntuazioak, eta uraren kalitatea neurtzeko taula,
makroornogabeen indize biologikoarekin.
Behin materiala bilduta, hona hemen zer protokolori jarraitu behar
diogun makroornogabeak aztertzeko:
1.- Lehenik eta behin, eremu adierazgarri bat aukeratuko dugu.
Kontuan hartu beharko dugu ea hara erraz iritsi ote daitekeen.
Onena da eremu sakonegiak ez izatea; horrela, ibaia
zeharkatuko dugu. Lekuak ahalik eta habitat-dibertsitaterik
handiena izan beharko du (ur lasterrak eta ur lasaiak, landaretza
duten eta ez duten tokiak, etab.), ahalik eta organismo motarik
ezberdinenak harrapatzen ditugula ziurtatzeko.
2.- Lehen urratsa uraren gainazalari zuzenean erreparatzea izanen
da, bost bat minutuz, gutxienez. Uretan sartu baino lehen, lekua
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arreta handiz ikusiko dugu ertzetik, ur-gainazalean igerian ari
diren makroornogabeak ez beldurtzeko eta identifikatzeko
(halakorik bada); jakina, gidako irudiak eta identifikazio-gakoak
erabiliko ditugu. Beharbada, uretako kakalardo batzuk ikusiko
ditugu (koleopteroak) uretan behin eta berriz murgiltzen edo
ur-gainazalean ziztuan igerian ari direla.
3.- Behin hasierako behaketa orokorra egin ondoren, 10 bat minutuz
ur-laginak jasoko ditugu ur barnean. Komeni da eskularruak
erabiltzea kalitate zalantzagarriko uretan. Sakonera gutxiko
aldeetan, ibaian sartu eta harri, hosto eta adar gutxi batzuk
bilduko ditugu. Bildutakoa erretiluan paratu, ibaiko ur pixka
batekin garbitu, eta behin garbitutakoan, dena ibaira botako
dugu.
4.- Makroornogabeak harrapatzeko sarea edo iragazkia ur-lasterraren norabidean jarriko dugu, ibai-hondoari itsatsita; hondoari
oinarekin eraginen diogu, eta horrela, ibaiko ur-lasterrak berak
partikula esekiak sare barnera sartuko ditu. Gero, sarean
harrapatutako materialak erretiluan paratuko ditugu. Urpeko
sustrairik bada, sare barruan eskuz garbitu, eta erretiluan
materialak paratuko ditugu.
5.- Ondoren, bildutako makroornogabeak bereiziko ditugu. Behin
erretiluko material guztiak kendutakoan (sustraiak, harriak,
hostoak, harea, etab.), gehienbat makroornogabeak utzita,
hatzekin edo matxardekin hartuko ditugu, kontu handiz hartu
ere, ez zapaltzeko.
Lupaz lagunduta, aurrean ditugun aleak identifikatzen saiatuko gara,
eskuliburu honetako identifikazio-gakoak eta irudiak erabiliz.
Makroornogabeak identifikatu ondoren, eta landa-fitxan haien
izenak idatzi eta gero, ibaira botako ditugu. Ez dugu kontuan hartuko
taxon bakoitzeko ale kopurua; hau da, ordena bakoitza aldi batez
soilik puntuatuko dugu. Gure laginketan, burruntziak eta
sorgin-orratzak identifikatzen baditugu, 8 bat apuntatuko dugu aldi
bakar batez gure taulan; beste animalia batzuk ere identifikatzen
baditugu (izainak eta ganbak, adibidez) 4 bat eta 5 bat idatziko dugu.
Indizea kalkulatze aldera, ordena edo talde ugarienen presentziataula bete eta haien puntuazioa batuko dugu. Azkenean, aurkitutako
ordena edo talde bakoitzaren puntuazio guztiak batuko ditugu.
Azken puntuazioa uraren kalitatearen balorazioarekin alderatuko
dugu, eta horrela, uraren kalitatearen adierazle bat lortuko dugu,
betiere makroornogabeen indize biologikoaren araberakoa.
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Izen arrunta
Perlak
Efemeropteroak
Tututxoak
Burruntziak eta Sorgin-orratzak
Uretako zimitzak
Ganbak eta karramarroak
Ibai-muskuiluak, barraskiloak eta ur-barraskiloak
Planariak
Uretako kakalardoak
Uretako akaroak
Izainak
Zaldi-zurda
Uretako zizareak
Euliak eta Eltxoak

Taxona

Puntuazioa
10
8
8
8
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2

Uraren kalitatea

Plekopteroak
Efemeropteroak
Trikopteroak
Odonatoak
Hemipteroak
Krustazeoak
Moluskuak
Platelmintoak
Koleopteroak
Akaroak
Hirudineoak
Nematomorfoak
Oligoketoak
Dipteroak

Azken puntuazioa

Txarra

Ona
Moderatua
Eskasa

Azken puntuazioa

50etik gora
31 - 50
16 - 30
6 -15

Oso ona

6etik behera

M1

Presentzia (taxon bakoitzaren puntuazioa)
M2
M3
M4
M5
M6
M7

Uretako makroornogabeen presentzia eta puntuazioa hainbat laginketetarako (M). ADECAGUAko
landa-liburutik hartua eta moldatua.

Uraren kalitate ekologikoaren balorazioa, makroornogabeen indizetik
abiatuta. ADECAGUAko landa-liburutik hartua eta moldatua.

Indize hau lortu da, ADECAGUA-Uren Kalitatearen Defentsarako Elkarteak prestaturiko eskuliburuari jarraiki, Uraren kalitatea Kontrolatzeko Nazioarteko
Egunaren baitan (García et al. 2008).
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Makroornogabe urtarrak in situ identifikatzeko gakoa

Indizearen balioa

© Enrique Baquero
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Glosarioa
Afanomikosi: "Ibai-karramarroen izurria" ere deitzen zaio. Aphanomyces
astaci sasionddoak eragiten du gaixotasun infekzioso hori, eta karramarroei eragiten die; batez ere, bertakoei.
Aloktono: Ikusi "Exotiko".
Apodo: Gorputz-adarrik ez duen animalia.
Aptero: Hegorik ez duen animalia.
Autoktono (edo natibo): Bere banaketa-eremu naturalean dagoen edo,
gizakiak esku hartu gabe, berez heda daitekeen eremuan dagoen organismoa edo taxona.
Bentoniko: Bentosean bizi den organismoa.
Bentos: Ur-sistemen hondoko substratuaren gainean bizi diren organismoen multzoa. Ur-sistemen hondoari edo substratuari ere deitzen zaio
bentos.
Bizkar-ezkutu: Dortoken eta apoarmatuen koraza edo oskolaren bizkarraldeko partea.
Destrogiro: Erlojuaren orratzen noranzko berean biratuz eratzen den
espirala duen maskorra. Maskor lebogiroan, berriz, kontrako noranzkoan
biratuz eratzen da.
Detritiboro: Detrituz elikatzen den animalia, batez ere bentoseko sedimentuetan.
Detritu: Xehe pikorkatutako edozein hondakin; jatorri organikokoa normalean. Materia organiko hondakinezkoa edo deskonposizioan dagoena.
Digitazio: Hatz baten tankerako luzapena.
Dimorfismo sexual: Espezie bereko bi sexuak karakterizatzen eta
bereizten dituzten kanpo-morfologiaren desberdintasunak.
Elitro: Intsektu batzuek (koleopteroek, adibidez) dituzten aurreko
hegoetako bakoitza; zurrunak eta gogorrak dira, eta, intsektua geldirik
dagoela, atzeko hegoak (finak eta malguak) babesten dituzte.
Endemismo: Muga naturalak dituen eskualde jakin batekoa bakarrik den
organismoa edo taxona.
Epifaringe: Intsektuen labroaren sabelaldean dagoen egitura.
Erradula: Gasteropodoen eta beste molusku batzuen, baina ez bibalbioen, aho-aparatuko egitura, kitinazko hortz txikien ilara batzuez osatua;
elikagaia arraspatzeko eta txikitzeko erabiltzen da.
Erreniforme: Giltzurrunaren forma edo itxura duena.
Errostro: Krustazeo batzuen zefalotoraxaren aurreko luzakina.
Hemipteroen ahoko aparatu pikatzaileari ere esaten zaio.
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Esklerito: Intsektuen (batez ere) eta gainerako artropodoen kanpo-eskeletoa osatzen duen plaka gogorra; kitinazkoa edo karekizkoa.
Esklerotizatu: Artropodoen kutikulan gogortu den eremuaz esaten da.
Eskualde paleartiko: Eremu hauek biltzen dituen eskualde edo erreinu
biogeografikoa: Europa, Afrikaren iparraldea, Himalaiatik iparraldera
dagoen Asiako zatia eta arabiar penintsularen iparraldea eta erdialdea.
Espikula: Belakien pieza eskeletiko oso txikia, kareduna edo silizeoa.
Intsektuetan, orratz- edo arantza-formako luzapen txiki bat da.
Espirakulu: Forma gutxi-asko obalatuko kanpo-zuloa, artropodoen trakeak
kanpoaldearekin komunikatzen dituena.
Esponjina: Kolagenozko material zuntzezkoa, belakien eskeleto-bilbadura
osatzen duena.
Exotiko (edo aloktono): Bere banaketa-eremu naturaletik kanpo dagoen
edo eremu potentzialetik kanpo gizakiaren esku-hartzeagatik dagoen
organismoa edo taxona. Gainera, inbaditzaile dela esaten da aldaketak
eragiten baditu ekosisteman eta haren elementuetan eta/edo giza
jardueretan.
Ezkata karenatu: Gila-formako protuberantzia txiki bat edo luzetarako
irtengunea daukan ezkata. Zenbait narrastik izan ohi dute; sugegorriek,
besteak beste.
Ezpain (labium): Intsektuen ahoaren atzeko pieza, maxilen atzean dagoena.
Filiforme: Fina eta luzanga, hari-forma edo -itxurakoa.
Fitofago: Landare-materialez elikatzen den animalia.
Fotofobo: Argia saihesten edo argitik ihesi egiten duen organismoa.
Luzifugoa.
Fungiboro: Onddoz elikatzen den animalia.
Gazikar: Nolabaiteko gazitasuna duena.
Giltzarte: Artropodoen apendizeak osatzen dituzten pieza artikulatuetako
bakoitza.
Gorrimin: Kolore gorri bizia.
Habitat: Organismo, espezie edo komunitate bat —animalia nahiz
landarea izan— bizitzeko behar dituen baldintza egokiko tokia.
Hegats adiposoa: Trinkotasun mamitsuko hegatsa, arrain batzuen
bizkar-hegatsaren eta isats-hegatsaren artean kokatua (adibidez, amuarrainean eta izokinean).
Hego-hasikin: Erabat garatu gabeko hegoa, zorro kutikular batean
(pteroteka) bildua. Intsektu hemimetaboloen azkeneko ninfa-estadioetan
agertu ohi da.
Hematofago: Odolez elikatzen dena.
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Hemielitro: Intsektu batzuek (hemipteroek, kasurako) aurrealdean duten
hegoa. Lodia da, oinarrian gogorra, eta puntan mintzezkoa.
Hemimetabolo: Garapenean ninfa eta imagoa (heldua) bakarrik dituen
intsektua; hau da, metamorfosia ez da osoa.
Hidrofugo: Hezetasuna saihesten edo ura kanporatzen duen substantziaz edo materialaz esaten da.
Hipofaringe: Intsektuen maxiletan dagoen egitura bat.
Hipognato: Buruaren luzetarako ardatza gorputzaren gainerako
zatiarekiko perpendikular duten intsektuez esaten da; ahoko piezak
sabelaldera begira dituzte.
Hiporreos (inguru hiporreikoa): Ur-sistemetan, sedimentu aseak eta ur
interstiziala dituen ingurunea. Gainazaleko ur-geruzaren azpian eta
ohantzearen azpian dago.
Holometabolo: Garapenean larba, pupa eta imagoa (heldua) dituen
intsektua; hau da, metamorfosia osoa da.
Inbaditzaile: Aldaketak eragiten dituen organismo exotikoa; ekosisteman
eta haren elementuetan eragiten ditu aldaketak, eta bertako dibertsitate
biologikoa arriskuan jartzen du, edo giza jarduerak erasaten ditu.
Intraespezifiko: Espezie bereko banakoen artekoa.
Istingadi: Itsaso ondoan egon ohi den hezegunea, lursail baxua eta
zingiratsua duena, landarediz estalia ia azalera guztian.
Itzuli: Gasteropodoetan, maskorraren espirala garatzean sortzen den
360°-ko bira bakoitza.
Kanpodeiforme: Intsektu-larba mota oso aktiboa, gorputz luzanga eta
zapal antzekoa duena; oso garatuak izaten dituzte zerkoak eta antenak,
bai eta hanka torazikoak ere.
Kelizero: Kelizeratuen ahoko piezak; ahoaren aurrean daude, eta
defentsan eta erasoan erabiltzen dituzte.
Kitridiomikosi: Anfibioen gaixotasun infekziosoa, Batrachochytrium
dendrobatidis onddoak eragina.
Klabiforme: Makila- edo borra-forma duena.
Klitelo: Oligoketoen eta beste anelido batzuen gorputzaren zati bat,
mukia jariatzen duten eraztun handitu batzuez osatua. Ugaltze-garaian
garatu ohi da gorputz-zati hori.
Koriazeo: Gogorra, larruaren itxurakoa.
Koxa: Intsektuen hanketako bost piezetako lehena, toraxarekin artikulatua.
Kusku: Molusku bibalbioen eta beste ornogabe batzuen maskorra
eratzen duten bi pieza gogor eta mugikorretako bakoitza.

204

maqueta bidasoa moluscos EUSKERA:Maquetación 1 18/12/18 14:51 Página 205

Labro: Intsektuen ahoaren pieza dortsal bakoitia, barailak biltzen dituena.
Lamela: Organismo batzuek duten xafla-itxurako egitura; odonato
zigopteroen larbek dutena, adibidez.
Larba: Animalia baten egoera heldugabea, helduaren nahiko desberdina
dena.
Lebogiro: Erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan biratuz eratzen den
espirala duen maskorra. Maskor destrogiroan, berriz, noranzko berean
biratuz eratzen da.
Lenitiko edo lentiko: Ur geldoko ur-sistema; laster-abiadura oso txikia
du edo geldirik dago erabat, hala nola erreketako urloak eta putzuak,
aintzirak, urmaelak, zingirak edo urtegiak.
Lotailu: Trinkotasun elastikoa eta erresistentzia handia duen
zuntz-itxurako egitura, bibalbioen bi kuskuak bizkarraldetik lotzen
dituena.
Lotiko: Lasterrak dituen urak eratzen duen ur-sistema, hala nola erreketako ur-lasterrak, latsak edo iturriak.
Mantu: Moluskuen errai-masa estaltzen duen gorputzeko paretaren alde
dortsala. Organo muskulutsu bat da; barrunbe paleala eratzen du, eta
moluskuen ezaugarri den maskorra jariatzen du.
Maskara: Odonatoen ninfek duten egitura bereizgarria, ezpainaren
espezializaziotik datorrena. Buruaren azpialdean egoten da, eta ninfak
elikatzeko jaten dituen harrapakinak harrapatzeko erabiltzen da.
Maskor: Moluskuen gorputz biguna babesten duen exoeskeletoa,
gogorra eta zurruna.
Maxila: Intsektuen ahoko pieza-parea, barailaren atzean kokatua
dagoena.
Mesonoto: Mesotoraxeko esklerito dortsala.
Mesotorax: Intsektuen toraxaren hiru segmentuetan bigarrena, bigarren
hanka-parea hartzen duena.
Metamorfosi: Zenbait animaliak garapen biologikoan dituzten aldaketen
multzoa; formari ez ezik funtzioei eta bizimoduari ere eragiten diete.
Intsektuek, krustazeoek eta anfibioek dute metamorfosia.
Metanoto: Metatoraxeko edo hirugarren segmentu torazikoko esklerito
dortsala.
Metatorax: Intsektuen toraxaren hiru segmentuetan hirugarrena,
hirugarren hanka-parea hartzen duena.
Mimetismo batestar: Espezie batek beste espezie baten itxura hartzen
duen mimetismo-mota; hala ere, beste espeziearen depredatzaileekiko
defentsa-mekanismoak falta zaizkio (arantzak, eztenak, pozoia edo zapore
desatsegina).
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Mintz interdigitala: Zenbait ornodun urtarren gorputz-adarretako hatzen
artean dagoen larru-mintza.
Naiade: Unonioidea superfamiliako bibalbioa (unionoideo deritze). Ura
iragazi eta biologikoki arazten duenez, mitologia grekoan ura babesten
zuten ninfen izena hartzen du.
Natibo: Ikusi “autoktono”.
Ninfa: Metamorfosi soila duten (pupa-faserik ez) intsektuen gazte-egoera
edo heldugabea, helduaren oso antzekoa, baina txikiagoa, eta hegoak
erabat garatu gabe dituena.
Oin: Moluskuen organo bereizgarria. Muskulatura konplexu eta indartsua
du, eta batez ere lokomoziorako balio du.
Operkulu: Zenbait animaliaren gorputzeko irekigune jakin batzuk ixten
dituen pieza; irekigune horiek izan daitezke adibidez, arrain gehienen
zakatzak, molusku gasteropodo batzuen maskorra edo intsektu batzuen
uzkialdea.
Ozelo: Animalia batzuek duten ikusmen-organo errudimentarioa, zelula
fotosentikorrez osatua, zeinaren bidez hauteman baitezakete argia, baina
ez irudiak.
Pedipalpo: Araknidoen apendizeetatik bigarren parea; artikulatua da, eta
batez ere presio- edo zentzumen-funtzioak ditu.
Pereion: Krustazeoen gorputzeko zatia, buruaren eta abdomenaren
artean dagoena, toraxaren tokian.
Pereiopodo: Pereioneko edo krustazeoen toraxeko apendizea. Hainbat
funtzio izan ditzake: elikatzea, defentsa, igeriketa, mugimendua.
Peto: Dortoken eta apoarmatuen koraza edo oskolaren behealdeko
partea.
Phylum: Filuma. Sailkapen taxonomikoaren oinarrizko kategoria,
Erreinuaren hurrengoa. Leinu bera izateaz gain antolamendu-patroi
oinarrizko bera duten organismoak biltzen ditu.
Pleon: Krustazeo batzuen gorputzaren atzealdean dagoen partea,
abdomenaren tokian.
Pleopodo: Pleoneko edo krustazeoen abdomeneko igeri-apendizea.
Polimorfismo: Moluskuen maskorrez hitz eginez, espezie bereko
indibiduoen maskorrak morfologikoki oso aldakorrak direla adierazten
duen terminoa.
Premento: Intsektuen ezpaina eratzen duten zatietako bat.
Proboszide: Zenbait animaliak duten itxura luzangako aho-organoa,
elikagaiak xurgatzeko balio duena.
Pronoto: Protoraxeko esklerito dortsala.
Protorax: Intsektuen toraxeko hiru segmentuetan lehena. Hor dago lehen
hanka-parea.
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Pseudopodo: Organismo batzuek hanka gisa dituzten apendize artikulatu
gabeak.
Pubeszente: Ile mehe eta leunez estalia dagoena.
Sinbionte: Sinbiosian bizi den eta harreman horri onura ateratzen dion
indibiduoa.
Sinbiosi: Espezie desberdinetako indibiduoak elkarrekin bizitzea.
Sinbiosian, indibiduoek onura ateratzen dute. Ostalariak ere onura atera
dezake (mutualismo), edo ezer igarri ez (komentsalismo) edo kaltea jaso
(parasitismo).
Taldekoi: Taldean bizitzeko joera duen animalia (saldotan, sardetan,
kolonietan...).
Teltson: Artropodo batzuek, krustazeoek kasurako, abdomenaren amaieran duten pieza.
Trakeobrankia: Oso kutikula mehez estalitako brankia-egitura, intsektu
batzuek arnasteko erabiltzen dutena.
Txanga: Kusku biko maskor baten banda gisara jarduten duen artikulazioa.
Unbo: Bibalbioen maskor-egituraren zati zaharrena eta muturrekoena;
handik hasita hazten dira.
Uropodo: Pleonaren edo krustazeoen abdomenaren azken apendizeetako bakoitza, pleopodoen desberdinak. Teltsonaren alde banatan daude,
eta, teltsonarekin batera, abaniko-itxurako egitura bat eratzen dute, igeri
egiteko balio duena.
Xilofago: Zurez elikatzen den animalia.
Zingiratar: Ingurune lentikoari buruzkoa edo hari dagokiona; adibidez,
zingira edo urmaela.
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