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Ibai aingira

Bidaiari
nekaezina

Ameriketan jaio eta hiltzen da
aingira. Hil aurretik, baina, bidaia
luzea egiten du Europara. Aingira
kume txiki bat baino ez dela
egiten du hiru urteko bidaia.

Gutxi eta garesti. Animalia
dira angulak. Garai
1batean,preziatua
edozein erreka bazterretan arrantza zitezkeen. Gaur egun,
baina, gero eta angula gutxiago
daude, eta, ondorioz, elikagai preziatu bilakatu dira. Aurten, 800 eurotan saldu dute angula kiloa, Donostian; eta 950 eurotan, Bilbon.
Aingira kumea. Aingira kumea da angula. Jaioberritan
2oso txikia
da, baina, denborarekin,
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asko handitzen da. Azal fina, irristakorra eta mukitsua du. Ez da
erraza, beraz, aingira eskuartean
hartzea. Ezkatak ditu, baina ia-ia
ez dira ikusten. Adinaren arabera,
azaleko kolorea aldatu egiten du:
larbak direnean, gardenak dira;
gaztetan, berdexkak edo arre kolorekoak; eta helduek sabelaldea
zuria eta bizkarraldea iluna dute.

Angulak.
Berez, aingira kumeak dira angulak.
Oso jaki preziatua da. Angula gutxi
daudenez, oso garesti saltzen dira.

Txikitatik, bidaiari. OzeaAmerikan sortu eta hil.
no Atlantikoaren iparraldean, 5 Arrak ibai bokaleetan gera3Sargazoen
itsasoan jaiotzen da an- tzen dira, eta emeak urrunago irisgula (AEBetan). Ur geldo haietan
erruten dituzte arrautzak aingirek,
eta, ondoren, hil egiten dira. Aingira larbak gurasoen oso bestelakoak dira: garden-gardenak dira, eta
5 mm luze dira. 500 metroko sakonerara bizi dira. Bi hilabetera, ur
azalera igotzen dira, eta, Golkoko
ur korronteak bultzatuta, euren bizitzako bidaia luzeari ekiten diote.

ten dira. Ibaian biziko dira, heldutasun sexuala lortu arte: arrak,
bost eta hamabi urte bitartean;
emeak, zazpi eta hamasei urte artean. Ondoren, Amerikarantz abiatzen dira berriro, hango itsasoan
ugaldu, arrautzak errun eta hiltzera. Sei hilabete beharko dituzte bidaia egiteko. Bidaiarako gorputza
eraldatu egiten zaie, gantza pilatzen dute eta jateari uzten diote.

misteriotsua.
4EuropaBidaia
Ameriketako uretan jaio eta
Milaka arrautza. Itzuleraeta Afrika alderantz abiako bidaian itsasoan elkar6
tzen dira angulak, gurasoak ibili zi- tzen dira arrak eta emeak. Helmu-

Berria

reneko uretara. Itsasoan jaio, eta
erreketara joaten dira bizitzera.
Orotara, 6.400 kilometro egiten dituzte. Hiru bat urte behar dituzte
bidaia egiteko. Denbora horretan,
angula haziz joaten da, 7,5 cm luze
neurtu arte. Abendu hasieran iristen dira Europako kostaldeetara.
Ibaietako ur korronteez baliatuz,
errekan gora egiten dute, gauez.

gara iristearekin bat, ugalketa
ematen da. Emeak, orotara, bederatzi milioi arrautza erruten ditu,
500 eta 700 metro arteko sakoneran. Hogeita lau ordutara, arrautzak hautsi eta larbak irtengo dira.
Larbak sortu orduko, ur korronteak Europa eta Afrikarantz ekarriko
ditu. Aingiraren ziklo berri baten
hasiera da.

Fitxa
• Izena: Aingira europarra
edo ibai aingira.
• Izen zientifikoa:
Anguilla anguilla.
• Tamaina: Txiki-txikiak dira
jaiotzean: 5 mm luze. Heldutzean, metrotik gora neurtzen dute.

• Pisua: Jaioberriek ez dute deus pisatzen. Helduek, berriz, sei kilo inguru.
• Umealdia: Bizi osoa ur gezetan egin
ostean, Ozeano Atlantikora joaten dira
arrautzak errutera. Arrautzak jarri ostean, hil egiten dira.
• Bizi-itxaropena: Zazpi urte inguru.

• Jatekoa: Denetarik jaten du: intsektuak, krustazeoak, arrainak, anfibioak...
• Bizilekua: Europako atlantiko isurialdean, Afrika iparraldean eta Mediterraneoan bizi dira. Bizitza ur gezetan egiten
dute, baina Ozeano Atlantikoko iparraldera itzultzen dira arrautzak jartzera.

ostirala, 2012ko apirilaren 6a berria
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Altzea

Adar
handiduna

Oreinaren familiako espezierik
handiena da altzea. Animalia
bakartia da, eta baso trinkoetan
bizi da. Adakera ikusgarria du
arrak; munduan adakera
handiena duen ugaztuna da.

Oreinetan handiena. Oreifamiliako kiderik han1dienanaren
da altzea. 2,40 metro garai
izan daiteke. Arrak 500 kilo inguru
pisatzen du, eta emeak, 300 kilo.
Gorputz laburra eta lodia du, eta
hanka luzeak eta sendoak. Lepoa
ere oso sendoa du, eta buru luze
eta handia. Muturra luzea eta lodia
du. Goiko ezpaina oso mugikorra
eta iletsua du, eta beheko barailatik zintzilik geratzen zaio.
Adakera. Ezaugarri ikusgarriena haren adakera da:
22 metrokoa
izan daiteke, eta 40 kilotik gora pisa dezake. Munduan
adakera handiena duen ugaztuna
da altzea. Soilik arrek izaten dute.
Otsoetatik babesteko edota emea
lortzeko arren artean borrokatzeko balio dio. Udazkeneko araldiaren ostean galtzen du, eta hurrengo urterako berriro hazten zaio.

tera dauden hosto, zurtoin eta
zuhaixkak jaten ditu. 30 kilo jan ditzake egunean. Ikusmen kaxkarra
du, eta, beraz, usaimena eta entzumena erabiliz gidatzen da.

Bakartia. Berez, bakardadea atsegin du, eta, udan,
bakarrik edo familia talde txikitan
ibiltzen dira. Jateko nahikorik ez
duela ikustean, bizileku berriaren
bila abiatzen da. Ibilbide luzeak
egiteko, taldetan elkartzen dira,
otsoen aurka hobeto defendatzeko. Otsoen aurka borrokatzeko armarik sendoena adakera du.

3

Beharrezkoa du
ura, eta gogoko ditu uretan
6daudenBizilekua.
landareak, beraz, aintzire-

ona. Nahiko bizkor
ibiltzen da trostan, baina
4ezin duIgerilari
oso azkar ihes egin. Iraun
handiko animalia da; egunean, 60
kilometro ibil daiteke. Igerian ere
oso abila da. Maiz, jatekoa lortzeko
sartzen da uretara, baina bainua
hartzeko edota freskatzeko ere
murgiltzen da askotan.
Jatekoa. Belarjalea da.
Zuhaitz eta zuhaixken hosto5ak, uretako
landareak eta kimuak
jaten ditu. Goiko ezpain lodiak ez
dio uzten belar samurra eta motza
jaten, eta, beraz, garaiera jakin ba-

Berria

Beti amarekin.
Emea estali ostean, arrak bakarrik
uzten du emea. Ama arduratzen da,
beraz, txikiak hazteaz.

tatik hurbil ibili ohi da. Amerika, Europa eta Asia iparraldeko taigan
bizi da, batik bat. Zuhaitz koniferoak nagusi diren oihan hotza da taiga. Udan, aintzira, zingira eta ibaietatik gertu ibili ohi da; neguan, berriz, leku garaiagoetara jotzen du.
Kumeak. Araldian, irail eta
azaro artean, arrak oihu oze7nak egiten
ditu, 3 kilometrora entzuteko modukoak. Arrak emea
estali ostean, banandu egiten dira,
hurrengo urte arte. Zortzi bat hilabetera, kumeez erditzen da emea.
Jaio eta lau egunera, amaren atzetik ibiltzeko gai dira. Bost hilabetez
amaren esnez elikatzen dira, eta
urtebetez egongo dira amarekin.

Fitxa
• Izena: Altzea.
• Izen zientifikoa:
Alces alces.
• Tamaina: 2,60-2,90 cm
luze da.
• Pisua: Arrak 500 kilo inguru
pisatzen du; emeak, 300 bat kilo.

• Umealdia: Irail eta azaro artean araldian sartzen dira. Zortzi bat hilabeteko
umealdiaren ostean, bi kume jaiotzen
dira, apiril eta ekain artean.
• Bizi-itxaropena: 20 urte inguru.
• Jatekoa: Belarjalea da. Hostoak eta
zuhaitz eta zuhaixketako adarrak jaten

ditu. Uretako landareak eta kimuak gustatzen zaizkio gehien.
• Bizilekua: Amerika, Europa eta Asia
iparraldeko baso trinkoetan eta bakartietan bizi da. Ura beharrezkoa du; aintzirak eta errekak hurbil diren eremuak gustatzen zaizkio.

larunbata, 2011ko maiatzaren 7a berria
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Arrabioa

Freskuraren
bila

Oso kolore deigarriak dituen
arren, nekez ikusten da egunez
arrabioa, ezkutuan ematen
baitu eguna. Leku hezeak eta
freskoak maite ditu bizitzeko.

Sorginen laguna. Kolore biziak eta deigarriak ditu. Be1harbada,
horregatik lotuko dute
anfibio buztandun hau sorginkeriarekin eta suarekin. Arrabioak
sorginekin lotzeko ustea aspaldikoa da. Eta ez Euskal Herrian bakarrik, baita munduko beste hainbat
herrialdetan ere. Horren adibide
garbia da ingelesez duen izena:
fire salamander.
Kolore biziak. Mozorro deigarria du gorputzean. Etsaiei
2pozoitsuak
direla ohartarazteko
dituzte kolore horiek. Orban horiz
eta beltzez estalia du gorputz
osoa. Hainbat arrabio hori-horiak
izan ohi dira, eta orban beltz bakan
batzuk izaten dituzte. Beste arrabio batzuen gorputzean, berriz,
beltz kolorea da nagusia. Arrabio
espeziearen arabera, aldatu egiten
dira koloreak: laranjak, gorriak...
Beste ezaugarriak. Animalia txikia da; 20 cm luze inguru. Buru zapala du, eta begi handiak. Kanpora nabarmen irteten
zaizkio begiak. Begietatik hurbil
eta buruaren bi aldeetara, guruin
parotideoak ditu. Lau hankatxo labur eta lodi ditu, eta atzaparrak zapalak. Poroz beterik du gorputz
txikia. Likido zuri eta pozoitsu bat
isurtzen du poroetatik eta guruin
parotideoetatik. Pozoia ez da hilgarria, baina zapore txarra uzten
du eta begiak erresumintzen ditu.

3

Hezetasunaren maitale.
Ura edo hezetasuna gustuko
ditu, eta, beraz, errazagoa da leku
hezeetan eta prezipitazio handiko
guneetan topatzea. Hosto erorkorreko basoak gustatzen zaizkio bizitzeko; hariztiak, pagadiak eta
oihan misto hezeak, bereziki. Hezetasun handieneko eta goroldio
gehieneko guneak maite ditu. Hegoaldeko zabaldietan eta ingurune
idorretan ez da agertzen.

Berria
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Arrabio txikiak.
Larba itxurarekin irteten dira txikiak
amaren gorputzetik. Handik bost
hilabetera, itxuraz aldatzen dira.

Egunez, ezkutuan. Ez da
erraza arrabioa ikustea, harri
5azpietan,
zuhaitz enbor ustelduen
babesean, harri arteko txokoetan,
goroldio artean edota lurpean
ematen baitu eguna. Egun hezeetan eta hotzetan errazago irteten
da ezkutalekutik. Gauez gordelekutik irten, eta ibilaldi laburrak egiten ditu. Emeak paseo luzeagoak
egiten ditu.
Jaiotze bitxia. Udazken
edo udaberrian estaltzen du
6arrak emea.
Lehorrean eta gauez
gertatzen da estalketa. Modu berezian jaiotzen dira kumeak. Emeak ez du arrautzarik erruten. Horren ordez, arrautzak gorputzaren
barruan edukitzen ditu. Larbak jaio
eta zertxobait garatzen direnean,
askatu egiten ditu. Aldiko, 10-70
larba jaiotzen dira. Aste batzuk behar izaten dituzte larbek gorputzetik irteteko. Jaio eta 2-5 hilabetera, metamorfosia izaten dute
kumeek. 3-4 urterekin lortzen
dute heldutasun sexuala.

Fitxa
• Izena: Arrabioa.
• Izen zientifikoa:
Salamandra salamandra.
• Tamaina: 20 bat cm luze.
• Pisua: 100 gramo inguru
pisatzen du.
• Umealdia: Ez du arrautzarik

erruten. Arrautzak barruan gordetzen
ditu emeak. Larbak jaio eta garatzean,
gorputzetik ateratzen ditu. Aldiko, 70 larba inguru jaiotzen dira.
• Bizi-itxaropena: 20 urte inguru.
• Jatekoa: Ornogabe txikiak janez elikatzen da: araknidoak (armiarmak, akaro-

ak...), koleopteroak (kakalardoak, mantangorriak...), gastropodoak (barraskiloak,
bareak...), zizareak, ehunzangoak...
• Bizilekua: Europan, Asian eta Afrikan
bizi da. Hosto erorkorreko basoak, leku
hezeak, freskoak eta goroldiotsuak maite
ditu bizitzeko.

larunbata, 2010eko urriaren 2a berria
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Amerikako arrano
arrantzalea

Arrantzale
iaioa
Hegazti handienetakoa da.
Begirada zorrotza du, eta
urrunetik ikusten ditu arrainak.
Atzapar zorrotzekin
arrantzatzen ditu harrapakinak.

ikurra. Errespehandia ezartzen du, geldi1geldiriktuAEBetako
eta begirada zorrotzarekin
begiratzen duenean. Begi hori handiak ditu. Hegan doanean ere oso
ikusgarria da. 1787az geroztik,
Ameriketako Estatu Batuetako ikurra da, eta monumentu eta agiri
ofizial askotan ageri da. Boterearen eta indarraren ikurra da.
Hegazti handienetakoa.
2duko hegazti
Hegazti harraparia da; munhandienetakoa. Hego
ikusgarriak ditu, eta oso sendoak.
Hegoak zabalik dauzkanean, bi metrotik gorako zabalera hartzen du.
Gorputzeko lumak marroiak ditu.
Jaio eta lau urtera, buru aldeko
eta isatseko lumak zuritu egiten
zaizkio. Lema gisa erabiltzen du
isatsa. Hala, hegan doanean, isatsaz baliatzen da norabidez aldatzeko. Hanka indartsuak ditu, eta
atzapar zorrotz eta sendoak.
Arrantzale bikaina. Atzaparrak oso baliagarriak zaiz3kio harrapakinak
estu hartzeko.
Arrantzan ez du parekorik; bera
baino arrain handiagoak arrantza
ditzake. Sei kiloko arrain bat ere
atera dezake uretatik. Ikusmen
aparta du. Horri esker, 300 metrora dagoen arrain talde bat ikus dezake. Ikusi orduko, uretarantz hurbiltzen da, abiada bizian; orduko
80 kilometroko abiadura har dezake gainbehera hegan doala. Arrain
taldetik bat hautatu, eta atzapar
sendoen artean preso hartzen du.
Ondoren, hegan ihes egiten du.

Lehena, indartsuena.
Bi arrautza erruten ditu emeak.
Jaiotzen den lehenak iraungo du
bizirik, gehiago jaten duelako.

handiena. Uretatik lortzen du jatekoa, eta,
5beraz,Habiarik
uretatik hurbil eraikitzen du
habia. Arrano bikoteak habia bera
erabiltzen du hogeiren bat urtez.
Zuhaitz handi baten puntan egiten
du habia, ibai edo laku batetik gertu. Munduko habiarik handienak
egiten ditu: tona bateko pisua izan
dezake habia batek.
Biziarekin lehian. Habia
eta arrak emea estali
6ostean,egin
bi arrautza erruten ditu.
35 egunez txitatzen dituzte. Bi kumeetatik jaiotzen den lehenak
irauten du bizirik, janari gehiago jaten duelako. Hamalau astera, hegan hasten da kumea.

Jatera, ibaiertzera.
4eramaten
Arrantzatutakoa ibaiertzera
Populazioak gorantz.
du, eta han mokoka txi- 7 1900. urte inguruan, espezie
kitzen du. Moko lodia eta zorrotza horietako asko ehizatu eta pozoitu

Berria

du. Emeak arrak baino handiagoa
izan ohi du; sei zentimetro luze da
mokoa. Txikitutako zatiak banaka
irensten ditu. Egunean 500 gramo
arrain jaten ditu, batez beste.

egin zituzten. Hala, 1965ean, hiru
mila arrano arrantzale baino gutxiago geratzen ziren. Gaur egun,
kopuruak erruz egin du gorantz;
ehun milatik gora espezie daude.

Fitxa
• Izena: Amerikako arrano
arrantzalea.
• Izen zientifikoa:
Haliaeetus leucocephalus.
• Tamaina: 90-110 cm luze
da gorputzaren luzera. 2-2,40
metro luzeko hego zabalera du.

• Pisua: Emea arra baino handiagoa eta
sendoagoa izan ohi da. 6 kilo pisatzen du
emeak; arrak, 4 kilo.
• Umealdia: Urtean bi arrautza erruten
ditu emeak. 35 eguneko txitaldiaren ostean jaiotzen dira kumeak. Jaiotzen den
lehenak iraungo du bizirik.

• Jatekoa: Arrainez elikatzen da, nagusiki. Ugaztunak, hegaztiak, narrastiak, anfibioak eta krustazeoak ere jaten ditu.
• Bizilekua: Ipar Amerikan bizi da. Ibai,
kosta eta laku inguruetan egiten du habia, zuhaitz garaietan. Arrano bikoteak
habia bera erabiltzen du hogei urtez.

larunbata, 2011ko irailaren 24a berria
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Arrano beltza

Arranoen
errege
Euskal Herrian den arranorik
handiena da arrano beltza.
Hegazti bizkorra eta indartsua
da. Zerutik ikusten duen
harrapakina ehizatzeko, abiada
bizian amiltzen da haren gainera

Antso VII.aren ikurra.
1izan dute
Errege eta nazio ugarik erabili
arrano beltza ikur gisa.
Antso VII.a Azkarrak ere arrano beltzaren irudia erabili zuen bere ikur
gisa, Nafarroako Erresumako errege izan zen garaian (1194-1234).
Euskal Herriko arranorik handiena
da. Gure inguruan Arabako mendietan eta Pirinioetan bizi dira. Gainerakoan, ia mundu osoan dagoen
hegazti espeziea da.
Ezaugarriak. Burualdea
sendoa du, hegoak han2diak etaoso
buztana luzea. Helduak
marroixkak dira, eta aurpegi eta
golko inguruan urre koloreko lumak ditu. Buztana beltza du, eta
azpiko aldea marroia. Gazteak ilunagoak izan ohi dira, eta hegoen
erdialdean eta buztanaren beheko
aldean orban zuriak dituzte.

Ehizarako armak. Beste
Anai-arreben borroka.
moduan, ehizta- 6 Jaioko diren txita guztieta3ri apartaharraparien
da. Ikusmen ezin hobea
tik, normalean, lehenengo jaiotzen
du; harrapakinik txikiena ere ikusteko gai da goitik. Oso atzapar zorrotzak ditu, eta moko kakotua,
harrapakina erraz harrapatzeko.

denak iraungo du soilik bizirik. Jaio
orduko janari eske hasten da txita,
eta hurrengoa jaiotzen denerako
nahiko indar izaten du besteak habiatik botatzeko. Gainera, gurasoek ez dituzte beste txitak zaintzen. 50 egunera lehen hegaldia
egiten du kumeak. Bizirik irauteko
behar duten guztia irakatsiko diete gurasoek lehen hegaldian.

Bizilekua. Basoak eta zelaiak nagusi diren ingurune
4menditsuetan
bizi da. Normalean,
kareharrizko harkaitzetako kobazuloak eta erlaitzak erabiltzen dituzte habiak eraikitzeko, baina
bada zuhaitzetan habia egiten
duen bikoterik ere. Hainbat habia
eraikitzen dituzte, eta txandaka
erabiltzen dituzte, urtez urte.

ahotik jaten.
7ra joanGurasoen
Kumeak euren kabuz bizitzearte, gurasoek elikatzen di-

Ugalketa. Otsailerako zein
erabiliko duten eraba5kitzenhabia
du bikoteak, eta txukuntzen
hasten dira. Martxo aldera hasten
da ugaltzeko garaia. Aldiko, hiru
bat arrautza erruten ditu emeak,
hiruzpalau eguneko tartean. 45
egunez txitatuko ditu arrautzak
emeak.

Berria

Ehiztari bizkorra.
Zerutik ikusten ditu harrapakinak.
Abiada bizian hegan egiten du
beherantz, haiek harrapatzeko.

tuzte. Hasieran hegaztiak ematen
dizkiete jateko, errazago digeritzen dituztelako. Hegaztiak ez ezik,
narrastiak, ugaztun txikiak eta, tarteka, sarraskiak ere jaten dituzte.
Ehizan dabilenean, oso behetik
egiten du hegan, eta harrapakinaren gainean dagoenean, abiadura
handiz amiltzen da haren gainera;
orduko 150 km-ko abiadan. Lau bat
kiloko harrapakinak ehiza ditzake.

Fitxa
• Izena: Arrano beltza.
• Izen zientifikoa:
Aquila chrysaetos.
• Tamaina: 70-90 cm luze.
• Hego luzera: 2 metro inguru luze.
• Pisua: 4-5 kilo inguru.

• Umealdia: 2-3 arrautza erruten ditu
emeak, aldiko. Arrautzak hilabete eta erdiz txitatu ostean jaiotzen dira kumeak.
• Bizi itxaropena: 50 urte inguru.
• Jatekoa: Jaiotzean, hegaztiak jaten
dituzte; gero, hegaztiak ez ezik, ugaztun
txikiak, narrastiak eta sarraskiak ere bai.

• Bizilekua: Basoak eta zelaiak ugariak
diren ingurune menditsuetan bizi dira.
Arabako mendietan eta Pirinio inguruan
bizi dira Euskal Herrian. Euskal Herritik
kanpo, ia mundu osoan: Ipar Amerikan,
Eurasian, Afrika iparraldean... Azken urteetan, asko gutxitu da Europako kopurua.

larunbata, 2012ko apirilaren 28a berria
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txikiena. Munduan den azeri espezierik txi1kienaFamiliako
da Feneko azeria edo basamortuko azeria. Saharako basamortuan (Afrikan) eta Arabian
(Asia) bizi da, eta muturreko baldintzetara oso ohitua dago. Hanka
motzak ditu, eta ilez babestuak
ditu hanka azpiak; hondarretan ez
hondoratzen laguntzen dio horrek.
luzeak. Mutur motza du, eta belarri luze-luze2ak; 13Belarri
cm luze dira belarriak. Basamortuetan bero itzela egiten du
egunez; 50 gradu inguru egin ditzake. Belarriei esker, fresko mantentzen da. Odola belarrietan freskatzen da, eta, ondoren, gorputz
osoa freskatzen du. Entzumen fina
du, eta oso urruneko hotsak primeran entzuten ditu. Isats luzea
du: 25 cm luze; hotz egiten duenean, babesa ematen dio isatsak.
Baldintzetara egokitua.
Basamortuko baldintza gogorrak jasateko prestatua du gorputza. Larruazala argia du, eta, horri esker, harearekin nahasten da
eta etsaietatik babesten. Larruazal argiak ilunak baino bero gutxiago xurgatzen duenez, egun berotan fresko mantentzen da. Ilaje iletsua du, eta, horri esker, gorputza
babesten du udako egun beroetan
zein neguko gau hotzetan.

3

Feneko azeria

Basamortuko
belarriluzea

Berria

Hankak eta muturra motzak
ditu, eta belarriak, luze-luzeak.
Freskatzeko eta harrapakina
nondik dabilen jakiteko balio
diote belarriek. Basamortuko
baldintzetara oso ohituta dago.

Ezkutalekua. Beharrezkoa
du ezkutalekua bizitzeko,
4eta tentu
handiz aukeratzen du.

Egunez, ezkutuan.
Ezkutalekuan igarotzen dute eguna,
freskuran lotan. Eguzkia
ezkutatzean irteten dira ehizara.

ten du orduan, eta ezkutalekutik
irten diren harrapakinak ustekabean harrapatzen ditu. Karraskari txikiak ehizatu ohi ditu: gerbilak, jerboak, merionak... Hegaztiak ere gogoko ditu, baita muskerrak,
intsektuak eta narrastiak ere.
Urik ez. Hainbat astez egon
daiteke edan gabe. Ez du ura
6edan beharrik,
aski izaten baitu
ehizatutako harrapakinen odolarekin. Otiak, esaterako, ur asko izaten du; %70 ura da. Beraz, haietakoren bat janda, nahiko ur hartzen
du. Digestioa egin ostean, apenas
galtzen duen urik, eta gutxi izerditzen du, beraz, denbora batean
edan gabe egon daiteke.

Lurrean bi metrotik gorako sakonerako zuloa egiten du, eta hantxe
babesten da berotik. Airea hezea
da zuloan, eta 25 gradukoa da tenperatura. Harearen tenperatura,
berriz, 70 gradutakoa izan daiteke.

Umealdia. Urtarril-otsail inguruan izaten da estaltzea. Ia
7bi hilabeteko
umealdiaren ostean,

Ilunabarrean, ehizara!
Eguna gordeta eta itzalean
eman ostean, azken eguzki izpiekin irteten da. Bero gutxiago egi-

hiruzpalau kumez erditzen da
emea. Bi hilabetez titia ematen
die txikiei. Bederatzi hilabeterekin
gurasoengandik banantzen dira
kumeak, euren bizia egiteko.

5

Fitxa
• Izena: Feneko azeria.
• Izen zientifikoa:
Vulpes zerda.
• Tamaina: 40 cm luze da.
Sorbaldara arteko garaiera,
berriz, 20 cm luze da. 25 cm luzeko isatsa du.

• Pisua: Kilo bat pisatzen du. Jaiotakoan, 40 gramo inguru.
• Umealdia: Bi hilabeteko umealdiaren
ostean, hiruzpalau kumez erditzen da
emea udaberrian. Bi hilabetez amaren
esnez elikatzen dira.
• Bizi-itxaropena: 10 urte inguru.

• Jatekoa: Basamortuko karraskari txikiak janez elikatzen da: gerbilak, jerboak,
merionak... Muskerrak, narrastiak, intsektuak eta hegaztiak ere jaten ditu, eta,
tarteka, baita fruituak ere.
• Bizilekua: Saharako basamortuan
(Afrika) eta Arabian (Asia) bizi da.

larunbata, 2011ko martxoaren 12a berria
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labirintoak.
1diak izanLurrazpiko
Azkonarren zuloak oso handaitezke. Zenbait kasutan
50 gela ere izan ditzakete, eta 800
metro tunel. Izan ere, zuloak belaunaldiz-belaunaldi pasatzen dituztela uste da. Oso ondo aireztatuta egoten dira gordelekuak, eta
kumeekin egoteko gelak egon ohi
dira. Talde berean eme batek baino gehiagok kumeak izaten dituztenean gela desberdinetan egoten
dira. Zaborrik eta janaririk ez da
egoten barruan.
Zentzumenak. Azkonar kuitsu jaiotzen dira; lauz2pabostmeak
aste igaro arte ez dute

Azkonarra

Ilunaren
adiskide

Gure lurretan oso hedatua
dagoen arren, nekeza da horiek
ikustea, gauez irtetzen baitira
euren gordelekuetatik. Egunez,
zuloetan hartzen dute atseden.

ezertxo ere ikusten. Helduak direIkusmen kaskarra.
nean ere ikusmen nahiko kaskarra
Kumeak itsu jaiotzen dira, eta
dute. Entzumena, ordea, oso fina
lauzpabost aste igaro arte ez dute
dute, eta usaimena ere oso ona
ezertxo ere ikusten.
du. Gainera, sudur zuloak itxi ditzake, eta, horrela, gordelekuak zulatzen dituenean ez zaio lurra sarnaldutako obulua hainbat hilabetzen; gero putz egiten du, bideak
tez gorde dezake. Negu inguruan
garbitzeko.
ezartzen dute gehienetan obulu
hori, eta 65 egun inguru igaro eta
Ezaugarriak. Animalia sen- gero, bi eta sei kume artean jaiodoa da, eta trakets samarra tzen dira.
dirudi. Burua zuria dauka eta begien inguruan bi marra beltz. Ilea
Taldeka, bakarrik baino
gris kolorekoa du eta oso latza da.
hobe. Taldeka bizi ohi dira.
Bizkarreko ilea tentetu dezake.
Hamabi kide inguru biltzen dira eta
Hanka motzak ditu, eta hatzapaar-eme zaharrenak izaten dira talrretan azkazal gogorrak, lurra zula- deko gidariak. Horiek dira, baita
tu ahal izateko. 38 hortz ditu, eta
ere, kumeak egiten dituztenak.
azala oso gogorra dauka. Buztan
Usaimenagatik ezagutzen dute eltxikia dauka, 18 zentimetro inguru- kar, eta ez dute arrotzik onartzen
koa.
taldean. Taldekoa ez den azkonar
bat hurbiltzen bazaie, borrokatzeGaueko izakia. Oso zaila
ko joera dute, hura kanporatzea
da egun argiz azkonarrak
lortu arte.
ikustea, izan ere, gauez ateratzen
baitira euren zuloetatik. Ehizean
Gizakiak zanpatuta. Arto
ere behin eguzkia jarri eta gero arisailetan triskantzak egiten
tzen dira. Goizaldean itzultzen da
ditu azkonarrak. Horrez gain, haren
gordelekura.
ileekin bizarra kentzeko brotxak
egin izan direnez, gizakiok bizimoUgalketa. Azkonar arrak
du gogorra eman diogu. Euskal Heemea urteko edozein garairrian oso zabalduta dago animalia
tan ernaltzen badu ere, emeak er- hau.

3

6

4

7

Berria

5

Fitxa
• Izena: Azkonarra.
• Izen zientifikoa:
Meles meles.
• Tamaina: 90 zm luze da;
horietatik 18 inguru buztanari dagozkio. 30 bat zentimetroko garaiera izan ohi du.

• Pisua: Helduek 15 kg inguru pisatzen
dute.
• Umealdia: Udaberri hasieran eta uda
amaieran elkartu ohi dira azkonar bikoteak. Ernaldutako obulua hainbat hilabetez
gorde dezake emeak, giro egokia aurkitu
bitartean. Haurdunaldiak 65 egun irauten

du, eta 2 eta 6 kume artean izan ohi dituzte.
• Bizi itxaropena: 15 urte inguru.
• Jatekoa: Orojalea da.
• Bizilekua: Europako zelai eta basoetan, Eskandinavian, Islandian, Korsikan,
Sardinian, Sizilian eta Zipren izan ezik.

larunbata, 2012ko uztailaren 28a berria
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Xibarta balea

Jauzilaria
eta kantaria

Itsasotik irten, eta lau metrotik
gorako jauziak egiten ditu
Xibarta baleak. Isildu ere, ez da
isiltzen, eta, horregatik, balea
kantaria deitzen diote. Milaka
soinu mota igor ditzake.

Handietan handiena. Planetako animaliarik handiena
1da balea.
Denera, hamahiru balea
espezie daude. Handiena balea urdina da: 33 metro luze da. Ozeano
guztietan bizi dira, baina, aukeran,
ur hotzak maite dituzte. Zetazeoen familiakoak dira. Odol beroko
itsas ugaztunak dira zetazeoak. Bi
zetazeo mota daude: horzdunak —
izurdeak eta orkak, esaterako— eta
bizardunak —balea, adibidez—.
jauzika eta kantari.
2tzen daBeti
Bizardunen multzoan sarXibarta balea. Egiten dituen jauziengatik da ezaguna. Bizkarrean dituen gihar indartsuei esker, jauzi izugarriak egiten ditu: ur
gainetik lau metrora egin dezake
salto. Salto ikusgarriak egiteaz
gain, soinu ugari egiten ditu, eta
horregatik deitzen diote balea
kantaria. Oso hizkuntza aberatsa
du; milaka soinu mota igor ditzake.

Kumea beti amarekin.
Emea estali ostean, kumeaz zein
amaz ahazten da arra. Urtebetez
amak bakarrik zaintzen du kumea.

hartu gabe. Gero, azalera irteten
dira arnasa hartzera.

ere kantari.
3ten daEstaltzeko
Ugaltze garaian, kantari hasTona bat jaki. Krilla izeneko
arra, emea erakartzeko.
izkira mota, arrain txikiak eta
5
500 kilometrora entzun daiteke
planktona jaten du. Aho handia zakantu hori. Emeak kantari erantzuten dio. Hamaika hilabetera, kume
batez erditzen da emea. Hiru urtean behin, kume bat izan dezake.
Lau metro luze da txikia, eta tona
bateko pisua du. Urtebetez, amaren esneaz elikatzen da; egunean,
450 litro esne hartzen ditu.
Animalia handa: 16 metro luze da, eta
436 tonadiaEzaugarriak.
pisatzen du. Emeak arrak

Berria

baino handiagoak izan ohi dira. Ia
gorputz osoa beltza du, eta sabelaldea, hegatsak, bularraldea eta
isats hegatsaren barruko aldea zuriak ditu. Baleek ez dute zakatzik,
birikak baizik. Buru gainean bi zulotxo edo espirakulu dituzte —sudurzuloen antzeko zuloak—, eta haiei
esker arnasten dute. Ordu erdiz
egon daitezke ur azpian, arnasarik

baltzen du, eta ur kantitate handiak irensten ditu. Ur hori berriro
jaurtitzen du, baina, masailezurrean dituen girgilo izeneko xafla luzeei edo bizarrei esker, izkirak eta janaria barruan geratzen dira. Orotara, 500 bizar inguru ditu. Urtean
hiruzpalau hilabetez, tona bat jaki
jaten du egunero. Urte osorako
gantza pilatzeko baliatzen ditu hilabete horiek.
tropikora. Migraluzeenak egiten dituen
6balea zioPolotik
da. Hala, udan, arrainez betetako uretan elikatzen da, poloetan.
Neguan, berriz, arrain gutxi dauden uretara joaten da, tropiko inguruetara. Ugaltzera joaten da
hara. Udan pilatutako koipe erreserbari esker bizi da neguan. Zortzi
hilabetez egon daiteke baraurik.

Fitxa
• Izena: Xibarta balea.
• Izen zientifikoa:
Megaptera novaeangliae.
• Tamaina: 19 metro luze
da emea; arra zertxobait txikiagoa da: 16 metro luze.
• Pisua: 36 tona pisatzen du.

• Umealdia: Hamaika hilabeteko umealdiaren ostean, kume batez erditzen da
emea. Hiru urtean behin izaten du kumea. Jaiotzean, lau metro luze da eta
tona bat pisatzen du.
• Bizi-itxaropena: 40-60 urte inguru.
• Jatekoa: Krilla izeneko izkira mota,

arrain txikiak eta planktona jaten ditu.
Egunean, tona bat jaki jaten du, udaberriuda garaian.
• Bizilekua: Ozeano Barearen iparraldean, Atlantikoaren iparraldean, eta hego
hemisferioan bizi da. Kostaldetik urrun
zein gertu ibili ohi da.

larunbata, 2011ko maiatzaren 28a berria
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Barraskiloa

Bizimodu
lasaia

Egun heze eta euritsuak maite
ditu barraskiloak. Halakoetan,
oskoletik irten, eta txangoak
egiten ditu, mantso-mantso.
Belarjalea izaki, ohikoa da zelai
eta lorategietan ikustea.

maitale.
1antenakHezetasunaren
Eguraldi euritsuko egunetan,
tente jarri, eta paseotxoa
ematera irteten da barraskiloa.
Egun euritsu eta hezeak maite
ditu. Gauez ibiltzen da bereziki,
freskoago egiten duelako. Buru
gainean dituen antenek ematen
diote inguruan gertatzen denaren
berri. Ez du besorik, ez hankarik,
eta gorputz likatsua du.
handia. Besorik
hankarik ez duten gaste2ropodoetaFamilia
moluskuei ematen zaien
izen orokorra da barraskiloa. Sabelean oinak dituena esan nahi du
gasteropodo hitzak. Lehorreko barraskiloak, itsasokoak eta ur gezakoak daude. Orotara, 50 milatik
gora espezie daude; lehorrekoak,
4.000 inguru. Koloreari, peristomaren edota irekigunea inguratzen duen arearen formari eta oskolaren itxurari erreparatzen zaio
espezieak bereizteko.
Ezaugarriak. Espezie babere ezaugarriak ba3ditu ere,koitzak
oro har, oskola, lau antena, oina eta gorputza izan ohi ditu.
Pieza bakarrekoa izan ohi du oina.
Oina uzkurtuz eta lasaituz sortzen
den mugimenduari esker mugitzen da, poliki-poliki; minutuko, 10
cm-ko ibilbidea egiten du, hau da,
0,006 km/h-ko abiadan ibiltzen da.
Gai likatsu bat sortzen du, mugimendua errazteko. Oinaren gainean gorputza joan ohi da. Lau antena ditu: bi luzeenak ukimenaren
zentzuaz arduratzen dira; beste bi
txikiak, berriz, usaimenaz.
Belarjaleak. Belarra du elikagai gustukoena eta baka4rra. Hosto
gogokoena hautatu os-

Berria

tean, harengana hurreratu, eta zati
txikitan mozten du. Hortz txiki-txikiz estalitako mihi antzeko bat du,
eta horretaz baliatzen da hostoak
txikitu eta jateko.

Belarjalea.
Denetariko hosto, landare eta
belarrak gustatzen zaizkio jateko;
baina, bereziki, usain gozokoak.

Hotzarekin, babesean.
5tan, oskolaren
Urtaro lehorretan edo hotzebarruan sartu eta
babesten dira espezie asko. Inork
molesta ez dezan, muki moduko
bat askatzen du, oskolaren irekigunea behar bezala ixteko. Ingurunean hezetasuna sumatzean edota
udaberria iristean, estalkia apurtu,
eta oskoletik irteten da.
Ugalketa. Udaberrian, eta,
eremu epeletan, udazkene6an, eguraldia
epela eta hezea denean, ugaldu egiten da. Hermafrodita da berez, hau da, obuluak
nahiz espermatozoideak sortzen
ditu. Baina, bakarrik ernaldu ezin
denez, elkartu egiten da. Elkartzea
gauez egiten da, eta zazpi ordu inguru irauten du. Elkarketaren ostean, zulo bat egiten du lurrean, eta
bertan ipintzen ditu arrautzak.
Ehun arrautza jar ditzake, aldiro.
Eguraldiaren arabera, hamabi egun
edo hilabetera, arrautzak ireki egiten dira, eta barraskilo txikiak sortzen.

Fitxa
• Izena: Barraskilo arrunta.
• Izen zientifikoa:
Helix aspersa.
• Tamaina: 28-55 mm
neurtzen du.
• Pisua: Barraskilo heldu batek
15 gramo inguru pisatzen du.

• Umealdia: Hermafrodita izan arren,
barraskiloa ezin da bakarrik ernaldu; beraz, elkartu egiten da. Elkartu ostean,
ehun arrautza inguru jartzen ditu. Hilero
arrautzak jartzeko gai da. Hamabi egunetara edo hilabetera, arrautzak apurtuko
dira, eta kumeak jaioko dira.

• Bizi-itxaropena: 5 urte inguru.
• Jatekoa: Belarjalea da. Denetariko belar, hosto eta landareak jaten ditu; baina,
bereziki, usain gozoko belarrak gustatzen
zaizkio: ezkaia, erromeroa...
• Bizilekua: Munduko txoko guztietan
bizi da; itsasoan, ibaietan nahiz lehorrean.

larunbata, 2012ko urtarrilaren 14a berria
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Basakatua

Katuaren
ahaidea

Etxeko katuaren antz handia du,
baina, haren aldean, handiagoa
eta sendoagoa da basakatua.
Ikusmen eta entzumen apartak
ditu, eta ehiztari trebea da.

da tigrea. Baina haren
izugarria du basakatuak.
1Tigre Ezantz
itxurako katu handi bat dela
esan liteke, beraz. Katamotzaren
ondotik, Europako bigarren felino
basatia da. Ia Europa eta Afrika
osoan bizi da, baita Euskal Herrian
ere. Basoak eta baso inguruak gustatzen zaizkio bizitzeko, baina beste hainbat ingurunetan ere ederki
moldatzen da.
baina sendoa.
2diagoaTxikia,
Etxeko katuaren aldean, handa. Hankamotza da, eta burua eta gorputza oso sendoak ditu.
Bibote mardulak, belarri txikiak,
aurpegi zapala eta haragi koloreko
muturra ditu. Ilaje arre-grisaxka
du, eta lerro beltzak ditu buruan,
enborrean, isatsean eta gorputz
adarretan. Isats luzea, zabala eta
lodia du; 30 cm luze da isatsa.
Gautxoria. Neguan eta egukaskarra egiten duene3an, argiraldi
orduak aprobetxatzen ditu
ehizan aritzeko. Normalean, baina,
sasiartean edo leku babesturen
batean igarotzen du eguna, eta
iluntzean eta gauez ibiltzen da
hara eta hona. Ikusmena eta entzumena oso zorrotzak ditu. Harrapakinen bat sumatu orduko, atzetik segika joaten da isilean, eta,
gertu-gertu dagoenean, eraso egiten dio.
Eguneko janaria. Karraskariak eta untxiak ditu gogoko
4elikagaiak.
Beste hainbat animalia
ere jaten ditu, ordea: anfibioak, narrastiak, hegaztiak, ornogabe txikiak eta intsektuak. 500 gramo inguru jaten ditu egunean.
bakarrik.
5ibiltzekoNormalean,
Araldian izan ezik, bakarrik
joera du. Arrak emeak

Berria

baino lur eremu zabalagoetan ibiltzen dira. Euren lurrak zelatatzen
eta zaintzen dituzte, eta marka

Basakatua ehizan.
Harrapakinarengana isilean
hurbiltzen da, eraso aurretik.

usaintsu eta agerikoekin seinalatzen. Gernuarekin edota gorotzarekin markatzen dute ingurua, edo
zuhaitz enborrak urratzen dituzte.
Urtarrila eta martxoa artean sartzen dira aral6dian, etaAraldia.
zortzi bat egun irauten
du. Emeek ozen egiten dute miau
garai horretan. Bi hilabeteko umealdia izaten da. Umedun dagoen
bitartean, kumeak izateko zuhaitzetako hutsune edota babesleku
egokiaren bila ibiltzen da emea. Aldiko, hiruzpalau kumetxoz erditzen da. Jaiotzean, 200 gramo pisatzen dute txikiek, eta begiak
itxita edukitzen dituzte ia bi astez.
Txikiak ikasten. Amak bakarrik zaintzen ditu kumeak,
7bost hilabetez.
Hiru hilabeterekin
amarekin irteten dira ehizara, eta,
negurako, euren kasa moldatzen
dira. Hamar hilabete betetzen dituztenean, heldutasun sexuala lortzen dute arrek. Lehen urtean, kumeak izateko prest dira emeak.

Fitxa
• Izena: Basakatua.
• Izen zientifikoa:
Felis silvestris.
• Tamaina: 54 cm luze da.
• Pisua: 3,5 kilo inguru pisatzen du emeak; arrak, zertxobait gehiago: 5 kilo inguru.

• Umealdia: Urtarril eta martxo aldera
da araldia. Bi hilabeteko umealdiaren ostean, hiruzpalau kume jaiotzen dira.
Amak bakarrik zaintzen ditu txikiak.
• Bizi-itxaropena: 15 urte inguru.
• Jatekoa: Karraskariak eta untxiak
ditu gustukoen, baina beste hainbat ani-

malia ere jaten ditu: hegaztiak, ornogabe
txikiak, anfibioak, narrastiak...
• Bizilekua: Europa eta Afrika osoan
bizi da. Basoak eta ingurukoak maite ditu
gehien, baina beste hainbat habitatetan
ere bizi daiteke: sastraka guneetan, hezeguneetan eta ingurune degradatuetan.

larunbata, 2010eko urriaren 16a berria
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Basurdea

Basoko
txerria
Txerriaren hurbileko senidea da
basurdea. Animalia basatia eta
mardula da, eta basoetan eta
ingurune sastrakatsuetan bizi
da. Denetarik jaten du.

ahaidea. Basourdea. Hitzak adierazten
1duenkoTxerriaren
moduan, txerri basatia da
basurdea. Animalia basatia eta indartsua da, eta lasai eta bakarrik
bizitzea gustatzen zaio. Baso eta
ingurune sastrakatsuak ditu gogoko bizitzeko. Emez eta kumez osaturiko talde txikitan ibiltzeko ohitura dute; dozena erdi kideko taldeak, normalean. Taldetik kanpo
baina inguruan ibiltzen dira arrak.
Araldian batzen dira taldera.
Ezaugarriak. Gorputz sendoa du, eta oso indartsua da.
2Ilez estalia
du gorputz osoa; 15
zentimetro luze da ile bakoitza.
Buru luze, handi eta indartsua du,
sastraka artean ongi moldatzeko.
Lepo inguruko larrua oso gogorra
du; hala, etsaien edozein hozkada
jasateko gai da. Muturra ere sendoa du oso; lurrean janari bila ibiltzeko aproposa. Letagin zorrotzak
ditu, eta etengabe hazten zaizkio.
Beheko barailako letaginak 20 cm
luze ere izaten dira.

Amaren zaintzapean.
Ilaje marraduna izan ohi dute
kumeek jaiotzean. Amaren alboan
igarotzen dituzte lehen egunak.

da. Lokatza lehortzen denean, gorputzetik erori egiten zaio, eta,
modu horretan, gorputzean dituen bizkarroiez libratzen da.

Zentzumenak. Begi txikiak
Kumeen jaiotza. Azaroan
baina ez ditu handiago- 6 eta abenduan izaten da aral3ak behar,ditu,
ez baitu ongi ikusten. En- dia. Borroka handiak izaten dituzte
tzun, aldiz, primeran entzuten du.
Usaimena ere paregabea du. Ehun
metrotik gorako sakoneran dauden jakiak atzeman ditzake.
Gautarra. Egunez, atseden
du. Gauez, berriz, ja4nari bilahartzen
ibiltzen da. Hamar bat kilometro egin ditzake, janaria aurkitzeko. Batzuetan, basotik urrundu
eta zelaietara eta baratzeetara joaten da. Barazkiak, sustraiak eta
ezkurrak ditu gogokoen. Horiek
aurkitu ezean, ordea, edozer jaten
du: animalia hilak, karraskariak...
Putzuan, gustura. Lokatzetan plisti-plasta ibiltzea
5oso gogoko
du. Ondoren, zuhaitz
Berria

enborren azalean igurzten ibiltzen

orduan arrek. Arrak emea estali
eta lau hilabetera jaiotzen dira kumeak; hiruzpalau, umealdi bakoitzeko. Lehen egunetan amaren esnea hartzen dute; egunean, zortzi
bat aldiz ematen die titia. Hiru hilabetez edaten dute esnea. Denboratxo batean, amarekin ibiltzen
dira. Amak gertutik zaintzen ditu.
Itxura aldaketa. Itxuraz
basurde jaioberriek ez dute
7zerikusirik
helduekin. Jaiotzean, ile
marraduna izan ohi dute, eta sei
hilabete arte egoten dira ile horrekin. Sei hilabete eta urtebete bitartean, ilajeak kolore gorrixka hartzen du. Urtebeterekin, ilundu egiten zaio ilajea. Urtero, ilea aldatzen
du udaberrian.

Fitxa
• Izena: Basurdea.
• Izen zientifikoa:
Sus scrofa.
• Tamaina: 1,20-1,40 cm
luze da.
• Pisua: Emeak arrak baino
txikiagoak dira. 40-65 kilo pisatzen

du emeak, eta 70-90 arrak. Jaiotzean,
kilo bat pisatzen du.
• Umealdia: Lau hilabeteko umealdiaren ostean, hiruzpalau kume jaiotzen
dira. Amaren esnea edaten dute hasieran; astebetera belarra jaten hasten dira.
• Bizi-itxaropena: 10-12 urte inguru.

• Jatekoa: Orojalea da. Dena den, barazkiak ditu gogokoen: sustraiak, ezkurrak, artoa, patata... Animalia hilak, karraskariak eta intsektuak ere jaten ditu.
• Bizilekua: Basoetan bizi da. Mundu
guztian oso hedaturik dago espeziea.
Euskal Herri guztiko basoetan bizi da.

larunbata, 2011ko otsailaren 5a berria
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Behia

Patxadan,
lasai-lasai

Eguneko ia ordu gehienak belar
freskoa jaten eta hausnarrean
igarotzen du behiak. Belarra
irentsi aurretik, mila eta bat
buelta ematen dizkio belarrari.

Aspaldi etxekotua. Orain
dela 10.000 urte inguru etxe1kotu zuten
behia Mesopotamian,
gaur egun Irak dagoen eskualdean.
Sei bat mila urte badira Europan
behiak hazten hasi zirela. Behiaren
antzinako arbaso basatia uroa zen;
adar izugarri handiak zituen, eta
orain dela 400 urte desagertu zen.
Familia ugaria. Behi ugari
munduan; 2001eko
2datuendaude
arabera, 1.350 milioi buru
inguru. India da behi gehien dagoen herrialdea. Arraza ugari daude:
piriniarra, frisona, suitzarra, limousine... Euskal Herrian bertako arraza dago: betizua.
Betizua.

Betizua. Europako arrazarik
zaharrenetarikoa da. Behi basatia da, eta mendian aske bizi da.
Basatia izanagatik, ez da erasokorra, eta arriskua sumatu orduko,
ihes egiten du. Arre gorrizta du larrua. Beste behien aldean, txikiagoa da eta ipurdi estuagoa du. Begiondo zuria du, eta kopeta iletsua.
Nafarroan dago betizu gehien.

3

Hamaika izen. Emeari
behia esaten zaio; arrari, zezena. Eta zikiratutako arrari, berriz,
idia. Kume jaioberria txahala da.
Umerik izan ez duen txahal emeari
bigantxa esaten zaio; 3 eta 12 hilabete bitarteko txekor emea, alegia. Adin horretako arrari, berriz,
txekorra esaten zaio.

4

Ezaugarriak. Animalia handia da, azkarra eta jakin-min
5handikoa.
Gehienek adarrak izaten
dituzte bizi osoan. Mutur luzea du,
eta usaimen ederra. Muturraz baliatzen da jatera doan belarra ezagutzeko. Hortzak, soilik, ahoaren
beheko aldean ditu. Ikusi primeran
ikusten du, baita entzun ere.

Berria
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Esne emaile oparoa. Bazkatzen duen belarra esne

Euskal Herrian bertako arraza dago:
betizua. Galtzeko arriskuan egon
da, baina hedatzen ari da orain.
ARGAZKIAK: JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

bihurtzen du behiak. Lehen txahala izan arte ez du esnerik ematen.
Gero, hamar hilabetean, hogei litro
esne eman ditzake egunean.
zikloa. Belarjada. Egunean, 60-80 kilo
7belarleaLiseriketa
jaten ditu, eta ehun litro ur
edaten. Jaten duen belarra digeritzeko, hamar bat ordu igarotzen
du hausnarrean. Belarra irentsi ostean, urdaileko lau ataletatik pasatzen da. Lehen aldian, ahoratu orduko irensten du belarra, ia-ia
mastekatu gabe. Ondoren, ahora
ekartzen du berriro, listuz nahasi
eta hausnartzeko.
Lehen txahala. Behiak txahala eduki ahal izateko, zeze8nak ernaldu
behar du. Bederatzi hilabetera jaioko da txahala. Hamar
bat urtez, urtean txahal bat izango
du behiak. Txahala jaio ostean
ematen du esne gehien. Ondoren,
esne kopurua gutxitzen zaio, esne
gabe geratzen den arte. Hamar hilabetera gertatzen da hori.

Fitxa
• Izena: Behia (emea) eta
zezena (arra).
• Izen zientifikoa:
Bos taurus.
• Pisua: Jaiotzean, 30-50
kilo pisatzen du. Ondoren, 300
kilo eta 1.200 kilo artean.

• Umealdia: Bederatzi hileko umealdiaren ostean, txahal batez erditzen da
behia. Urtean txahal bat izaten du.
• Bizi-itxaropena: 20 urte inguru.
• Jatekoa: Belarjalea da. Larreetan belar berde eta freskoa jaten du. Ukuiluan,
berriz, alpapa, lastoa eta pentsua.

• Bizilekua: Munduko bazter guztietan
daude behiak. Orotara, milaka espezie
daude munduan. Euskal Herrian ere badago bertako arraza: betizua. Galtzeko
arriskuan egon bazen ere, hedatzen ari
da pixkanaka. Nafarroan dago betizu
gehien.

larunbata, 2010eko urriaren 30a berria
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Belea

Txori
berritsua
Ohiko soinuez gain, inguruan
entzuten dituen hotsak ikasi
eta errepikatzeko gai da belea.
Bizkorra eta hiztuna da. Edozein
ingurunetara egokitzeko gai da.

Beltz-beltza. Korbidoen familiako hegaztirik handiena
1da. Mokoa,
begiak, lumak, hankak...
dena du beltza hegazti honek.
Beltz-beltza da. Ingurune ilun batean geldi-geldirik badago, ez da
antzematen han dagoenik. Mokoa
oso sendoa du, eta apur bat kakotua. Mokoarekin edozer gauza txikitzeko gauza da. Zelaian erdi hilik
dauden animaliak ere akaba ditzake moko kolpe batekin.
Hiztuna eta lapurra. Heespezieen artean belea
2da garungazti
handienetakoa duen txoria. Oso azkarra eta abila da. Ohiko
soinuez gain, inguruan entzuten
dituen hotsak ikasteko eta errepikatzeko erraztasuna du. Ahots gogorra eta zakarra du, eta ikasitako
hitzak errepikatzeko ohitura handia du. Eskuluzea ere bada, distira
egiten duten objektuak eta gauzak
lapurtzeko ohitura baitu.
Basoz beteriko
inguruetan ere aurki daiteke,
3baina,Bizilekua.
aukeran, nahiago ditu ingurune garbiagoak. Jateko eta habia
egiteko leku egokia topatzen duenean, bizi osoa igarotzen du han.
Maiz, baserri eta etxaldeetara hurreratzen da, janari bila. Gainerakoan, oso espezie hedatua da, munduko bazter guztietan bizi baita.
Jatun ona. Orojalea da, eta
ez dio ezeri muzin egiten.
4Garaiaren
eta bizi den inguruaren
arabera aldatzen du dieta. Denetarik jaten du: fruitu lehorrak, barazkiak, frutak, lekaleak, arratoiak, untxiak, sugeak... Animalien plazenta
oso gogoko du, eta hegazti harrapariei ere eraso egiten ausartzen
da. Hondartza inguruetan bizi direnean, arrainak, moluskuak eta
krustazeoak jaten ditu.

Berria
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Araldi garaia. Abendua izaten da araldi garaia. Garai ho-

Ongi eraikitako habiak.
Otsail inguruan eraikitzen dituzte
habiak. Habi sendoak izaten dira,
eta urte luzez irauten dute.

rretan, hegaldi ikusgarriak egiten
dituzte arrek, emeak erakartzeko.
Behin bikotea topatzen dutenean,
bizi osorako izan ohi da. Otsailean
erruten ditu emeak arrautzak, eta
hiru aste irauten du prozesuak.
Arrautzak errun ostean, emea arduratzen da haiek txitatzeaz. Arra,
berriz, habia zaintzeaz, garbiketaz
eta elikaduraz arduratzen da. Kumeak gurasoekin egongo dira
udazken arte. Ondoren, habia utzi,
eta euren bizilekuaren bila hasten
dira.
Arrautzak jarri aurrebaina, habia eraiki behar
6da. Otsailtik,Habia.
inguruan hasten dira lan
horretan. Maiz, habi bat baino
gehiago izaten dute bele bikoteek,
eta txandaka erabiltzen dute.
Itsaslabarretan, harrobietan edo
zuhaitzetan eraikitzen dute habia.
Adarrak, sustraiak, lokatza, hosto
lehorrak eta goroldia erabiltzen
dute habia eraikitzeko. Amaitzeko,
ilez eta belar lehorrez janzten
dute.

Fitxa
• Izena: Belea.
• Izen zientifikoa:
Corvus corax.
• Tamaina: 60 cm luze da.
130 cm luze inguruko hego
zabalera du.
• Pisua: 700-1.700 gramo artean.

• Umealdia: Hiru eta zazpi arrautza artean erruten ditu. Hogeita bat egunez
txitatzen ditu arrautzak. Sei bat astera,
habia uzten dute. Udazkena bitartean,
gurasoekin batera bizi dira.
• Bizi-itxaropena: 15 urte inguru.
• Jatekoa: Denetarik jaten du: fruta,

haziak, intsektuak, anfibioak, sugeak, hegaztiak, untxiak, saguak, arrautzak...
• Bizilekua: Edozein ingurunetara egoki
daitezke. Aukeran, ingurune garbiak maite dituzte. Dena den, basoetan eta itsas
bazterrean ere bizi daitezke. Mundu osoan hedatua dagoen espezie bat da.

larunbata, 2012ko abuztuaren 25a berria
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Ilea. Amerikako bisonteak
ilaje oparoa du; batez ere, au1rrealdean,
buruaren alde horretan.
Neguan, ile marroi iluna du, eta,
udan, argitu egiten zaio.

Amerikako bisontea

Ordokiko
nagusi ohia
Ipar Amerikako zabaldi handietako animalia
ugariena zen aspaldi, baina urteetako ehiza
basatiaren erruz, egun, parke naturaletan edo
etxe abere gisa bizi da soilik.

Oso buru handute bisonteek, eta au2rrealdediaEzaugarriak.
guztia, oso indartsua.
Arrek eta emeek adar motz eta
okerrak dituzte; batetik, erasoetatik babesteko eta, bestetik, estaltze garaian arren artean borrokatzeko. Ia bi metroko altuera hartzen dute bisonteek, eta hiru bat
metroko luzera. Arrak emeak baino
handiagoak dira. 450 eta 1.350 kilo
artean pisatzen dute. Hanka finak
dituzte eta buztan laburra.
Amaren babesean.

Bisontea ala bufaloa?
Zuzena al da Amerikako
bisonteari bufalo deitzea? Adituak
bufalo hitza erabiltzearen aldekoak ez diren arren, bi hitzak sinonimo gisa erabiltzen dira. Asian eta
Afrikan ere badaude bufaloak,
baina desberdinak dira. Bisonte
hitzak, grezieraz, «idiaren antzeko
aberea» esan nahi du, eta bufalo
izena animalia hori ehizatzen
zuten ehiztari frantziarrek jarri
zioten. Bufalo 1635. urtean hasi
ziren erabiltzen, eta bisonte,
1774an.

3

Arrek abuztuan
eta irailean estaltzen dituzte
4emeak.Umealdia.
Arrak poligamoak dira;
eme bat baino gehiago estaltzen
dute. 260 eta 280 egun arteko ernaldiaren ondoren, kume bakarra
jaiotzen da, gorrixka kolorekoa.
Amak kumea urtebetez zaintzen
du. Lehenengo hiru hilabeteetan,
helduek baino kolore argiagoa
daukate. Hiru urteren buruan
bihurtzen dira heldu.

da hegoaldean eta Mexiko iparraldean. Amerindiarrek ehizatu egiten zituzten. Kolonizatzaileek,
Amerikara iritsi zirenean, ehiza
etengabe eta gupidagabe bati
ekin zioten. Bufalo Bill ezaguna izan
zen ehiztari horietako bat. Ehiza
horren erakusle dira datuok: populazioa 60 eta 100 milioi bitarteko
kopurutik 750 alera jaitsi zen 1870.
urterako. Geratzen ziren aleak Yellowstoneko Parke Nazionalean babestu zituzten, eta apurka suspertzen joan da populazioa. Egun,
350.000 bisonte daude.
abere ere bai. Aipatutako 350.000 bisonte ho6rietatik,Etxe
ia hiru laurden etxe abere

mehatxupe5bisonteEhiztarien
an. XIX. mendearen aurretik,
asko ziren AEBetan, Kana-

Berria

Kume jaio berriek kolore gorrixka daukate, eta
amaren gerizpean egoten dira lehenengo urtean.

gisa hazten dituzte: 250.000. Bisonteen haragiak behi eta txekorrena baino kolesterol eta gantz
gutxiago dauka. Bisontea beste
animalia batzuekin gurutzatu izan
dute abeltzainek, eta beefaloa
(behi edo txekorraren eta bufaloaren artekoa) eta jakaloa (jakaren
eta bufaloaren artekoa) sortu.

Fitxa
• Izena: Amerikako bisontea.
• Izen zientifikoa: Bison
bison.
• Tamaina: 1,80 metroko altuera har dezake, eta hiru metro
luze izan.

• Pisua: 450 kilotik gora pisatzen dute,
1.350 kilora bitarte.
• Umealdia: Estaltzea abuztuan eta
irailean izaten da. Arrak eme bat baino
gehiago estaltzen du. Ernaldia 260 eta
280 egun artekoa da, eta kume bakarra
izaten dute. Urtebetez zaintzen dute.

• Bizi-itxaropena: 18 eta 22 urte artean bizi dira.
• Jatekoa: Animalia belarjalea da. Belar
luze zein ihiak jaten ditu.
• Bizilekua: Lehen, asko ziren Ipar Amerikan; orain, ordoki gutxi batzuetan eta
parke nazionaletan ikus daitezke.

larunbata, 2012ko ekainaren 30a berria
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Galapago
uharteetako dortoka

Agure
erraldoia
Lurreko dortoken artean,
espezierik handiena da
Galapago uharteetako dortoka;
bi metro luze izan daiteke. Urte
gehien bizi den munduko
ornodunetako bat ere bada.

artean,
1familiaLehorrekoen
handiena. Dortoken familia
ugaria da. Haien artean
itsasoko dortokak, ur gezatakoak
eta lehorrekoak daude. Lehorreko
dortokarik handiena Galapago
uharteetako dortoka da. Bi metro
luzetik gora da, eta hirurehun kilo
inguru pisatzen du. Erraldoia da,
beraz. Gaur egun, denera, Galapago uharteetako hamaika dortoka
espezie daude.
Galapagoetan soilik. Dortoka erraldoi horiek ikusi
2ahal izateko,
Galapago uharteetara
bidaiatu behar da, han bizi baitira
soilik. Ozeano Barean daude uharteak, Hego Amerikan, Ekuadortik
mila kilometrora. Gaur egun, espezie horretako 15.000 dortoka daude; gehienak, Isabela eta Santa
Cruz uhartean bizi dira.
Ezaugarriak. Bizi diren learabera, aldatu egi3ten dirakuaren
haien ezaugarriak: leku

gain, bizkarroiak kentzeko balio die
putzuan sartzeak.

heze eta garaietan bizi diren dortokak handiagoak dira, oskola gangadunagoa dute, eta lepo motzagoa. Landaretza trinkoaren artetik
zailtasunik gabe mugitzeko aukera
ematen diete ezaugarri horiek. Lur
lehorreko eremuetakoak, aldiz,
txikiagoak dira, eta lepo luzeagoa
dute. Modu horretan, sastraka garaietako hostoak eta kaktusen
orriak jateko aukera dute.

Jan-edanak. Belarjaleak
dira: belarra, hostoak, landa5re herrestariak,
kaktusak eta bes-

bila. Animalia lasaiak
eta lotsatiak dira. Inor ingu4ruan delaItzal
sumatu orduko, oskola-

eta abendu bitartean, leku lehorretara joaten dira emeak, habiak
egin eta arrautzak errutera. 30
cm-ko zulo bat egiten du emeak
hondarretan; atzeko hankez baliatzen da habia egiteko. Zortzi eta
hogei arrautza artean erruten ditu.
Tenis pilota baten tamaina dute
arrautzek. Arrautzak estali ostean,
mendialdera joaten da emea. Bost
hilabetez arrautzak inkubatzen
egon ostean, oskola apurtzen
dute txikiek.

ren barruan ezkutatzen dira. Egonean eta lotan ematen dute eguna; hamasei ordu ematen dituzte
lotan. Oso-oso geldoak dira: orduko 0,25 kilometroko abiadan ibiltzen dira. Eguzkiak gehien berotzen duen orduetan, itzal bila ibiltzen dira: zuhaitzen itzalpeetan,
sastraka artean edota lokatzez
beteriko putzuetan. Freskatzeaz

Berria

Txikitik handira.
Jaiotzean txiki-txikiak diren arren,
asko handitzen dira, izugarri.
Bestela, ikusi goiko argazkia.

te jaten dituzte. Luzaroan egon
daitezke ezer jan edo edan gabe:
urtebete inguru. Beharra dutenean, baina, bidaia luzeak egiten dituzte ur eta jateko bila.
izateko garaia.
6an, arrakKumeak
Urtarril eta martxo bitarteemea estaltzen du. Ekain

Fitxa
• Izena: Galapago
uharteetako dortoka.
• Izen zientifikoa:
Chelonoidis nigra.
• Tamaina: Bi metro luze da.
• Pisua: Hirurehun kilo inguru
pisatzen du.

• Umealdia: Urtarril-martxo bitartean
arrak emea estaltzen du. Ekain-abendu
bitartean arrautzak erruten ditu: 8-20
arrautza. Bost hilabeteko inkubazioaren
ondotik, kumeak jaiotzen dira.
• Bizi-itxaropena: Ehun urtetik gora
bizi daiteke.

• Jatekoa: Belarjalea da. Besteak beste, hauxe jaten du: landare herrestariak,
fruituak, hostoak, kaktusak... Tarteka, sarraskia ere jaten du.
• Bizilekua: Galapagoetako uharteetan
bizi da, Hego Ameriketan. Klima lehorreko
nahiz hezeko guneetan bizi da.

larunbata, 2011ko abuztuaren 27a berria

6

mantangorri

ANiMALiEN ERREiNUAN

Dromedarioa

Basamortuko
jaun eta jabe
Ezertxo ere jan eta edan gabe
hainbat egun iraun dezakete.
Horrexegatik, basamortuko
klima baldintza gogorrenetan
ere ongi moldatzen dira.

senidea. Familia berekoak dira dromeda1rioakGameluaren
eta gameluak. Itxuran antzekoak badira ere, badituzte bereizten dituzten hainbat ezaugarri.
Nabarmenena bizkarreko konkorren arteko aldea da. Izan ere, gameluek bi izaten dituzte, eta dromedarioek, berriz, bakarra. Gameluak bezala, basamortuetan bizi
dira dromedarioak ere.
energia iturri.
2gantzezKonkorra,
Dromedarioaren konkorra
osatuta dago, eta energia
iturri gisa erabiltzen du beharrezko duenean. Horrez gain, gantza
metabolizatuta, ura ere eskuratu
dezake konkorretik.
Hondarretan.

Basamortura egokitua.
Konkorraz gain, beste hainbat ezaugarrik basamortuetako
baldintza gogorrak jasaten laguntzen diote dromedarioari. Begiak,
esaterako, txikiak dituzte, eta betile luzeak dituzte horiek eguzkitik
eta hondar aleetatik babesteko.
Belarriak txiki-txikiak eta iletsuak
dituzte, hondarra sartzea eragozteko. Sudurreko zuloak ere nahierara ireki eta itxi ditzakete. Horrez
gain, gorputzean eguzki izpietatik
babesteko ile ugari eta luzea dute.
Oinetan, berriz, kuxin modukoak
dituzte, hondarretan erosoago ibili
ahal izateko.

3

Animalia etxekotua da dromedarioa. Are
4gehiago:Etxekotua.
jada ez da existitzen dro-

gabe. Lau edo bost egunez tantarik probatu gabe egon badaitezke
ere, behin edaten hasten direnean
kantitate izugarriak irensten dituzte; 150 litro ere edan ditzakete aldi
bakar batean!
Ugalketa. Urtarrila eta martxoa bitartean elkartu ohi
6dira bikoteak.
Araldian arrek jateko
gogoa galtzen dute, eta jarrera basatiagoa izan ohi dute; hortzak karraskatzen dituzte eta beste arren
aurka lehiatzen dira. Umealdiak hamabost hilabete irauten du, eta
behin denbora hori igarota, kume
bakar bat erditzen dute, zuri kolorekoa. Jaio eta oso denbora gutxira zutik mantentzeko gai izaten
dira kumeak.

medario basatirik. Garraiobide
gisa erabiltzen ditu gizakiak, batetik. Baita hainbat produktu lortzeko ere, bestetik. Hala nola esnea,
haragia eta artilea. Dromedarioen
gorotzekin erregaia ere egiten
dute.

Jatorria. Arabiar penintsulakoak dira jatorriz, baina
7gaur egun
Afrika iparraldeko he-

Edan gabe. Gameluek bezala, dromedarioek ere hainbat egun igaro ditzakete urik edan

rrialde guztietan topatu ditzakegu. Esploratzaile britainiarrek Australiara ere eraman zituzten XVIII.
mendean.

5

Berria

Basamortuak dituzte bizitoki
dromedarioek. Hain justu,
horietan garraiobide gisa
erabiltzen dituzte.

Fitxa
• Izena: Dromedarioa.
• Izen zientifikoa: Camelus dromedarius.
• Tamaina: 1,80 eta 2 metro artean neurtzen dute
arrek; 10-20 zentimetro txikiagoak dira, berriz, emeak.

• Pisua: 400 eta 700 kilo artean pisatzen dute helduak direnean.
• Umealdia: Hamabost hilabeteko
haurdunaldia izaten dute dromedarioek.
Behin denbora hori igaro ostean, kume
bakar bat izaten dute.
• Bizi itxaropena: Hogei urte inguru.

• Jatekoa: Belarjalea da. Edozein landare mota jan baditzakete ere, belarra eta
landare arantzadunak dituzte gogokoen.
• Bizilekua: Basamortuetan bizi dira,
hezetasuna eta hotza ez baitituzte atsegin. Arabiar penintsulan dute jatorria animalia hauek.

larunbata, 2012ko maiatzaren 5a berria
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Itsas elefantea

Urpeko
elefantea

Ugaztunen artean, murgilari
onena da itsas elefantea.
Uretan oso abila den arren, oso
baldarra da lehorrean. Bizitza
uretan egiten du, eta urtean
bitan irteten da lehorrera.

Sudurra edo tronpa? Pinifamiliako espeziea
1da itsaspedioen
elefantea. Uretan elikatu
baina ugaltzera lehorrera joaten
diren itsas ugaztunak dira pinipedioak. Munduan den itsas txakur
handiena da. Bi mota daude: iparraldeko itsas elefantea eta hegoaldekoa. Arrek oso sudur berezia
dute, eta hortik datorkio elefantearen deitura. 30 cm luze neur dezake «tronpak», eta arren artean
borrokatzeko erabiltzen dute.
Arra, handiagoa. Oso anihandia da. Emea baino
2askozmalia
handiagoa da arra: 4-6 metro luze izan daiteke, eta lau bat
tonako pisua izan dezake. Emea,
berriz, ez da hiru metro luze baino
handigoa, eta tona bat baino gutxiago pisatzen du. Arraren ezaugarri aipagarriena sudurra da; bizitza osoan garatuz joaten zaio.

Borrokak.
Lehorreratu orduko, arrak gogor
borrokatzen dira euren artean,
ahalik eta eme gehien lortzeko.

Baldarrak. Igerian oso abila
da, hegal formako hankak
baititu. Gorputza luzexka du, igeri
egiteko aproposa. Orka da haren
etsai nagusia, baina, hura baino sakonago eta azkarrago murgil daitekeenez, erraz ihes egiten du. Lehorrean, aldiz, oso animalia baldarra
da. Horregatik, ia ez da mugitu ere
egiten lehorreratzen denean.

3

Lehorrera. Uretan igarotzen dute denbora, ia urte
4osoa. Urtean
bitan baino ez dira ir-

Berria

teten lehorrera: irailean, ugaltzeko,
eta, urtarrilean, azala aldatzeko.
Jaio ziren kostaldera joaten dira
ugaltzera eta azala aldatzera. Arrak
izaten dira uretatik irteten lehenak. Gogor borrokatzen dira euren
artean, hondartzako eremu zabal
baten jabe egiteko eta emeak lortzeko. Emeak aste batzuk beranduago iristen dira hondartzetara,
irail-urri aldera. Ar menderatzaileak 40 bat eme biltzen ditu inguruan, estaltzeko.

Jaiotza. Estali eta ia urtenegu amaieran,
5kumebetera,
batez erditzen da emea. 35
bat kilo pisatzen du kumeak jaiotzean. Hondartzan diren emeen
artetik amaren oihua bereizten
ikasten du laster jaioberriak. Hilabetez esnez elikatzen du amak.
Koipe handia du esneak, eta, egun
batean, ia bost kilo gizentzen da
kumea. Txikia elikatzen ari den
denboran ez du deus jaten amak;
beraz, hilabetean ia 150 kilo gal ditzake. Titia emateari utzi orduko,
arrak emea estaltzen du, eta itsasora itzultzen da berriro emea.
Arrainjalea. Bizitzako lehen
hilabetean esnea hartzen du
6itsas elefanteak;
gero, mota guztietako arrainak eta zefalopodoak
jaten ditu: txibiak, olagarroa, amoniteak... Algak ere jaten ditu. Itsas
hondoan ibiltzen diren animaliak
ditu gustukoen. Hori dela eta,
1.800 metroko sakonerara murgil
daiteke, eta bi orduz egon daiteke
arnasik hartu gabe.

Fitxa
• Izena: Itsas elefantea.
• Izen zientifikoa:
Mirounga leonina.
• Tamaina: 4-6 metro luze
dira arrak. Emeak askoz ere
txikiagoak dira: 3 metro luze.
• Pisua: 3-4 tona pisatzen dute

arrek; emeek, berriz, tona bat inguru.
Jaiotakoan 35 kilo pisatzen dute kumeek.
• Umealdia: 11 hilabeteko umealdiaren
ondotik, kume batez erditzen da emea,
negu amaieran. Lehen hilabetean amaren
esnez elikatzen dira jaioberriak.
• Bizi-itxaropena: Hogei urte inguru.

• Jatekoa: Jaiotakoan, amaren esnea.
Gero, arrainak, moluskuak, izkirak eta zefalopodoak jaten ditu: olagarroak, txibiak... Algak ere jaten ditu.
• Bizilekua: Ozeano guztiak populatzen
dituzte, baina, gehienbat, uharte australen inguruetan bizi dira.

larunbata, 2012ko maiatzaren 26a berria
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Hemen da berriro. Negua
Afrikako eremu epeletan iga1ro ostean,
beste eremu epel batzuetara itzultzen da udaberrian
enara, habia egitera eta kumeak
izatera. Eguraldi onarekin batera,
beraz, milaka kilometrotako bidaiari ekiten dio. Talde handietan
egiten du bidaia, eta, maiz, ehunka
enara ikusten dira kable elektrikoetan atseden hartzen. Zeruan enara talde handi bat ikusten baduzue, beraz, uda hurbil den seinale.
handietan. Laurogei enara espezie baino
2gehiagoFamilia
daude munduan. Eremu
epeletan, enara azpizuria da sarrien ikusten den espezieetako
bat. Kopeta eta lepoaldea kolore
gorrikoak ditu, bizkarra beltza eta
sabelaldea zuria. Gizakien artean
ibiltzera ohituta dago, oso gogoko
baititu etxeen fatxadak, habeak
eta zirrikituak, habia egiteko.

Jatekoaren zain, irrikaz.
Gurasoak jatekoarekin noiz iritsiko
zain egoten dira kumeak. Hegan
jakin arren, haiek elikatzen dituzte.

leku apropo3bazterHabiarako
sa. Teilatupeak, habeak eta
ezkutuak leku kutunak ditu,

Enara arrunta

Migratzaile
txikia

Berria

Munduko hegazti migratzaile
ezagunenetakoa da enara. Negua
Afrikako eremu epeletan igaro
ostean, iparralderantz abiatzen
da udaberrian. Milaka kilometro
egiten ditu bidean txori txikiak.

beraz, habiak jartzeko. Apirilean,
enara arrak iristen dira, eta aurreko
urteko habiak txukuntzeari ekiten
diote. Emeak iritsi orduko, arrak
txioka hasten dira, ozen, euren burua nabarmendu eta emea erakartzeko. Arrak emea estali ostean,
habia txukuntzen hasten dira elkarrekin, errunaldirako. Belarra, lastoa eta buztina erabiltzen dituzte
habia prestatzeko. Bost bat egun
barru prest izaten dute habia.

ten dute txikiek. Hegan egiten jakin arren, baina, beste astebetez
elikatuko dituzte gurasoek.
Jatekoa. Intsektuak jaten
dituzte. Airean hegan doazen
5intsektuak
harrapatu, bolatxo bat
egin eta kumeei ematen diete gurasoek. Egunean berrehun hegaldi
baino gehiago egin ditzakete, janari bila joateko. Eskualde epeletan
intsektu gehienak desagertu egiten dira neguan; horregatik, hegoalderantz emigratzen dute, negua
iristearekin batera. Zenbat eta iparralderago egon, orduan eta hegoalderago bidaiatzen dute.

Arrautzak. Estali eta hilaBidaia luzea. Oso txori txibetera, maiatzean, lauzpa4bost arrautza
kia da; 17 gramo baino ez du
6
erruten ditu emeak. pisatzen. Hala ere, oso bidaia luzeUne oro zaintzapean izaten ditu
emeak arrautzak; soilik jateko uzten ditu bakarrik. Bi astez arrautzak txitatzen egon ostean, arrautzak hausten hasten dira. Kumeak
21 egunez egoten dira habian. Denbora horretan hegan egiten ikas-

ak egiten ditu: bost mila eta hamar mila kilometro artekoak. Nahiko behetik egiten du hegan, eta
eguzkiaren posizioari esker orientatzen da. Eguraldi ona egiten
duen egunetan, berrehun kilometro egin ditzake egun batean.

Fitxa
• Izena: Enara arrunta.
• Izen zientifikoa:
Hirundo rustica.
• Tamaina: 16-22 cm luze.
• Hego luzera: 33 cm luze.
• Pisua: 17 gramo inguru.
• Umealdia: Apirilean estaltzen

du arrak emea. Lauzpabost arrautza
erruten ditu. Bi astez txitatzen egon ostean, arrautzak irekitzen hasten dira.
• Bizi-itxaropena: Lau urte inguru.
• Jatekoa: Intsektuak janez elikatzen
dira: eltxoak, tximeletak, mariorratzak...
Intsektuz egindako bolatxoak ematen

dizkiete gurasoek kumeei. Jatekoa lortzeko, 200 hegaldi egin ditzake egunean.
• Bizilekua: Ipar hemisferioan igarotzen ditu udaberria eta uda; udazkenean,
hegoalderantz abiatzen da, negua igarotzera. Etxe zaharretako tximinietan eta
etxeen fatxadetan egiten du habia.

larunbata, 2011ko apirilaren 9a berria
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Erbia

Korrikalari
trebea
Jauziak egiten
eta korrika
ihesean ez du
parekorik erbiak.
Oso bizkorra da.
Belar artean
ezkutatzen da,
eta beti
egoten da adi,
inguruan zer
gertatuko

Ez da mendi untxia. Osooso antzekoak, baina ez dira
1berdinak.
Fisikoki bestelako ezaugarriak dituzte, eta bizitzeko moduan ere alde nabariak daude. Erbia, esaterako, untxia baino handiagoa da, tamainaz. Bikoitza
pisatzen eta neurtzen du erbiak.
Belarriak ere askoz luzeagoak ditu
erbiak. Untxiek 7 cm luze dituzte
belarriak; erbiek, berriz, 9-12 cm
luze.
bi modu. Bizitzeko modua ere bestelakoa
2dute. Bizitzeko
Erbia bakarrik bizi da. Untxiak, berriz, koloniatan; ehun kide
ere izan daitezke taldean. Erbiek
ez dute etxerik eraikitzen, eta untxiek tentu handiz prestatzen
dute bizilekua. Untxiak itsuak eta
gorrak jaiotzen dira, eta ez dute
ilerik —erbi kumeek ez bezala—.
Oso bizkorra. Entzumen
eta usaimen paregabeak
3ditu; ikusmena,
ez hainbeste. Aire
librean bizi denez, beti egoten da
erne, inguruan zer gertatuko. Atzeko hanken gainean eserita eta zutik ikus daiteke maiz. Animalia bizia eta bizkorra da. Ihesi doanean,
70 kilometro orduko abiadura har
dezake —38 km/h abiadura hartzen
du untxiak—. Hanka indartsuak eta
luzeak ditu, eta jauzi ikusgarriak
egiten ditu. Atzeko hankak aurrekoak baino luzeagoak ditu.
Bakar-bakarrik. Animalia
bakartia da. Bakarrik bizi da
4urte osoan,
bikoteak osatzeko garaian izan ezik; negu amaieran izaten da hori. Garai horretan, arrak
elkarren aurka borrokatzen dira,
emeak erakartzeko asmotan. Boxeolariak dirudite, mutur-joka.
Kumeen erditzea. Emeak
eta hilabete eta egun
5gutxirenestali,
buruan, bost bat kume

Berria

izaten ditu emeak. Urtean hiruzpa-

Salto ikusgarriak.
Egunez belar artean egoten da
gordea. Inor hurreratu orduko, jauzi
ikusgarriak eginez ihes egiten du.

lau aldiz errepikatzen da erditze
prozesua. Beraz, urtean hogei
kume inguru izaten ditu emeak.
Bizileku jakinik gabe. Ez
du lan handirik hartzen etxe6ak egiteko.
Berez eginak dauden
zulo naturaletan eta sasi artean
babesten da, eta hantxe egiten du
lo. Bere baitan biribiltzen da, eta
belarri luzeak jaitsi egiten ditu,
inork ikus ez dezan.
ezkutuan. Gordelekurik ez dutenez, emeak
7belarKumeak
altuen artean ezkutatzen dituzte kume erdituak. Belar artean,
belar lehorrez eta animalien ilez
atondutako txokoan izaten ditu
txikiak. Begiak zabalik dituztela
jaiotzen dira kumeak, eta gorputz
osoa ilez estalia izaten dute. Sortu
orduko, bakarrik jateko eta korri
egiteko gauza dira; beraz, inguruan
etsairen bat sumatzen badute, azkar joaten dira ihesi. Lehen hiru
egunetan amarekin egon ohi dira
kumeak.

Fitxa
• Izena: Erbia.
• Izen zientifikoa:
Lepus europaeus.
• Tamaina: 30-70 cm
luze da.
• Belarrien luzera: Belarri
handiak ditu: 12 bat cm luze.

• Pisua: 3 eta 5 kilo artean pisatzen du.
• Umealdia: 42 eguneko umealdiaren
ostean, 2 -5 bat kumez erditzen da emea.
Urtean hiruzpalau aldiz izaten dituzte kumeak.
• Bizi itxaropena: 10 urte inguru.
• Jatekoa: Belarjalea da. Nagusiki, las-

todun familiako landareak jaten ditu, baina baita basoko fruituak, erraboilak eta
beste ere. Udan, belarra jaten du, bereziki; neguan, berriz, sustraiak eta azalak.
• Bizilekua: Ereindako lurrak eta baso
garbiak ditu gogoko. Europan, Afrika iparraldean eta Asia mendebaldean bizi da.

larunbata, 2011ko irailaren 10a berria

6

mantangorri

ANiMALiEN ERREiNUAN

Errinozero zuria

Lurreko
erraldoia

Animalia patxadatsua da
errinozero zuria. Lotan eta jaten
ematen du egunaren zati
handiena. Baina uste baino
abilagoa eta azkarragoa da!

Zuria, izenez. Errinozero zuria gris kolorekoa da, eta ez
1da beste
errinozeroak baino argiagoa. Izan ere, zuria izena itzulpen
akats baten ondorio da. Herbehereetako adituek wijd izenez bataiatu zituzten. Hitz horrek zabala
esan nahi du, eta errinozero zurien
ezpain zabalari egiten dio erreferentzia, beste errinozero espezieek moko itxurako ahoa baitute.
Baina ikerlari ingelesek wijd izena
white-rekin nahastu zuten; zuria,
hain justu. Eta hala, errinozero
mota hau zuri izenarekin bataiatu
zuten.
Ezaugarriak. Oso animalia
handia da. Elefanteen oste2an, lurreko
ugaztunik handienak

Geroz eta gehiago.
XX. mendearen hasieran galtzeko
zorian egon baziren ere, geroz eta
gehiago dira. Gorakada handia izan
dute azken urteotan.

dira, hain justu. Izan ere 2.300 eta
3.500 kilo inguru pisatzen dute
helduak direnean. Arrak emeak
baino zertxobait handiagoak dira.
Horrez gain, buru handia dute, eta
lepo motza. Konkorra ere badute
bizkarrean. Hankak laburrak dituzte, eta oin bakoitzean hiru behatz.
Azala, berriz, lodia dute, eta ilerik
gabea, belarrietan eta buztanaren
puntan izan ezik.

nahiz bakarka.
5ikusteaTaldeka
Errinozero zuriak taldeka
ohikoa da. Normalean 15
kide inguruko taldeak osatzen dituzte, eta horietan eme gehiago
egoten da. Izan ere, ar helduek
nahiago izaten dute bakarrik bizi.

Keratinazko adarrak. Bi
adar dituzte errinozeroek,
3buruaren
Usaimen aparta. Errinozeaurrealdean, erdian. Ada- 6 roek entzumen ona daukate.
rrak, baina, ez dira hezurrezkoak,
Belarriak nahierara mugi ditzakete
keratinazkoak baizik. Material horretaz eginak daude gure azkazalak eta ilea ere! Hala, borrokaldi batean adarra hautsiz gero, hura birsortu egin daiteke.
Jan eta lo. Errinozeroak jaten ematen du denbora
gehien: egunaren erdia ia! Ura egunean bitan edaten du, dagoenean.
Bestela, lau egun ere igaro ditzake
tantarik ahoratu gabe. Lotan ematen du egunaren beste heren bat.
Animalia lasaia bada ere, azkarra
eta abila da, orduko 50 kilometroko abiaduran egin dezake korrika!

Berria

4

hango eta hemengo soinuak entzuteko. Baina usaimena da gehien
garatutako zentzumena. Izan ere,
usaimen aparta dute!
Ugalketa. 7 urtetik aurrera
izateko gai da emea.
7Arrak,kumeak
aldiz, 10-12 urterekin lortzen
du sexu-heldutasuna. 5 eta 20
egun artean egoten dira batera
arra eta emea; ondoren, banandu
egiten dira. Hemezortzi hilabeteko
umealdiaren ostean, kume bakar
bat izaten dute. Amak gertutik
zaintzen ditu bizitzako lehen urteetan, ez ditu bistatik galtzen.

Fitxa
• Izena: Errinozero zuria.
• Izen zientifikoa: Ceratotherium simum.
• Tamaina: 4 eta 5 metro
arteko luzera izan dezakete.
Altueran, berriz, 1,80 metro inguru neurtzen dute.

• Pisua: 2.300 eta 3.500 kilo artean pisatzen dute. Elefanteen atzetik, lurreko
ugaztun handienak dira.
• Umealdia: Hiruzpalau urtetik behin,
eta 18 hilabeteko umealdiaren ostean,
kume bakar bat izaten du emeak. Bi urtez edoskiarazten dituzte kumeak.

• Bizi itxaropena: 50 urte inguru.
• Jatekoa: Belarjalea da. Belarra jan
ahal izateko ezpain zabala dute.
• Bizilekua: Afrikan bizi dira; kontinentearen erdialdetik hegoaldera. Sudanen,
Ugandan eta Hegoafrikan aurkitu daitezke errinozero zuriak.

larunbata, 2011ko uztailaren 2a berria
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Gepardoa

ehiztaririk
azkarrena

Ehiztari aparta da gepardoa.
Korrika hasten denean, ez dago
haren hatzaparrei ihes egingo
dionik. Lurreko animaliarik
azkarrena baita.

Inor baino azkarrago. Ez
dago lurrean gepardoari ko1rrika irabazteko
gai den beste animaliarik. Ehizan harrapakinen atzetik hasten denean, orduko 115 kilometroko abiadura har baitezake.
Pentsa, autoak autopistan joaten
direnean hartzen duten abiadura
gainditzen dute! Abiadura hori,
baina, distantzia laburretan baino
ezin dezakete mantendu; 400 edo
500 metrotan.
Ezaugarriak. Azala orban
ilunez apaindua dauka, eta,
2horri esker,
paisaiarekin nahasten
da. Argalak dira, eta hanka luze eta
estuak dituzte, korrika azkar egiteko. Isats luzeak, berriz, oreka
mantentzen laguntzen dio. Ikusmen ezin hobea ere badauka,
harrapakariak urrutitik antzemateko.
aparta. Ez da erragepardoaren atzaparreta3tik iheszaEhiztari
egitea, oso ehiztari ona
baita. Gepardoak pazientzia handia dauka, eta harrapakinaren gainera jauzi egiteko unerik egokiena
iritsi arte itxaroten du. Horri esker,
gehienetan nahi duena lortzen du.
Dena den, sarraskijaleek eta harrapakariek maiz ehizatutakoa lapurtzen diete. Horrexegatik, eguneko
ordu beroenetan ehizatzen du,
gainontzeko harrapakariak atseden hartzen ari direnean, hain justu.

tu, 90 egun irauten du, eta, behin
kumeak jaiotakoan, emeak arduratzen dira horiek zaintzeaz. Ama
ehizan den bitartean, ordea, lehoi,
lehoinabar edo bestelako harrapakariek topatzen badituzte, jan egiten dituzte. Hori horrela, bizitzako
lehen hiru hilabeteak zailak dira,
eta hamarretik hiruk soilik lortzen
dute bizirik irautea. Bi urte bete
arte ez dute amaren magaletik
alde egiten.
ez. Gepardoak ez
du orrorik egiten lehoi edo
6tigreenOrrorik
antzera. Horren ordez egi-

Gepardoa haragiz soilik elikatzen da. Ga4zelak etaHaragijalea.
inpalak dira harrapakari

ten duen soinuak hainbat hegaztik
egiten dutena ekartzen du gogora.

honen menurik gustukoena, eta
horiek ehizatzen ditu, batik bat.
Dena den, maiz bestelako animaliak ere jaten ditu. Hala nola ñuak
edota zebrak.

Habitata. Bizitzeko, eremu
irekiak dituzte gogoko geo7pardoek.
Hori horrela, Afrikako sa-

Umealdi bakoitzebi eta lau kume artean
5izatenanKumeak.
dituzte. Umealdiak, hain jus-

Berria

Janari bila.
Animalia bizkorra eta isila denez,
oso nekeza zaie gazela eta inpalei
gepardoarengandik
ihes egitea.

bana eta estepetan topatu ditzakegu, han-hemenka. Asiako hegomendebaldean ere bizi ziren garai
batean, baina gaur egun kasik erabat galdu egin dira kontinente horretan.

Fitxa
• Izena: Gepardoa.
• Izen zientifikoa:
Acionyx jubatus.
• Tamaina: Isatsa kontuan
hartu gabe, 1,15 eta 1,35 metro arteko luzera dute. Garaiera, berriz 1,30 metro ingurukoa.

• Pisua: Gepardo helduek 40 eta 65 kilo
artean pisatzen dute.
• Umealdia: Hiru hilabete inguru irauten du gepardoaren umealdiak. Epe hori
igaro ostean, bi eta lau kume artean izaten ditu. Lehen hiru hilabeteak oso zailak
dira kumeentzat, eta hamarretik hiruk

soilik lortzen dute aro horretan bizirik
irautea.
• Bizi-itxaropena: 17 urte inguru.
• Jatekoa: Haragijalea da. Batik bat gazelak jaten ditu.
• Bizilekua: Afrikako sabana eta estepetan bizi da.

larunbata, 2011ko otsailaren 26a berria
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Gorila

Erraldoi
buruargia

Primaterik handiena da gorila.
Beldurgarria dirudien arren,
animalia baketsua da.
Gizakiaren antza duela diote,
oso adimentsua baita.

Bakarka nahiz taldeka. Ar
batzuk bakarrik bizi badira
1ere, gorilak
gehienetan talde txikitan elkartzen dira. Taldeetan ar
bat edo bi egon ohi dira, eta eme
heldu bat edo gehiago egon daitezke. Emeen kume guztiak ere
talde horretakoak izaten dira luzaroan. Normalean, bost eta hamabi
kideko taldeak osatzen dituzte,
baina askoz talde handiagoak ere
badira.
Lasaia. Eguneko ordu gehienak jaten eta atseden har2tzen ematen
dituzte, lasaiak baitira. Arratsaldero gauerako ohea
prestatzen dute. Zuhaitzen behealdeko adarretan prestatzen dute
emeek habia, eta lurrean, berriz,
arrek. Zirikatuz gero arriskutsuak
izan daitezke, baina gorilak ez du
eraso egiten bere burua defendatzeko ez bada.

Ama eta kumeak.
Hiruzpalau urtez zaintzen ditu
amak kumeak. Hark erakusten
dizkie bizitzako sekretuak.

Ezaugarriak. Animalia sendoak dira. Zutik 1,65 eta 1,75
metro artean neurtzen dute helduek. Besoak oso luzeak dituzte,
eta horiek zabal-zabal jarrita bi
metro eta erdiko luzera ere har dezakete alde batetik bestera. Sudur
zapal-zapala dute, eta masailezurra oso handia dute. Ilea luzea eta
leuna dute. Muturra, baina, ez dio
estaltzen ileak. Hortzak ere oso
sendoak badituzte ere, ez dira haragijaleak. Zuhaitz eta landareetako sustraiak ebakitzeko erabiltzen
dituzte. Korrika lau hankatan egiten dute, nahiz eta zutik jartzen
ere badakiten.

3

Adimentsuak. Oso buruargiak dira gorilak. Gizakien
4antz handia
dutela esan ohi da.
Hainbat kasutan, komunikatzeko
keinu hizkuntzak ikasteko gai ere
badira.

Berria

5

Tresnen erabilera. Animalia gehienak ez dira gai tres-

nak erabiltzeko. Gorilek, ordea, badute abilezia hori, esku trebeak dituztelako eta adimentsuak direlako. Makilak eta harriak eskuekin
hartzeko eta helburu ezberdinetarako erabiltzeko gai dira.
Amazuloa. Hiru edo lau urtez egoten dira gorila kume6ak amarekin
hazten. Taldeko gorila
arrak bere gain hartzen du umezurtzen zaintza. Azken horiek, baina, ez dituzte kumeak zamatzen,
emeek euren kumeekin egiten duten gisan.
Arriskuan. Gorilak desagertzeko arriskuan daude. Bate7tik, animalia
horien bizitokiak suntsitzen ari direlako eta gero eta lurralde txikiagoa geratzen zaielako
bizitzeko. Eta, bestetik, isileko
ehiztarien jardunaren ondorioz.
Horiek, gainera, gero eta gehiago
erasotzen diete gorilei. Besteak
beste, espezie exotikoen haragia
jatea «modan» jarri delako atzerritarren artean.

Fitxa
• Izena: Gorila.
• Izen zientifikoa: Gorilla.
• Tamaina: 1,65 eta 1,75
metro artean neurtzen dute
animalia horiek.
• Pisua: Arrek 140-200 kilo arteko

pisua hartzen dute. Emeek, berriz, horren erdia, gutxi gorabehera. Lodienak,
dena den, 270 kilo pisatzera hel daitezke.
• Umealdia: Zortzi hilabete eta erdi
irauten du gorilaren haurdunaldiak. Kumetik kumera hiruzpalau urteko epea
igarotzen da.

• Bizi-itxaropena: 30-50 urte inguru.
• Jatekoa: Belarjalea da. Fruituak, hostoak eta landareen sustraiak jaten dituzte gehienbat. Dena den, tarteka intsektu
batzuk ere jaten dituzte.
• Bizilekua: Afrikan bizi dira gorilak,
hango baso eta oihanetan.

larunbata, 2011ko abenduaren 31 berria
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Hartz zuria

Artikoko
erregea
Lehorreko ugaztunen artean,
harraparirik eta haragijalerik
handiena da hartz zuria. Klima
gogorrera ohituta dago, eta
igerilari eta ehiztari aparta da.

beldurrik ez. Hotz
itzela egiten du Artikoan, eta
1ez daHotzari
erraza han bizitzea. Hartz zuriak, baina, ez du inolako arazorik
baldintza gogor horiek jasateko.
Horregatik, Ipar poloko eta inguruko erregea da. Mundu osoan
25.000-30.000 hartz zuri inguru
bizi dira; gehienak, Kanadan.
Beti bero-bero. Munduko
handiena da
2hartz harraparirik
zuria. Handia eta indartsua
da. Ile luze eta zuriz estalia du gorputza. Belarri txikiak eta isats laburra du, gorputzeko beroa mantentzeko. Ilajearen azpiko larruazala beltza du, argia eta beroa
erakartzeko. Azalean, berriz, koipez beteriko geruza du; hotzetik
babesteko balio dio horrek. Hala,
bero mantentzen da beti.
Igerilari bikaina. Handia
eta pisutsua izanagatik, ige3rilari aparta
da. Bizkarrean duen

kurrak antzemateko; kilometro
bateko distantziara ere suma ditzake. Harrapakina ehizatu eta zatikatu egiten du, haren koipea jateko; hondakinak, berriz, beste harrapari batzuentzat uzten ditu.
Abila eta indartsua da ehizan, eta
itsas txakur gutxi egiten diote
ihes. Jatun bikaina. Jatordu bakarrean 80 kilo jaki irents ditzake.

koipe erreserbari esker, flotatu
eta horizontalki egiten du igerian.
Aurreko hanken laguntzaz, aurrerantz bultzatzen du bere burua.
Atzeko hankak, berriz, lema gisa
erabiltzen ditu. Burua ur azpira
sartzean, sudurzuloak ixten ditu.
Minutu batetik gora egon daiteke
ur azpian arnasarik hartu gabe.
Izotz gainean. Uretan bezain trebea da izotz gainean.
Pisu handia izanagatik, ez ditu
izotz geruzak zartatzen, pisua lau
hanken gainean banatzen duelako.
Atzapar zorrotz eta kurbatuak
ditu, izotzera primeran heltzeko.
Harrapakin bat ikusi orduko, geldigeldi egoten da, jauzi egin eta haren gainera bota arte.

4

Jatekoa. Itsas txakurrak
dira haren harrapakinik go5gokoenak.
Horregatik, izotz horBerria

metan egoten da, uretatik gertu.
Usaimenaz baliatzen da itsas txa-

Kumeak amarekin.
Kumeak amarekin bizi dira
bizitzako lehen bi urtetan. Gero,
euren kabuz bizitzen hasten dira.

Kumeak amarekin. Arrak
bakarrik bizi dira, eta emeak
6kumeekin
egiten dute bizitza. Martxoan, eme bila hasten dira arrak,
haiek estaltzeko. Uda amaitzean,
umedun dagoen emeak zulo bat
egiten du elurretan. Irailean zulora
sartzen da, eta han egoten da sei
hilabetez. Denbora horretan, soinean duen koipe erreserbari esker
biziko da. Abenduan jaiotzen dira
kumeak, itsu eta ilaje finarekin.
Amaren esneaz elikatzen dira.
Denbora gutxian pisu galanta hartzen dute, eta ilaje fina larruazal
sendo bihurtzen zaie. Zuloan dagoenean 100 kilo gal ditzake amak.

Fitxa
• Izena: Hartz zuria edo
hartz polarra.
• Izen zientifikoa:
Ursus maritimus.
• Tamaina: Helduak 3 metro luze dira, atzeko hanken gainean zutik; emeak, txikiagoak.

• Pisua: 400-600 kilo artean pisatzen
du arrak; emeak, berriz, 150-300 kilo artean. 0,5 kilo pisatzen du jaioberriak.
• Umealdia: Hiru urtez behin ernaldi
bat izaten du emeak. Aldiko, bi hartz kumez erditzen da.
• Bizi-itxaropena: 25 urte inguru.

• Jatekoa: Haragijalea da. Itsas txakurrak eta oreinak jatea du gogokoen.
• Bizilekua: Hotz handia egiten duen
eremu izoztuetan bizi da: Groenlandian,
Kanadan, Alaskan, Errusia iparraldean...
Munduan 25.000tik 30.000ra artean bizi
dira; gehienak, Kanadan.

larunbata, 2011ko abenduaren 10a berria
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Hegabera

Neguaren
iragarlea
Badator negua, eta, neguarekin
bat, hegabera dator. Europa
iparraldeko tenperatura
baxuetatik aldentzeko dator,
baina berekin dakar hotza

Txioa. Hegabera etengabe
ibiltzen da txioka, piiuit erru1karri batekin,
penaz egongo balitz
bezala. Gogaitzen dutenean, ordea, txio latzagoa egiten du. Gorteiatzeko ere erabiltzen dute
arrek, hotsa behin eta berriz errepikatuta eta luzatuta.
Kolore biziak. Kolore anitxoria da. Sabela zuri2zuria du;tzeko
bularra, berriz, beltz-beltza. Hegalen goialdea
urdin-berdexka dauka. Zeruan
hegan dabilenean, zuri-beltza
dirudi; hegan dabilen pinguino
ñimiño bat. Arrosa koloreko moko
fin eta motza du, eta hankak ere,
arrosa kolorekoak. Beste txori
batzuekin gertatzen ez den bezala, arra eta emea kolore berekoak
dira.

Hegabera
Jaio eta denbora gutxira habiatik
ateratzen hasten dira, eta bost
asterekin hegan egiten dute jada.
BERRIA

Mototsa. Buruan duen mototsa da hegaberaren ezaugarri nagusia, eta beltza da. Arrek
motots luzeagoa dute emeek baino: arrek 80 milimetrokoa, eta
emeek 60-75 milimetro ingurukoa.

3

Taldean, hobe. Animalia
gutxitan ikusten da ba4karrik.hau
Normalean, taldeka ibiltzen
da. Kumeak ere taldeka izaten dituzte, landutako lurretan eta landa
gune zabaletan. Arrautzak, berez,
bikotetan erruten dituzte, baina
askotan bikote ugari gune berean
elkartzen dira. Multzotan egin ohi
dute hegan, eta, lurreratu aurretik,
zirimolatu egiten dira.
Zeruan nahiz lurrean. Hegaztia izan arren, sarri ikus
daiteke lurrean oinez. Janari bila
ibiltzen da, eta, urmaeletatik hurbil, zizareak mokoarekin harrapatzen ditu. Oso belarri fina du, eta
entzuteko gai da zizare bat lurpean mugitzen. Entzuten dituenean,
korrikaldi labur bat egin eta mokoa
lur azpian sartzen du.

Berria

5

Ugaria. Neguan hegabera
asko ikus daitezke Euskal He6rrian. Europa
iparraldean egiten
duen hotzetik ihesi etortzen dira.
Udan, berriz, Herbehereetan eta
Errusian mordoa aurkitu daiteke.
Negua amaitutakoan, iparraldera
itzultzen dira, eta, sarri, atzean
utzi zuten lurralde berberean ikus
daitezke lau hilabete geroago ere.
Hegaldia. Hegalak motel
mugitzen ditu. Hala ere, he7galdi luzeak
egin ditzake. Bi egunetan, 600 kilometro baino gehiago
egiteko gai da.
Arrautzak errutea. Mareta maiatza artean, lau
8arrautzatxoa
jartzen ditu emeak. Olibakarak eta berdexkak izan ohi dira,
marka beltz sakonekin. 27 eguneko txitatzea du, eta gehienbat
emeak egiten du lan hori. Emeak
elikatzen ditu txitak, eta jaio eta
ordu gutxira habiatik ateratzen
hasten dira. Bost asterekin, hegan
hasten dira.

Fitxa
• Izena: Hegabera.
• Izen zientifikoa: Vanellus vanellus.
• Tamaina: 28 eta 31 zentimetro artean luze da, mokotik hasi eta isatseraino neurtuz gero.

• Pisua: 300 bat gramo pisatzen dute.
• Umealdia: Emeak lau arrautza erruten ditu. 27 eguneko txitatzea du. Oskola
hautsi eta ordu gutxira, habiatik ateratzen dira kumeak, eta, bost aste dituztenean, hegan hasten dira.
• Bizi-itxaropena: 10 urte inguru.

• Jatekoa: Insektuak, molusku txikiak
eta zizareak jaten ditu batez ere. Hostoz,
haziz eta belarrez ere elikatzen da.
• Bizilekua: Udaran, Europa iparraldean
bizi da, eta, negua datorrenean, hegoaldera migratzen du. Landutako lurretan
aurki daiteke.

ostirala, 2010eko abenduaren 31 berria

6

mantangorri

ANiMALiEN ERREiNUAN

Hontz zuria

Gaueko
zaindaria

Ezkutuan igarotzen du eguna,
eta gauean ehiza egitera irteten
da. Entzumen eta ikusmen
apartak ditu. Maiz, elizako
dorreetan egoten da, zelatan

Gautxoria. Lo pasatzen du
hontz zuriak; baina
1eguzkiaeguna
sartu orduko, zelatari postua hartzen du. Ezkutalekutik irten, eta adi-adi begira jartzen da.
Zurrungaren antzeko soinu berezia
egiten du; norbait ezkutuan eta
arnasa hartzen ari dela eman dezake. Gauez egiten du bizimodua,
eta ilunpean ibiltzen da ehizan.
Ikusmen eta entzumen apartak
ditu, eta, horri esker, aise topatzen ditu harrapakinak ilunpean.
Lumaje argia. Ez dira ikusten errazak, baina ilunpean
2nabarmena
da bere presentzia,
kolore argiko lumajea baitu. Bizkarraldea eta hegoen goiko aldea
nahiko gorrixkak ditu. Burua horixka du, goiko aldean gris koloreko
lumatxoak dituen arren. Aurpegia
nahiko zuria eta biribila du. Sabel
aldea eta hegoen beheko aldea,
berriz, zuri-zuriak ditu.

Gauez, hegan.
Ez da oso ohikoa, baina, tarteka,
hegaldiak ere egiten ditu egunez.
Normalean, gauez ibiltzen da.

Beste ezaugarriak. Aurrebegira ditu begi txiki
3biribilak,rantz
eta, horri esker, ikusmen
binokular zabala du. Aurpegi biribila du, eta antena parabolikoaren
funtzioa betetzen du. Entzumena
fintzen laguntzen dio ezaugarri horrek. Gako itxurako moko zorrotza
du. Atzaparrak ere ez ditu nolanahikoak, zortzi azazkal gogor eta
zorrotzez horniturik. Harrapakinak
preso hartzeko aproposak .

han ezkutatzen baita. Zuhaitz zaharrak, teilatu hegalak eta harkaitzetako arrakalak ere gogoko ditu.
Gizakiak egindako eraikinak erabiltzen ditu askotan gordeleku gisa.
Hala, borda, baserri eta eraikuntza
modernoetan ere ezkuta daiteke.
Habiarik ez. Ez du habiarik
egiten, eta eliza nahiz ganba6rako txoko
ilunetan erruten ditu
arrautzak. Lurrean jartzen ditu
arrautzak; aldiko, lau edo zazpi. Urtean bi errunaldi izan ditzake.

zalea. Saguak,
Familia ugaria. Martxo alarratoiak, satorrak eta bes4telakoUgaztun
dera ematen da errunaldia,
7
ugaztun txikiak dira gogoko- eta ekaina erdialde arte luza daiteen dituen jakiak. Gau bakar batean,
50 sagu ehiza ditzake. Ugaztunik
ezean, intsektuak, txori txikiak
edota anfibioak ere jan ditzake.
Bizilekua. Nekazaritza lur
eremu irekietan, herri eta ba5serri inguruetan
eta, oro har, ehizaBerria

rako leku garbietan egon ohi da. Elizako dorreko zaindaria dirudi, maiz

ke. Lehen arrautza jartzen duenetik azkena errun arte, beraz, aste
batzuk igarotzen dira. Bizitzeko aukera gehiago izaten dute hasieran
jaiotako kumeek. Emea arduratzen
da arrautzak txitatzeaz. Hilabetez
egongo da arrautzak txitatzen.
Arra, bitartean, janari bila ibiltzen
da. Bi hilabete bete arte gurasoen
zaintzapean egoten dira kumeak.

Fitxa
• Izena: Hontz zuria.
• Izen zientifikoa:
Tyto alba.
• Tamaina: 40 cm luze.
• Hego zabalera: Ia metro
bat luze.
• Pisua: 350 gramo inguru.

• Umealdia: 4 edo 7 arrautza erruten
ditu aldiko. Hilabetez txitatzen ditu emeak. Bi hilabetez egoten dira habian.
• Bizi itxaropena: Txikia; 2 urte inguru.
• Jatekoa: Gehienbat, ugaztun txikiak
jaten ditu: arratoiak, saguak... Tarteka
txori txikiak, anfibioak eta intsektuak.

• Bizilekua: Ehizarako lur eremu garbietan bizi da. Elizako kanpandorreak, bordak, zuhaitz zaharrak eta harkaitz labarrak aukeratzen ditu lotarako. Baso itxiak
ez ditu maite; gainerakoan, Euskal Herrian nonahi ikus daiteke. Zonalde batzuetan salbu, ia mundu osoan bizi da.

larunbata, 2011ko apirilaren 2a berria
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Hudoa

Etxeko
loti ederra

Txakurra eta katuarekin batera,
jendeak etxean gehien duen
animalia da hudoa. Lo ematen
du ia egun osoa. Esna denean,
jolasean ibiltzen da, nekatu arte

da karraskaria. Arraeta urtxintxak bezala,
1hudoaEztoiakkarraskaria
dela uste du
jende askok, baina, ez da hala.
Mustelidoen familiakoa da. Hudoarekin batera, 65 espezie dira familian. Larru baliotsua duten animaliak sartzen dira talde horren barruan; mofetak eta igarabak, kasu.
Ezaugarriak. Gorputz luzexka du hudoak, hanka mo2tzak, belarri
txikiak eta ile ugari. Ez
da oso handia: 30-40 cm luze da,
eta 2 kilo inguru pisatzen du. Normalean, ilaje iluna izaten du, baina
hudo zuriak eta zuri-beltzak ere
badaude.
Ehiztari fina. Ehunka urtez
erbien ehizarako erabili izan
3da. Izaera
oldarkorra eta gorputz
luzexka duelako, egokienak dira
untxien gordelekuetan sartu eta
barruan dauden animaliak harrapatzeko. Gaur egun, halako zereginetarako erabiltzen dira oraindik.
Australian, esaterako, untxi izurritea dago, eta haiek ehizatzeko erabiltzen dira.
Jatekoa. Ehiztari onak dira,
eta haragijale amorratuak.
Oilaskoa, untxia eta arraina ez ezik,
bihotzak, gibelak, birikak eta bestelako erraiak ere jaten ditu. Baita
karraskari txikien hezurrak, barazkiak eta hazi txikiak ere. Oilo arrautzak ere asko gustatzen zaizkio.

4

Lotan, goxo-goxo.
Bata bestearen kontra estu-estu
jarrita edo kiribilduta lo egiten
dute maiz hudoek.

tzen zaio. Egunsentian, iluntzean
eta gauean egoten dira aktiboago.
Jostalariak. Oso animalia
dira. Asko gusta6tzen zaielagunkoiak
elkarrekin jolastea. Bata
bestearen atzetik ibiltzen dira, eta
elkarri kosk egiten diote. Larruazal
oso gogorra dute, eta, beraz, ez
dute minik hartzen. Hodietan barrena korrika ibiltzea ere maite dute. Estresaturik edo oso pozik daudenean, dantza antzeko bat egiten
dute; saltotxoak egiten dituzte,
eta soinu berezia ateratzen dute.

Ia denbora
Hudoaren biologia. Haragigehiena lo pasatzen dute.
5Egunean,Jarduerak.
jale askok bezala, usaina bo7
14-18 ordu inguru ematen tatzen duten guruinak dituzte

Berria

ditu lo. Lotan dauden bitartean,
erabat ilunpean egon behar dute,
gorputzak melamina delakoa xurgatzeko. Fotoperiodoa deritzo
prozesu horri. Ez badute errespetatzen larri gaixo daitezke. Esnatzen direnean, berriz, oso biziak
dira, eta inguruak miatzen egoten
dira. Ezkutatzea ere izugarri gusta-

ipurdian. Euren lekua markatzeko
erabiltzen dute usain hori, eta izutzen direnean ere usain hori askatzen dute. Dena den, hudoak badu
berezko usaina. Gorputzean dituen guruinek olio moduko bat botatzen dute, ilea babesteko, eta
horiek askatzen dute hudoak duen
berezko usain hori.

Fitxa
• Izena: Hudoa.
• Izen zientifikoa:
Mustela putorius furo.
• Tamaina: 40 zentimetro
luze da.
• Pisua: 1,5 eta 2,5 kilo artean
pisatzen du.

• Umealdia: 40 eguneko umealdiaren
ostean, 6-12 kume izaten ditu hudo emeak. Martxotik abuztura bitartean izaten
ditu kumeak. Gutxienez, hamar astez
egongo dira kumeak amaren ondoan.
• Bizi-itxaropena: 7 urte.
• Jatekoa: Haragijaleak dira. Denetarik

jaten du: oilaskoa, untxia, arraina... Erraiak
jaten ditu, eta baita karraskari txikien hezurrak, barazkiak eta haziak ere. Arrautzak ere oso gustura jaten ditu.
• Bizilekua: K.a. 3500 urtean etxekotu
zuten antzinako Egipton, karraskariak ehizatzeko. Munduko txoko ugaritan bizi da.

larunbata, 2010eko abenduaren 11 berria
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Handiak, txikitasunean.
1na handienen
Oso txikiak dira inurriak, baipare egiten dute lan.
Indarra ere ez dute nolanahikoa.
Pentsa, bizkar gainean bere pisua
halako 60 eramateko gai dira. Gizakiak auto bat bizkarretara eramatea bezala izango litzateke. Hamar
mila inurri espezie daude munduan. Gure basoetan inurri gorria
edo basoko inurria da nagusi.

Inurri gorria

Langile
txikia

Ezaugarriak. Txikia da, eta
Intsektu
2guztiekmarroi-gorrixka.
bezala, hiru hanka pare

Txiki-txikiak dira inurriak, baina
oso indartsuak eta langileak.
Milaka inurri bizi dira inurritegi
batean, baina oso ongi
antolatua dute bizimodua.

ditu. Buruan iletxo sentiberak ditu;
beste inurriek igortzen dizkien
mezu kimikoak deszifratzeko erabiltzen ditu. Urrutira antzematen
ditu usainak, eta, objektuak ferekatuz, haien forma jakin dezake.
onak. Baraila indartsua du. Horri esker, bera
3bainoJatun
handiagoak diren hostoak
eta haziak garraia ditzake. Buru
txikia du, baina sabelaldea sendoa. Hor gordetzen du elikagaien
erreserba. Denetarik jaten du, baina, bereziki arrak, matxinsaltoak,
larbak, landare zorriak, haziak...
Antolatutako familia. Talde handitan bizi dira. Inurri4tegi batean
milaka inurri bizi dira.
Halako leku batean bizitzeak eromena ematen du, baina ez da hala,
primeran antolatua izaten baitute
bizilekua. Hiru inurri mota daude:
erregina, ar ugalkorra eta langileak.
Bakoitzak zeregin zehatza du.

Inurritegiak.
Zuhaitzaren ipurdian halako multzo
bat ikusten baduzue, inurritegi
baten aurrean zaudete. BERRIA

erreginaren zeregina; behin inurritegia eraikita, ez da gehiago irtengo handik. Ernalketaren ostean,
arra hil egiten da. Aste gutxiko bizia du, beraz. Inurritegian ugarienak langileak dira; 400.000 langile
egon daitezke. Haiek egiten dute
dena: etxea eraiki eta babestu, jatekoa bilatu, larbak zaindu...
Etxe garaia. Handia izaten
da inurritegia. Lurraren azpi6tik bidexkak
eta gelak eraikitzen
dituzte. Lur gainean, berriz, adaxka
eta pinu orratz pilak egiten dituzte
zuhaitzen ipurdietan. Metro eta
erdiko garaiera har dezake.

motak. Erregina bat
Neguan, atsedena. Ia urte
edo gehiago egoten dira inu- 7 osoa lanean igarotzen du. Ne5rritegian.Inurri
Egunean, ehunka arrauguan, ordea, lurpean babesten da;

Berria

tza erruten dituzte. Ar ugalkorren
zeregin bakarra, berriz, erregina
ernaltzea da. Udaberrian ematen
da ernalketa, hegan dauden bitartean. Bizi osorako hazia jasotzen
du erreginak elkartze horretan. Habia eraikitzeko lekua bilatzea da

ezer jan gabe egon daiteke hainbat
hilabetez. Udaberrian, erreginak lehen arrautzak jartzen ditu. Jaio eta
laster erabakitzen da larba bakoitza zer izango den: langilea, erregina... Horren arabera, jaki mota bat
edo beste emango zaio larbari.

Fitxa
• Izena: Inurri gorria edo
basoko inurria.
• Izen zientifikoa:
Formica rufa.
• Tamaina: 4,5-9 mm luze
dira langileak. Erreginak zertxobait handiagoak: 9-11 mm luze.

• Umealdia: Erreginek ehunka arrautza
erruten dituzte egunero. Langileek zaintzen dituzte larbak. Denbora batera, larbak ninfa bihurtzen dira, eta zeta kusku
batean gordetzen dira. Denboratxo batera, inurri bihurtuko dira ninfak.
• Bizi itxaropena: 10-20 urte inguru

bizi da erregina; langilea, berriz, 5 bat
urte; ar arrunta, aste gutxi batzuk.
• Jatekoa: Denetarik jaten du: intsektuak, onddoak, hildako ugaztun txikiak...
• Bizilekua: Pinaburuak eta hostotzak
ugariak diren basoetan bizi dira. Zuhaitzen alboan eraikitzen dute inurritegia.
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Izokin arrunta

Errekan
behera eta
gora
Bidaiatzea maite dute izokinek.
Jaio eta bi urtera, itsaso aldera
migratzen dute. Handik urte
batzuetara, jaiotako errekara
itzultzen dira, arrautzak errutera.

Arrain bidaiaria. Salmoni1tzailedae
familiako arrain migrabat da izokina. Arrain kumeek marroixkak dira, eta tanto beltzak eta gorrixkak izaten dituzte.
Itsasora abiatu aurretik, baina,
azala zilarreztatu egiten zaie. Helduek, berriz, bizkarraldea urdinxka
eta sabelaldea zuria dute. Jaio eta
urtebete edo bi urtera, gutxi gorabehera, itsasorantz abiatzen dira.
Itsasoan bidaia luzea egin ostean,
jaio diren errekara itzultzeko ohitura dute, ugaldu eta bizitzako azken egunak han igarotzeko.
luzea. Itsasora iristeko, milaka kilometro egiten
2dituzte;Bidaia
egunean, 50 km inguru
egin ditzakete. Sei hilabete eta
hiru urte arteko bidaiak izan ohi
dira. Izokin asko Irlandaraino joaten dira, baina badira Groenlandiaraino iristen direnak ere. Itsasorantz doazela elikatzen joaten
dira; itzuleran, aldiz, ur gezetara
edo ibaira sartzen diren unetik, ez
dute mokadurik probatzen eta
errekan gora abiatzen dira.
Bidaiako gidariak. Itsasotik errekarako itzuleran
3orientatzeko,
hainbat elementuz
baliatzen dira: ilargiaren eta eguzkiaren kokapena, grabitate eremuak, itsaslasterrak, uraren gazitasuna. Eta ibaiaren bokalera hurreratzen direnean, usaimenaz
baliatzen dira, jaio diren leku edo
erreka zulo zehatza bilatzeko.

Errekan gora, jaiotze lekura.
Itsasoan bizia egin ostean, jaio
ziren lekura itzultzen dira izokinak.
Maiz hartzek arrantzatzen dituzte.

Ernalketa. Abendua eta urbitartean izaten da er5nalketatarrila
garaia. Bizitza osoan behin
baino ez dira ugaltzen izokin emeak. Itsasotik jaio ziren uretara itzultzen dira, eta hantxe ernaltzen dira. Harri koskorreko eta sakonera
gutxiko lekuak gustatzen zaizkie.
Ur garbiak, hotzak eta ongi oxigenatuak izan behar dute. Leku egokia topatu, buztanarekin harriak
mugitu, eta haien azpian erruten
dituzte emeek arrabak. Laranja kolorekoak dira horiek. Arrak espermaz ernalduko ditu, eta, berehala,
errekako harriak mugitu, eta haiekin estaliko ditu emeak.

egiteko garaia.
4nak izanJauzi
Udaberrian, izokin zaharreIzokin kumetxoak. Hiru hiohi dira ibaian igotzen lelabeteren buruan, izokin ku6
henak, hots, itsasoan bi edo hiru
meak harrien artetik irten eta in-

Berria

urteko bidaia egin dutenak. Abuztuan eten egiten da errekarako
igoera, ur emaria txikia delako.
Udako etenaldiaren ostean, udazkeneko ur emari handiarekin batera, izokin gazteenek ekiten diote
goranzko bideari.

guruan zabaltzen hasten dira. Urlasterretara joaten dira hasieran;
gero, baina, leku zabalagoetara hedatzen hasten dira. Urtebete edo
bi urte betetzen dituztenean, bizitzako lehen bidaia luzeari ekiten
diote: itsasorantz abiatzen dira.

Fitxa
• Izena: Izokin arrunta.
• Izen zientifikoa:
Salmo salar.
• Tamaina: Oro har,
100 cm luze izan ohi dira.
• Pisua: Itsasoan urtebete
egin eta errekara itzultzen direnek

3 kilo pisatzen dute; 2 urte ibili direnek,
5 kilo. Hiru urte egin badituzte, 10 kilo.
• Umealdia: Arrautzak errun eta hiru hilabetera, izokin kumeak jaiotzen dira.
• Bizi-itxaropena: 10 urte inguru.
• Jatekoa: Intsektuak, moluskuak,
krustazeoak eta arrain txikiak jaten di-

tuzte kumeek. Itsasoan, berriz, krustazeoak, txipiroiak eta arrainak jaten dituzte.
• Bizilekua: Ozeano Atlantikoan eta
han itsasoratzen diren ibaietan bizi dira.
Euskal Herriko ibaietan ere badira. Bidasoa, Ugarana, Aturri eta Errobi ibaietan,
esaterako, izokin populazioa handia da.
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Kakalardo pilotagilea

Kakari
bueltaka

Animalien gorotzak desegin,
pilatu eta bola izugarriak egiten
ditu kakalardo pilotagileak. Lurra
garbitzen lan itzela egiten du
animalia txikitxo honek.

Bizitza usaintsua. Gorotz
artean pasatzen du eguna
1eta bizitza
kakalardo pilotagileak.
Kakaren bueltan antolatzen du
bere bizitza: gorotzarekin lan egiten du, gorotza jaten du eta han
egiten du habia. Kaka edo gorotza
da, beraz, bere bizitzaren sostengua. Berak baino berrehun aldiz
gehiago pisatzen duten kaka bolak
eramaten ditu. Hain zuzen ere,
hortik datorkio izena.
Ezaugarriak. Koleopteroa
kakalardoa da. Familia
2oparoaedo
da kakalardoena; orotara,
360.000 espezie baitira. Animalia
familien artean ez dago hainbeste
espezie mota dituen familiarik.
Haien artean badira espezie bereziak, eta horietako bat da kakalardo pilotagilea. Bitxia da zelaian
ikustea, gorotz pila atzeko hankekin bultzaka daramala. Beltza da,
eta hanka sendo eta iletsuak ditu.

Gorotz artean lanean.
Animalien gorotzen bat antzeman
orduko, hegan joaten dira, eta
lanari ekiten diote kakalardoek. BERRIA

lanean. Animabelarjaleen gorotzak ditu
3gogoko.liaKakarekin
Halako gorotzen bat topatzen duenean, gorotzaren likido
guztia xurgatzen du, eta kaka zatitxoak garraiatzen eta oratzen hasten da. Pixkanaka, bola izugarri bat
egiten du. Sortutako bola bere habiara eramaten du gero, atzeko
hankekin bultza eginez. 60 zentimetro sakoneko habia izan ohi da,
eta eremu bigunean egoten da.
Hantxe lurperatzen du gorotz bola.
Hektarea bakoitzeko tona bat gorotz lurpera dezakete kakalardoek.

Egipton, sakratua. Antzinako Egipton ere miretsi egi6ten zituzten
kakalardoak. Pizkun-

Arrautzak ere kakatan.
Arrautzak ere kakarekin egindako bolaren barruan erruten ditu
emeak. Arrautza bakarra edo bi
jartzen ditu, errunaldi bakoitzeko.
Gorotzez inguraturik geratzen da
beldarra, eta han hazten eta garatzen da, heldu bihurtu arte. Gorotzaren proteinak eta elikagaiak jaten ditu kakalardo jaioberriak. Jaio

dearen eta betiko bizitzaren sinbolo ziren. Haien ustez, kakalardo
pilotagileak eguzkia berritzen zuen
egunero. Eta berritu ondoren eta
eguzkia sartu bitartean, ostertzean zehar biraka eramaten zuen
beste mundurantz. Arima berritzearekin lotzen zen eguzkiaren
mugimendu hori. Sakratuak izanik,
antzinako hieroglifiko eta irudi askotan agertzen dira kakalardoak.

4

Berria

orduko kumeek jatekoa izan dezaten jartzen ditu arrautzak kaka pilan. Heldu bihurtzean, lurrazalera
irten, eta bikote bila hasten dira.
Ingurunerako mesede5lako narras
garri. Gorotz artean dabilesamarra dela dirudi,
baina nekazariek eta ganaduzaleek estimu handia diote intsektu
honi, lurra garbitzen lan handia egiten dutelako. Oso animalia baliotsua da ingurunerako.

Fitxa
• Izena: Kakalardo
pilotagilea.
• Izen zientifikoa:
Geotrupes stercorarius.
• Tamaina: Bi zentimetro
luze da.
• Pisua: 25 gramo inguru.

• Umealdia: Errute bakoitzean arrautza
bakarra edo bi jartzen ditu. Gorotzetan
jartzen ditu arrautzak, kumeek jatekoa
izan dezaten jaio eta berehala.
• Bizi-itxaropena: Ez dira luzaroan
bizi; bost edo sei bat aste.
• Jatekoa: Kaka jaten du. Animalia be-

larjaleen gorotza gustatzen zaio: behiena,
ardiena, untxiena, zaldiena... Hazten direnean fruta heldua jaten dute, eta, bestela,
ezer ez. Espezieen arabera izaten da hori.
• Bizilekua: Europan eta Asian bizi dira;
gorotza dagoen lorategietan, zelaietan
eta inguruneetan.
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Kameleoia

Aldiro,
jantzi bat
Azaleko kolorez aldatzeko
gaitasun berezia du kameleoiak.
Komunikatzeko eta ezkutatzeko
egiten du hori. Mihiaz intsektuak
ehizatzen ere oso abila da.

Hamaika kolore. Azaleko
kolorez aldatzeko gaitasuna
1da kameleoien
ezaugarririk ezagunena. Inguruko egoeraren edo egoera psikologikoaren arabera kolore
bat edo beste hartzen du. Aldiro,
beraz, mozorro ezberdin bat izaten du soinean. Orotara, 160 kameleoi espezie daude munduan.
Kameleoi arrunta da ezagunena.
nahia, edo...
2balio dioEzkutatu
Etsaiengandik ezkutatzeko
kolore aldaketak. Gaitasun hori euren artean elkar komunikatzeko garatu dute, eta ez ezkutatzeko. Afrikako hego-ekialdean 21 kameleoi espezie ikertu
ostean ondorio horretara iritsi zen
Australiako ikertzaile talde bat.
Buztana eta beste. Narrastien familiako kidea da.
Lurreko lehoia esan nahi du kameleoi hitzak. Azal gogorreko ezkatak
ditu. Oro har, 30 cm luze inguru
neurtzen du; badira 60 cm luze diren espezieak ere. Lau hanka luze
eta mehe ditu, eta atzapar sendoak, zuhaitzetan lasai ibiltzeko. Isatsa oso luzea du; ia-ia gorputzak
adina neurtzen du. Maiz, bosgarren hanka gisa erabiltzen du.

3

Arma itsaskorra. Mihi
luze-luzea eta itsaskorra du,
4elikagaiak
preso hartzeko. Harrapakina harrapatzeko, ziztu bizian
atera eta ezkutatzen du mihia. Oso
mugimendu azkarra da, ia-ia ikusezina. Ornogabeak eta intsektuak
janez elikatzen da: armiarmak, matxinsaltoak, labezomorroak... Normalean, egunsentian edo goizez
ehizatzen du. Ehizan ibili ordez
nahiago du geldi-geldirik egon, harrapakinaren zain.
handiak. Ikusmen
ikusgarria du; argi ultramo5rea ereBegi
ikus ditzake. Bi begi handi
Berria

ditu, oso irtenak, eta begi bakoi-

Gutxien uste duenean, erasoa.
Harrapakinaren zain luzaroan
egoten da, geldi-geldi. Mihia azkar
atera, sartu, eta jakia, ahora!

tzak bere kontura mugitzeko gaitasuna du. Ez du belarririk, baina
bibrazioak eta frekuentzia baxuko
soinuak suma ditzake.
Bizilekua. Basoetan bizi
dira gehientsuenak, baina
6bada oihanean,
sabanan edota basamortuan bizi den espezierik ere.
Basoetan bizi direnak zuhaitzetan
egiten dute bizimodua, hosto eta
adar artean ederki ezkuta daitezkeelako eta hostoen eta adarren
azpian bizi direlako hain gogoko dituen intsektuak. Oro har, animalia
lasaia da, eta ez da askorik mugitzen. Geldirik igarotzen du eguna.
Euren kasa. Urtebeterekin
heldutasun sexualera iristen
7dira. Bakarrik
bizi dira, eta estaltze
garaian baino ez dira arra eta
emea elkartzen. Arrak emea estali
eta 3-6 astera, emea zuhaitzetik
jaitsi, eta zulo handi bat egiten du
lurrean, arrautzak erruteko. Ondoren lurrez estaltzen du zuloa, eta
bakarrik uzten ditu arrautzak.

Fitxa
• Izena: Kameleoia.
• Familia:
Chamaeleonidae.
• Tamaina: Oro har, 35 cm
luze dira. Badira 60 cm luze
neurtzen duten espezieak ere.
• Pisua: 150 gramo inguru.

• Umealdia: Lurrean zuloa egin, eta 20
arrautza inguru erruten ditu, abuztuan.
Arrautzak zuloan utzita joaten da ama. 9
hilabeteren buruan jaioko dira kumeak.
• Bizi-itxaropena: 5 urte inguru. Hainbat espezie handi, 15 urte inguru.
• Jatekoa: Intsektuak eta ornogabeak

dira haien jaki gogokoenak: armiarmak,
matxinsaltoak, euliak, kilkerrak...
• Bizilekua: Gehienak Afrikan eta Madagaskar uhartean (Afrika) bizi dira. Europa hegoaldean eta Asian ere—Sri Lankan,
Indian eta Anatolia edo Asia txikian– bizi
dira hainbat espezie.
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Kastore europarra

Basoetako
arkitektoak

Karraskari igerilaria. Europako karraskaririk handiena
1da kastorea.
Hortz luzeak eta zorrotzak ditu, eta haietaz baliatzen
da enborrak mozteko. Gorputz txikia eta iletsua du. Ile marroia eta
irazgaitza du, orduak ematen baititu uretan. Isatsa zapal-zapala du;
30 zentimetro luzekoa.
Ahaideak. Europako eta
herrialdeetan bizi da
2kastoreAsiako
europarra. Ameriketan baditu senideak, ordea: kastore kanadarrak edo Castor canadensis.
Azken horiek Ipar Ameriketan bizi
dira soilik. Oso antzerakoak dira.
Lotia. Egunean hamar bat
ordu egiten du lo. Gauean
3gordelekutik
irteten da jatera. Lo

Egurrezko etxeak.
Gordelekuak egiteko zuhaitzetako
enborrak erabiltzen dituzte. Euren
hortzekin mozten dituzte. BERRIA

ez dagoenean, zuhaitzak mozten
aritzen da. 300 zuhaitz inguru karraska ditzake kastore familia batek negu batean. Bizilekuak egiteko erabiltzen dituzte enborrak.
Etxe ikusgarriak. Bizi osoa
igarotzen dute etxea eraiki4tzen. Korronte
gutxiko lekuak au-

Berria

Hortz zorrotzak dituzte
kastoreek, eta aise mozten
dituzte zuhaitzik lodienak ere.
Jateko eta etxeak eraikitzeko
erabiltzen dituzte enborrak.

keratzen dituzte bizilekuak egiteko. Maiz dikeak eraikitzen dituzte
ibaietan, ura gelditu, urmael txikiak sortu eta euren bizilekuak
eraikitzeko. Ia bi metroko garaiera
izaten dute dikeek. Bizilekuaren
sarrera ur azpian egon ohi da, gainazaletik 60 bat zentimetrora. Ur
ertzean adarrak biltzen dituzte,
eta haiekin babesten dute etxea.
Barrura sartzeko, ur azpian sartu
eta sarbidean gorantz egin behar
dute. Bost bat minutuz egon daitezke kastoreak ur azpian, arnasarik hartu gabe. Sarbidea gelaxka
zabal batean amaitzen da. Belarrez
eta adaxkez babestuta egoten da
gela hori, uraren mailaren gainetik.
Barazki jalea. Bizilekua egiez ezik, jateko ere eba5kitzenteko
ditu enborrak. Landareak

eta fruituak ditu gogoko, baina
zuhaitzera igotzeko gai ez denez,
errotik moztu eta lurrera botatzen
ditu. Ur ertzetako landareen sustraiak ere jaten ditu. Egunero, kilo
bat barazki jaten du. Neguan goserik ez pasatzeko, jana pilatzen du.
bera. Familian bizi
dira kastoreak. Familia sor6tzekoBizileku
aukeratu duten lekuan igarotzen dute bizi osoa. Igerilari bikaina da, eta errekan gora eta behera
edo ur ertzean paseo txikiak eginez igarotzen du eguna.
Kumeen jaiotza. Arrak bibilatzen duenean, bizi
7osorakokotea
izaten da. Uretan estaltzen du arrak emea. Ehun eguneko
umealdia izaten dute, eta udaberrian jaiotzen dira kumeak; urtean,
hiruzpalau. Potoloak eta iletsuak
dira jaioberritan. Jaio eta ordu gutxira, igeri egiten ikasten dute. Sei
astera, gordelekutik ur ertzera irteten dira. Bi urte inguru egoten
dira kumeak gurasoekin.

Fitxa
• Izena: Kastore
europarra.
• Izen zientifikoa:
Castor fiber.
• Tamaina: 90 cm luze da.
• Pisua: Jaiotzean, 500 gramo inguru pisatzen du. Helduek,

25 bat kilo. Emeak arrak bezain handiak
edo handiagoak izan ohi dira.
• Umealdia: Lau bat kume izaten ditu
urtero emeak, udaberrian.
• Bizi-itxaropena: Zortzi urte inguru.
• Jatekoa: Barazkijalea da. Landareak
eta fruituak ditu gogoko. Sahatsen, ur-

kien eta hurritzen hostoak eta azalak jaten dituzte, baita uretako landareen sustraiak ere.
• Bizilekua: Europan eta Asian bizi dira,
ur geldoko edo korronte gutxiko inguruetan. Dike txikiak eraikitzen dituzte uretan, eta han altxatzen dute bizilekua.
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Kiwia

Hego labur,
moko luze

Zeelanda Berriko hegazti
espeziea da kiwia. Han bizi da,
ez beste inon. Hegaztia izan
arren, hego txiki-txikiak ditu eta
ez du hegan egiten.

Berrikoa. Kiwia
irakurri orduko, fruta berdea1ren bilaZeelanda
hasiko zineten argazkietan
beharbada. Baina, ziur pentsatu
duzuela: «Zer egiten du fruta batek
animalien atalean?». Ez, ez gara
erratu, kiwia animalia bat ere badelako. Soilik Zeelanda Berrian bizi
da, ez beste inon. Arrak txistu txiki
bat egiten du: kee-wee, kee-wee.
Hark ateratzen duen soinutik datorkio animaliari izena. Tamaina
eta ilajearen kolorearen arabera,
bost kiwi espezie daude.
berezia. Itxura berezia du. Berez, hegaztia da,
2bainaTxori
ez du hegan egiten. Hegoak
ez zaizkio ikusten, gainera, ilajearen azpian ezkutatzen baititu. Gainerako txoriek ez bezala, ez du isatsik. Mokoa ere ohi baino luzeagoa
eta finagoa du.
Ezaugarriak. Txoritxo txikia
eta marroiska da; oiloaren
3tamainakoa,
gutxi gorabehera.

ratuta dauden animaliak eta jakiak
non dauden jakiteko gauza da.

Gorputz biribila eta sendoa du.
Hankak, aldiz, oso motzak ditu,
baina sendoak. Zuloak egiteko eta
bizkor korri egiteko erabiltzen
ditu. Oinetan hiru behatz luze ditu,
eta azazkal gogorrak. Begi txikiak
ditu, eta moko luze-luzea eta fina.
Sudurzuloak mokoaren amaieran
ditu. Mokoaren inguruan iletxo batzuk ditu, eta haiei esker primeran
usaintzen du.

Txori txikia, arrautza
5rez; baina,
handia. Txori txikia da bebere tamainarekin alde-

bila. Lurrean
jana bilatzeko erabiltzen du
4mokoa.Jatekoaren
Hankekin lurrean aztarrika

habia. Hantxe erruten ditu emeak
arrautzak; normalean, arrautza bakarra aldiko. Arrautzak arrak txitatzen ditu, hamar astez.

ibiltzen da, mokoa lur azpian sartu
aurretik. Ondoren, mokoka aritzen
da jatekoaren bila. Lur azpian egoten dira haren jaki gustukoenak:
beldarrak, zizareak, ornogabeak...
Tarteka, fruituak eta haziak ere jaten ditu, eta, aukera duenean, baita karramarroak, anfibio txikiak
eta aingirak ere. Usaimen bikaina
du, eta, horri esker, erabat lurpe-

Berria

Kiwi jaioberriak.
Jaiotzetik euren kasa moldatu
behar dute kiwi kumeek, gurasoek
ez baitiete jaten ematen. BERRIA

ratuta, arrautza handi samarrak
erruten ditu. Kiwiaren pisuaren
%15 pisatzen du arrautzak. Gutxi
gorabehera, izaki batek hemeretzi
kiloko haur bat erditzea bezala da.
Habia, lur azpian. Zuhaisustraien artean, lur
6azpikotzaren
zulo batean eraikitzen du

Jaio, eta jatekoaren bila.
7te jaioberriek
Hiru egun behar izaten dituzarrautza apurtzeko.
Jaiotzen direnetik, bakarrik sentitzen dira, gurasoek ez baitiete jaten ematen. Hala, gorputza erabat
garatu gabe izan arren, habiatik irten eta janari bila hasten dira.

Fitxa
• Izena: Kiwia.
• Izen zientifikoa:
Apteryx australis.
• Tamaina: Oilo baten tamaina du, gutxi gorabehera.
• Pisua: Bi kilo pisatzen du
arrak; emeak, kilo bat gehiago.

• Umealdia: Errute bakoitzean, arrautza bakarra jartzen du emeak normalean.
Arrak txitatzen ditu arrautzak, hamar bat
astez.
• Bizi-itxaropena: 25 urte inguru bizi
da.
• Jatekoa: Zizareak, ornogabeak, in-

tsektuak eta beldarrak jaten ditu nagusiki. Tarteka, baita fruituak eta haziak ere.
Aukera badu, baita karramarroak, anfibioak eta aingirak ere.
• Bizilekua: Munduko txoko bakarrean
bizi dira: Zeelanda Berrian. Ez dago kiwirik
beste inon. Basoetan dute bizilekua.

larunbata, 2012ko abuztuaren 11 berria
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Niloko krokodiloa

Zelatari isil,
ehizean fin
Bere begiekin zelatan
harrapakinei begira dago beti
Niloko krokodiloa. Letagin
zorrotzak ditu, eta izugarrizko
indarrarekin egiten du kosk.
Igerilari trebea da gainera.

Ur azpian murgilduta. Begiak eta sudurra gorputzaren
1goialdean
ditu. Hala, ia gorputz
osoa uretan sartuta izan dezake,
ingurua zelatatzen ari denean. Ur
azpian ere minutu luzez murgil daiteke. Arriskuan badago, bi ordu
eman ditzake arnasarik hartu
gabe. Entzumen bikaina du, gainera, azalean mugimenduko sentsore ugari ditu, eta uraren presioan
aldaera txikiak nabari ditzake.
Igerilari abila. Lehorrean
dagoenean, normalean lau
2hankatan
narraska mugitzen da.
Krokodilorik gazteenek arineketan
egin dezakete, baina, oro har, ez
dute abiada handirik hartzen. Uretan, berriz, desberdinak dira. Orduko 30 eta 35 kilometroko abiadura
har dezakete, eta burua eta gorputza bihurrituta mugitzen dira. Dantzariak dirudite uretan murgiltzen
direnean.
Begiak. Krokodiloen begiak
deigarriak dira, berde-berde3ak. Uretik
babesteko mintzak
dauzkate. Gertutik begiratuz gero,
Niloko krokodiloak negar egiten
duela ikus daiteke. Begiak babesteko egiten du hori: begiak garbitu
eta babesteko malko guruinak dituzte, eta negar malkoen bitartez
egiten dute.
Ehiztari aparta. Animalia
haragijalea izanik, hurbileko
4harrapakinak
harrapatzeko sena
berezkoa du. Igerian abila denez,
bizkortasunez mugitzen da ur gainean arreta galdu duten harrapakinen bila. Lehorrean, berriz, ez da
hain azkarra, eta askotan gauez
ehizatzen du, geldirik, zelatan,
ibaiertzetik hurbil, harrapakinari
oharkabean segada bat egiteko
prest.

Berria

5

Ezaugarriak. Aparteko animalia da kamuflatzen.

Arrautzetik ateratzen.
Kumeen inkubazioa amaitzen
denean, emeek arrautza zulatzen
dute kumeei handik ateratzen
laguntzeko.

Gehienbat bere azal koloreari esker da hori. Gainetik brontze iluna
da, eta sorbaldan orban beltzak
ditu. Alboek kolore berde horixka
dute, eta eslai formako orban ilunak. Bizilekuaren arabera aldatu
egiten da bere kolorea.
bigarrena.
6ondoren,Handienetan
Ur gazietako krokodiloaren
krokodilo motarik handienetan bigarrena da Nilokoa.
Arrak bost bat metro dira luze, eta
225-500 kilo pisa dezakete. Ohikoa
ez den arren, tona bat baino gehiago pisatzen zuen aleren bat aurkitu izan dute. Emeak arrak baino
txikiagoak dira, 4 bat metrokoak.
Letagin zorrotzak. Izugarrizko indarra dute Niloko
7krokodiloek
letaginetan: 1.000 kiloko indarra egin dezakete. Animalien erreinuko hozkada indartsuenetakoa daukate. 64-68 hortz zorrotz-zorrotz daukate. Harrapatu
eta kosk eginez gero, akabo, edozein harrapakin txikitzeko gai dira.

Fitxa
• Izena: Niloko krokodiloa.
• Izen zientifikoa: Crocodylus niloticus.
• Tamaina: Bost metro luze
da normalean, baina sei metro ere izan ditzake.
• Pisua: Batez beste, 225 kilo pisa-

tzen du; baina 700 kilotik gorako batzuk
ere badaude.
• Umealdia: Azaro eta abendu aldean
erruten ditu arrautzak emeak: 25 eta 80
artean. Inkubazioa hiru hilabetekoa da.
• Bizi-itxaropena: 70-100 urte bitartean bizi daitezke.

• Jatekoa: Jaioberriek harrapakin txikiak jaten dituzte. Hazi ahala, gero eta
animalia handiagoak jaten dituzte: antilopeak, zebrak, ahuntzak...
• Bizilekua: Afrikan bizi dira; kontinenteko erdialdean eta Madagaskarren. Ibai
eta lakuetatik gertu bizi dira.

larunbata, 2012ko ekainaren 2a berria
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Marisorgina

Belardiko
harraparia

Itxuraz, matxinsaltoaren antza
handia du marisorginak, baina
askoz ere handiagoa da hau.
Burua makurtuta eta aurreko
hankak tolestuta egoten da,
geldirik, harrapakinaren zain.

Beti ezkutuan. Planetako
animalia talde handiena osa1tzen dute
intsektuek: oraingoz,
700.000 intsektu espezietik gora
daude erregistratuak. Haien artean, marisorgina da intsektu ikusgarrienetako bat. Bi mila espezietik
gora daude munduan, baina, Europan, dozena bat baino ez dira bizi;
Mantis religiosa da horietako bat.
Matxinsaltoaren edo otiaren antza
du, baina hau askoz ere handiagoa
da. Emea arra baino handiagoa da.
Ezkutuan egoteko. Kolore
marisorginak dau2de. Biziaskotariko
den ingurunearen arabera,
berde-berdea, grisa edo arre kolorekoa izan ohi da. Inguruneko koloreak hartzeak babestu egiten ditu
etsaietatik. Hegoek hosto itxura
dute, eta, horregatik, ez da erraza
ikustea hosto artean dagoenean.
Hiru zati nagusitan
banatua du gorputza: burua,
3toraxaHankak.
eta abdomena. Hiru hanka
pare ditu. Atzeko hankak aurrekoak halako bi dira luzeran. Erdiko
hankek oreka mantentzeko balio
diote. Aurreko hankak, berriz, tolestuak izaten ditu, eta harrapakinak ehizatu behar dituenean luzatzen ditu. Aurreko hanken muturra
punta zorrotzeko pintza bat bezala ixten da, harrapakina eltzeko.
Garun adimentsua. Burutik heltzen dio harrapakinari,
4eta birrindu
egiten du, baraila indartsuari esker du. Buru txikia du,
baina oso garun adimentsua. Horri
esker, oso azkar erreakzionatzeko
gai da eraso egin behar duenean.
Deigarria da halako buru txikian
zein begi handiak dituen; aurrean
zein atzean zer duen ikusteko balio diote begiek.

Berria

Luzaroan egoten
da hosto eta landarediaren
5arteanErasora!
ezkutatuta, geldi-geldi. Ja-

Itxura aldatzen.
Heldu bihurtu aurretik, sei aldiz
aldatzen du azala. Zuhaitz adarretik
zintzilik jartzen da horretarako.

rrera oso berezian egon ohi da: burua makurtuta eta hankak bilduta;
otoitz egiten dagoela dirudi. Batbatean, hankak luzatu, eta harrapakina ehizatzen du. Oro har, zelaian dauden intsektuak eta ornogabe txikiak jaten ditu.
Arraren patua. Urtebete
ez da bizi. Aldi horre6tan, seibaino
aldiz azalberritzen da, heldu bihurtu aurretik. Azalberritzeko, adar batetik zintzilik jartzen da.
Animalia bakartia da, eta estaltze
garaian baino ez da elkartzen bikotea, uda amaieran. Emearen eta
arraren arteko ernalketak hiru
ordu ere iraun dezake. Amaitzean
edo estaltzen ari den bitartean,
burua mozten dio emeak arrari,
eta jan egiten du.
jaiotza. Udazkenean erruten ditu arrautzak,
7eta, seiKumeen
hilabetera, udaberrian zabaltzen dira. Zuhaitz adarretan eta
poltsa moduko batean jartzen
ditu arrautzak: hirurehun inguru.

Fitxa
• Izena: Marisorgina.
• Izen zientifikoa:
Mantis religiosa.
• Tamaina: 9 cm luze da
gorputza. Arra emea baino
bizpahiru zentimetro txikiagoa
da.

• Pisua: 60 gramo inguru pisatzen du.
• Umealdia: Urri aldera erruten ditu
emeak arrautzak: 300 bat. Sei hilabetera,
udaberrian zabaltzen hasten dira arrautzak.
• Bizi-itxaropena: Urtebete.
• Jatekoa: Intsektuak eta ornogabe

txikiz elikatzen da: euliak, pipiak, matxinsaltoak, otiak, kilkerrak, tximeletak,
arrak, inurriak...
• Bizilekua: Europa erdialdean eta hegoaldean bizi da, sasiarteetan edo ereindako lurretan. Intsektuak dauden inguruneetan bizi da.

larunbata, 2011ko abuztuaren 13a berria
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Marrazo erraldoia

Aharrausika
ari ote da?

Gure uretan bizi den arrainik
handiena da marrazo erraldoia.
Handia da tamainaz, eta ahoa
ere halakoxea du: erraldoia.
Ahoa zabalik duela ibiltzen da ur
azalean igerian, jatekoaren bila

Handiena. Euskal kostaldean bizi den arrainik handiena
1da marrazo
erraldoia, eta munduko handienetan bigarrena; balea
marrazoa da munduko arrainik
handiena. Izugarri handia da:
15 metro luze izatera irits daiteke,
eta 8 tona inguru pisa ditzake. Galanta da, beraz. Oro har, txikiagoak
dira: 10 bat metro luze, eta 5 tona.
XX. mende hasiera arte, marrazo
erraldoi ugari bizi ziren Bizkaiko
Golkoan, eta gure arrantzaleek
maiz arrantzatzen zituzten; egun,
baina, ez dira hain erraz ikusten.
Usteak erdia ustel. Itxuraz beldurgarria dirudi, bai2na, berez,
oso animalia baketsua
eta lasaia da. Ez die erasorik egiten
gizakiei. Ur azalean lasai eta mantso ibiltzen da igerian ahoa zabalik,
jatekoaren bila. Aho izugarria du:
metro batetik gorakoa da ahoaren
diametroa. Ahoa zabalik duela egiten du igerian, eta, hala, igeri egiten duen bitartean, jan egiten du.
Orduko mila tona ur iragaz ditzake.

Ur azaletik sakonera.
Udaberria eta uda ur azalean
igarotzen ditu. Ondoren, ur
sakonera sartzen da.

tzen dute arrail horien bidez. Punta bakarreko hortz txikiez osatutako hainbat ilara ditu ahoan; apenas erabiltzen dituen hortzak.

Ura irentsi, eta jan! BaleUr azaletik ur azpira.
en antzera, itsasoko ura ira3gazi egiten
5
Arrain pelagikoa da, hots,
du, eta hala elikatzen
itsaso zabalean bizi da; nahiz eta
da. Brankietatik iragazten du itsasoko ura, eta uretako planktona
urdailerantz bideratzen du hala.
Krustazeo, arrain eta ornogabe txikiz osaturik egoten da planktona.
Beste ezaugarriak. Ahoa
du, baina gorputza
4ere ezgalanta
da makala. Gorputz luzea

Berria

eta sendoa du. Gazte denean, liraina da, eta mutur luze eta zorrotza
du; adinarekin, muturra laburtzen
eta biribiltzen joaten zaio. Buru
handia du, eta haren atzean brankia zabalak ditu; bizkarraldetik sabelalderaino iristen zaizkio irekidura horiek. Hortz itxurako egitura
ugari ditu irekidura edo arrail horietan. Itsasoko ura iragazi eta
zooplanktona urdailerantz bidera-

maiz badia handietara sartzen den
babes eta janari bila. Lau kideko
taldeetan ibiltzen da normalean.
Udan ur azalean ibiltzen da, eta,
ondoren, udazken amaieran, ur sakonera jaisten da; 900 metro sakonera. Otsaila edo apirila arte
egoten da han. Garai horretan, azalera irteten da berriro. Neguko hilabeteetan milaka kilometroko bidaiak egiten ditu jatekoaren bila.
Jaioberriak ere handi.
65-7 metro
Lau bat urte dituztenean eta
luze direnean, heldutasun sexuala lortzen dute. Umealdi
bakoitzeko, kume bakarra erditzen
du marrazo emeak. 2 urte luzeko
umealdiaren ostean, 1,5 metro luzeko kumea jaiotzen da.

Fitxa
• Izena: Marrazo erraldoia.
• Izen zientifikoa:
Cetorhinus maximus.
• Tamaina: 15 bat metro
luze helduek. Jaiotzean,
1,5 metro luze dira.
• Pisua: 8 bat tona.

• Umealdia: 2 urteko umealdia izaten
du. Umealdi bakoitzeko, kume bakarra
jaiotzen da.
• Bizi-itxaropena: 25 urte inguru.
• Jatekoa: Ura iragaziz elikatzen da.
Itsasoko zooplanktonez jaten du, hau da,
animaliaz osaturiko planktonez. Gehien-

bat, krustazeo, arrain eta ornogabe txikiz
osaturik egoten da plankton hori.
• Bizilekua: Itsaso artiko eta epeletan
bizi da, baita Ozeano Atlantikoko ekialdeko zein mendebaldeko kostaldeetan, Mediterraneo itsasoan eta Ozeano Barean
ere. Ohikoa da Bizkaiko Golkoan topatzea.

larunbata, 2012ko irailaren 22a berria
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Oiloa

Baserriko animalia. Baserriko animalia izan da betida1nik oiloa.
Emeari oiloa deitzen zaio;
arrari, oilarra. Aspaldian etxekotu
zen animalia bat da: badira bi mila
urte haien arrautzak eta haragia
lortzeko etxekotu zituztela. Lehenago, orain dela sei bat mila urte,
haien edertasunagatik etxekotzen
zituzten. Ziurrenik, munduko hegazti ugariena izango da; 13.000
milioi aletik gora daude munduan.

Oilategiko
erregina

Jatorriz, Asiakoa. Etxeko
guztiek arbaso bera
2dute: oilo
Asiako oihaneko oilo basatia.

Oilarra da oilategiko erregea, eta oiloa, beraz,
erregina. Aspaldi etxekotu zen animalia bat da,
eta gaur egun munduko hegazti ugariena da.
Askotariko espezieak daude munduan. Gurean,
badira hemengo espezieak ere: euskal oiloak.

Harengandik askotariko espezieak
sortu dira gerora. Gaur egun, Europan bertan, ehunka oilo arraza
daude. Arraza bakoitzak bere
ezaugarriak ditu. Batzuek, esaterako, hirurehun arrautza inguru erruten dituzte urtean.
Euskal arrazak. Gurean,
hemengo arrazak ere:
3euskalbadira
oiloak. Euskal oiloen hainbat espezie daude: lepasoila, marraduna, zilarra, gorria eta beltza.
Aspaldidanik baserrietako erregeerreginak izan diren arren, espezie
horietako asko eta asko galtzeko
arriskuan daude.
Hegan egiteko lanak. Hegaztia izan arren, ez du he4gan egiteko
gaitasun handirik. Gorputz osoa lumaz josia du. Urtean
behin, lumak aldatzen ditu. Moko
motz eta zorrotza du. Atzaparrak
ere zorrotzak ditu, lurrean aztarrika ibiltzeko. Oilarrak oiloak baino
handiagoak dira, eta gandor handi
eta gorri bat dute buruan. Besteak
beste, gorputzeko tenperatura
erregulatzeko balio die gandorrak.

UNAI AGIRRE

jateko bila. Eskortako zoruan aztarrika ibil5tzen da,Zelaian,
jateko alearen bila. Ez du

Berria

hortzik, eta, beraz, hartxintxarrak
irensten ditu, alea digeritzen la-

Euskal oiloak.
Goiko argazkikoak Euskal Herriko espezieak dira.
Ezkerretik eskuinera eta goitik behera, euskal oilo
gorria, lepasoila, marraduna eta zilarra.
ARGAZKIAK: MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

guntzeko. Aske utziz gero, zelaian
bilatzen dute jatekoa: zizareak, intsektuak... Aleak ere gustuko ditu.
Errege izateko borrokan.
6oilar baten
Oiloak taldetan bizi ohi dira,
babesean. Oilarrak elkarren aurka borroka egiten dute, taldeko nagusia zein den erabakitzeko. Irabazle irteten den oilarra harro-harro agertzen da oilo
taldearen aurrean. Oilo taldea
zaintzen igarotzen du eguna oilarrak.
Txiten jaiotza. Udaberrian
da ugaltze garaia, eta
7udarahasten
arte irauten du. Oiloak 8 eta
10 arrautza artean erruten ditu
egunero, hainbat egunez. 21 egunez
arrautzak txitatu ostean, oskolak
apurtzen hasten dira txikiak. Jaio
eta bi eta lau bat aste artean, lumez josiak dituzte gorputzak, eta,
zortzi astera, helduen lumak dituzte. Amak taldetik botako ditu orduan, euren taldea sor dezaten.

Fitxa
• Izena: Oiloa (emea) eta
oilarra (arra).
• Izen zientifikoa:
Gallus gallus.
• Tamaina: Mokoa eta isatsa
artekoa, 75 cm luze.
• Pisua: Aldatu egiten da arrazaren

arabera. Oro har, lau kilo inguru pisatzen
du. Oilarrak zertxobait handiagoak dira.
• Umealdia: Udaberritik uda bitartean
izaten da estaltze garaia. Egunean, zortzi
eta hamar arrautza artean erruten ditu,
hainbat egunez. 21 egunez arrautzak txitatu ostean, oskolak apurtzen hasten dira.

• Bizi-itxaropena: Hamabi urte inguru.
• Jatekoa: Orojalea da, hots, denetarik
jaten du: harrak, intsektuak, barraskiloak... Baita aleak ere: artoa, garia, arroza...
• Bizilekua: Munduan oso hedatua dagoen animalia bat da; 13.000 milioi aletik
gora daude munduan.

larunbata, 2012ko urtarrilaren 7a berria
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Tximino azkarra. Tximino
bat da orangutana.
1Oranghandi
hitzak gizon esan nahi du
malaysieraz, eta utan hitzak, basoa. Basoko gizona da, beraz,
orangutana. Isatsik ez duen arren,
zuhaitzetatik zintzilik ibiltzea maite du. Asiako oihan tropikaletan
bizi da, eta bi espezie daude: Borneo uhartean bizi dira batzuk; Sumatra uhartean besteak. Afrikako
txinpantzeek eta gorilek bezala,
oso garatua dute garuna.
ezberdinak.
2goa da.Itxuraz,
Emea arra baino askoz txikiaEme helduak aurpegi biribila du; ar helduak, berriz, gantz konkorrak ditu masailetan. Ozenago
oihu egiteko balio dute konkor horiek. Kokotsaren azpian, berriz, laringeko zakua du, eta puztu egiten
da oihu egiten duenean. Emeek
zein arrek sorbalda oso gihartsuak
dituzte, eta ile luze gorrixka dute;
ilea 50 zentimetro luze izaten da.

Beti amaren altzoan.
Lehen zazpi urteak amaren ondoan
ematen ditu kumeak.

ona. Apenas edaten
duen urik. Fruituen zukuare5kin askiJatun
izaten du normalean. Jate-

hanka. Bi beso eta bi
hanka ditu, baina besoak
3hankenLau
moduan erabiltzen ditu

Orangutana

Bizi osoa
zintzilik

Berria

Eguneko ordurik gehienak
zuhaitzeko adarretan igarotzen
ditu orangutanak, jaten edo
lotan. Oinez baino abilagoa da
adarretik adarrera jauzika.

ko, berriz, fruta helduak, kimuak
eta hosto samurrak ditu gustuko.
Orotara, jateko modukoak diren
orangutanak. Besoak hankak baino laurehun hosto espezie inguru
1,5 aldiz luzeagoak ditu, eta, zutik
ezagutzen ditu. Primeran ezagudagoenean, lurreraino iristen zaiz- tzen du basoa, eta ederki daki zein
kio. Besoak zabalik, 2,40 metro
lekutan egoten diren bere gogoko
luze da esku batetik bestera; zan- hosto eta fruituak.
goak, berriz, motzak eta kurbatuak ditu, eta ez da oso abila
Normalean, bakarrik.
oinez, baina oso iaioa da adarretik
Arrak bakarrik bizitzeko ohiadarrera jauzika. Egun osoa igaro- tura du. Emea, aldiz, bere kumeetzen du horrela. Behatzak adarren kin egoten da. Emea arraren eske
inguruan toles ditzake, adarrei
dagoela sumatzen duenean, arrak
irmo eusteko.
oihu izugarri bat egiten du, emea
harengana joan dadin. Zazpi-zortzi
Loti ederra. Eguna pasieurtean behin, kume bat izaten du
ran eman ostean, habia bat
emeak. Kumea zazpi urtez ibiltzen
prestatzen du iluntzean, lurretik
da amaren altzoan. Lehen zortzi hihamar bat metrora: hostoekin ohe labeteetan, amarekin joaten da
bat prestatu, eta lotara joaten da. noranahi; ile luzeetatik zintzilik haEtzaten den aldiko, hamar bat orsieran, adarretik adarrera gero.
duko lo saioa egiten du. Egunez
Oihanean ibiltzen, orientatzen eta
ere, bizpahiru orduko lo kuluxka
jateko onak diren fruitu eta hostoegiten du.
ak bereizten irakasten dio amak.

6
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Fitxa
• Izena: Orangutana.
• Izen zientifikoa:
Pongo.
• Tamaina: Arrak emeak
baino handiagoak dira:
1,50 metro luze.
Emeak 1,10 metro luze dira.

• Pisua: 90 kilo inguru pisatzen du
arrak; emeak, erdia: 45 kilo inguru. Kumeak, jaiotzean, 1,5 kilo pisatzen du.
• Umealdia: Zazpi-zortzi urtean behin,
kume bat izaten du emeak. Bederatzi hilabeteko umealdia izan ohi du. Kumeak
amarekin ematen ditu lehen zazpi urteak.

• Bizi-itxaropena: 40 urte inguru.
• Jatekoa: Frutak, kimuak eta hosto
samurrak jaten ditu gustukoen. Tarteka,
baina, intsektuak ere jaten ditu.
• Bizilekua: Malaysian eta Indonesian
bizi dira, Borneo eta Sumatra uharteetako oihan tropikal euritsuetan.

larunbata, 2012ko abuztuaren 18a berria
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Orkatza

Bambiren
anaia txikia

Familia berekoa da, baina oreina
baino txikiagoa; eta, gorputza
ez ezik, adaje txikiagoa ere
badu. Euskal Herriko hainbat
basotan ikus daiteke, baina
animalia iheskorra da.

Oreinaren familiakoa
da, baina tamainaz gertuago
1dauzkaTxikia.
ardiak. Asko jota, 80 zentimetro da luze, eta ez du askorik pisatzen: 20 eta 30 kilo artean. Atzeko hankak aurrekoekiko altxatuak
ditu, eta, hortaz, oso aproposak
dira leku oztopotsu eta malkartsuetan erraz ibiltzeko.
Adar txikiak. Oreinarekin
alderatuta, gutxi adarkaturi2ko adajea
dauka. Hiru puntako
adarra du; horietako bat behealdetik aurrera zuzendurik dago, eta
beste bat, atzera. Hori aurrekoa
baino luzeagoa da. Neguan aldatzen ditu adarrak.
Gautxoria. Egunez, ezkutaegoten da normalean,
3sasiartetuta
eta sastraketan geldirik.

Orban zuriak.
Orkatz kumeek ile marroia orban
zuriz betea daukate jaio eta
gaztarora iritsi bitartean.

Iluntzean eta egunsentian dago
aktiboen, belarrak eta landareak
jatera ateratzen denean, tenperatura baxuagoak dauden bitartean.
Hurrengo egunean, sastraketara
itzultzen da.

deak ohartzeko. Oso animalia
iheskorra da.
Araldia. Oro har, ar bakoitzak eme bakarra hartzen
6du. Araldia
udan hasten da, eta

Urdail arazoak. Urdail txikia dute orkatzek. Hori dela
4eta, otordu
laburrak egin behar dituzte, ezin dutelako elikagai askorik kontsumitu. Hala, sarri egiten
dituzte askariak. Horrez gain, ez
dute oso heste mehar eraginkorra,
eta landareen zatirik elikagarriena
jan behar dute. Neguan, elikatzea
zailago den garaietan, zuhaitz azalak eta sasiak jaten dituzte. Elikadura okerrago horren ondorioz,
jarduera murritzagoa dute urtaro
hotzenean.
Belarri fina. Orkatzak oso
garatuak ditu entzumena
5eta usaimena.
Belarri handiak ditu,

Berria

eta gerturatzen den edonor
entzun dezake. Usaimen fina
asmo berarako erabiltzen du.
Arriskuan dagoela pentsatzen
badu, zaunka egiten du espezieki-

gorteiatzea luzea izaten da. Arra
emearen atzetik lasterka aritzen
da, harik eta emeak estaltzen uzten dion arte.
Ugaltzen. Umealdia oso luzea da: udatik maiatzera
7arte. Kumeak
negu gorrian jaiotzea
saihesteko, estaltzea izan eta hamabost egunera emeak enbrioiaren garapena moteltzen du, urtarril ingurura arte. Orban zuriz betetako kume batez edo biz erditzen
dira normalean, eta amaren babesean ematen dituzte lehenengo
bederatzi hilabeteak.
Ezaugarriak. Ile marroi-grisaxka du, eta urtean bi aldiz
8eraberritzen
du. Baso mota ugaritan bizi da, talde txikietan. Ez dauka buztanik.

Fitxa
• Izena: Orkatza.
• Izen zientifikoa: Capreolus capreolus.
• Tamaina: Zerbido bat izateko, txikia da: 80 cm da luze.
• Pisua: 20 eta 30 kilo arteko
pisua dauka.

• Umealdia: Estaltzea udan izaten da,
eta maiatzera arte ez dira jaiotzen. Emeak enbrioiaren garapena moteldu egiten
du, kumeak neguan jaio ez daitezen.
• Bizi-itxaropena: 12 urteren bueltan
bizi dira. Emeek arrek baino bizi-itxaropen luzeagoa dute.

• Jatekoa: Animalia belarjalea da. Urdail txikia du, eta, horregatik, jatordu
motzak egiten ditu, egunean sarritan.
• Bizilekua: Hosto erorkorreko basoetan bizi da oro har. Europa osoan eta Asia
iparraldean aurki daiteke. Euskal Herriko
basoetan ere badaude hainbat orkatz.

larunbata, 2010eko azaroaren 20a berria
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Espezien nahasketa ote?
1nitorrinkoa
Animalien erreinuan ez da orbaino animalia bereziagorik: ugaztuna da, baina arrautzak erruten ditu; ahate mokoa du,
kastoreen antzeko isatsa eta igaraben hankak. Ikusitakoak ikusita,
ez da harritzekoa adituak harri eta
zur geratzea animalia aurkitu zutenean. Australia ekialdean eta Tasmania uhartean bizi da soilik.
Ezaugarriak. Itxuraz oso bida. Moko zabala eta za2pala du,txia
ahateen antzera. Azal leuna du mokoan, eta goma bustiaren
itxura du. Mokoaren goiko aldean
sudurzuloak ditu, eta, ahoa, berriz,
beheko aldean. Isatsa luzea eta zapala du, kastoreen antzekoa; eta
uretan mugitzeko eta koipea pilatzeko erabiltzen du. Hanka motzak
ditu, gorputzaren aldeetara, eta
atzapar zorrotzak.
Pozoitsua. Ugaztun pozoitsu bakarrenetakoa da. Atzeko hanketan ezproi bat du arrak,
eta ezproi horretatik pozoia askatzen du. Animalia txikiak akabatzeko gai da pozoia. Gizakirik ez da hiltzen pozoiarekin, baina, zulatuz
gero, min handia ematen du.

3

Ornitorrinkoa

Berezietan
bereziena

Ugaztuna da ornitorrinkoa,
baina arrautzak erruten ditu. Ez
da hori, baina, bere berezitasun
bakarra, itxuraz ere oso bitxia
baita. Ozeanian bakarrik bizi da.

Uretan eta lurrean. Ibai
inguruetan du bizilekua. Ure4tatik hurbil
eraikitzen du habia,
atseden hartzeko eta kumeak izateko. Ia denbora gehiena uretan
pasatzen du, eta, beraz, igerilari
aparta da. Igeri egiteko aurreko
hankez baliatzen da, eta atzeko
hankak gorputzaren kontra jartzen
ditu. Ur azpian ez da 30 segundo
baino gehiago egoten; ondoren, ur
azalera irten, eta 20 segundo behar ditu bere onera etortzeko.
Jateko beharra. Igeri
doan bitartean harrapatzen
5du jatekoa:
karramarroak, izkirak,

Berria

intsektuen larbak... Egunean, bere

Eguna, igerian.
Ia egun osoa igerian igarotzen du.
Uretan topatzen du bizitzeko behar
dituen elikagaiak.

pisuaren %20 jan behar du; beraz,
egunean, hamabi bat orduz ibili
behar izaten du janari bila.
Zentzumenak. Gainerako
ugaztunek baino gutxiago
6usaintzen
du, baina uraren azpian
ere usaintzeko gaitasuna du. Dena
den, harrapakinak sortzen dituzten eremu elektrikoak detektatzeko gaitasuna dutelako bilatzen du
janaria ur azpian. Muturreko azalean ditu elektrohartzaile horiek, eta
haiei esker daki jatekoa non den.
Kumeen jaiotza. Ekaina eta
urria bitartean arrak emea
7estaltzen
du uretan. Emeak eraikitzen du habia eta erruten ditu
arrautzak; bi edo hiru, aldiko. Jaiotzean, hura arduratzen da kumeen
zaintzaz. Lehen egunetan, amaren
esnez elikatzen dira kumeak. Emeek ez dute titirik, baina abdomenaren inguruan dituen zimurretan
pilatzen zaio esnea, eta azaleko
poroetatik irteten zaio. Lau hilabetez elikatzen dira esnez kumeak.

Fitxa
• Izena: Ornitorrinkoa.
• Izen zientifikoa: Ornithorhynchus anatinus.
• Tamaina: 50 cm inguru.
• Pisua: Arrak emeak baino
handiagoak dira. 700-2.400
gramo artean pisa dezakete.

• Umealdia: Umealdi bakoitzeko, bi
edo hiru arrautza txiki erruten ditu. Jaiotzean, esnez elikatzen dira, lau hilabetez.
• Bizi-itxaropena: 10 urte inguru.
• Jatekoa: Haragijalea da. Besteak beste, hauek ditu gogoko janariak: karramarroak, intsektuen larbak, zizareak eta ur

gezetako izkirak. Igeri doan bitartean, ur
azpian bilatzen du jatekoa.
• Bizilekua: Australia ekialdean eta Tasmania uhartean bizi da, Ozeanian. Uretan
nahiz lurrean egiten du bizimodua. Ibaietatik hurbil eraikitzen du habia, eta uretan pasatzen du ia egun osoa.

larunbata, 2012ko irailaren 8a berria
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handiko arraina.
1ezagunPantaila
Nemo izeneko arraintxoak
egin zuen arrain espezie
hau mundu osoan. Berez, ur epeletan bizi da pailazo arraina: Indiako
Ozeanoan eta Ozeano Barean. Oso
itxura berezia du: txiki-txikia da,
baina oso ikusgarria. Laranja bizikoa du gorputza, eta hiru marra
zuri ditu: buruan, isatsean eta gorputzaren erdialdean. Gorri bizia,
arrosa edo marroia ere izan dezake gorputza. Anemonen artean ezkutuan gordetzeko lagungarria
zaizkio kolore bizi horiek. Oro har,
28 pailazo arrain espezie daude.
Beti ezkutuan. Talde hanbizi dira, kostaldetik
2gertudietan
eta sakonera gutxira dauden
koralezko uharrietan. Anemonen
garroen artean ezkutatzen dira,
eta hantxe babesten dira harraparietatik. Oso animalia lurraldekoia
da, eta, beraz, bizileku eta ezkutaleku gisa aukeratzen duen anemona bere egiten du betiko. Anemona garbi mantentzeaz arduratzen
da.

Anemona bizileku.
Anemona da haien bizilekua eta babesa, eta, beraz,
haien garro artean igarotzen dute eguna. Bizitzeko
aukeratzen duen anemona bere egiten du betirako.

handitasunari dagokionez, ar erreproduzitzailea dator. Emea hiltzean, taldeko ar handiena eta indartsuena eme bihurtzen da, eta, beraz, taldeko buru.

Elkarri babesa ematen.
Arra, arduratsu. Arrak
3garbitzen
Pailazo arrainak anemona
prestatzen eta garbitzen du
6
du, eta, ordainetan, ane- habia, tentu handiz. Bizi den ane-

Pailazo arraina

‘Nemo’-ren
familia
Berria

Marrazki bizidunetako film ezagun batek
famatu egin zuen pailazo arraina. ‘Nemo’-ren
espezieko arrainak Ozeano Bareko eta Indiako
Ozeanoko ur epeletan bizi dira, talde handietan.
Oso arrain jostaria da, eta anemonen garro
artean bilatzen dute bizilekua eta babesa.

monak bizitzeko lekua eta babeslekua eskaintzen dio arrainari. Elkarri mesede egiten diote, beraz.
Oso mugitua. Oso animalia
jostaria da, oso-oso mugi4tua. Bizilekua
garbitzen edota jolasean eta leku berriak aztertzen
igarotzen du eguna. Ez da batere
igerilari ona, beraz, anemonaren
babesean igarotzen du eguna.

monatik gertu dagoen uharri zulo
batean edo harri artean prestatzen du habia. Arrak emea estali
ostean, arrautza mordoxka erruten ditu emeak: 100 eta 700 artean. Urte osoan errun ditzake arrautzak. Habian arrautzak utzi ostean,
arra arduratzen da haiek zaintzeaz; tarteka, emeak ere laguntzen
dio. Hamar egunera, apurtzen hasiko dira, eta kumeak jaiotzen.

Ar jaio, eme bihurtu. HerHeldu bihurtuta. Bi astez
mafrodita da: sexu organo ar 7 planktona jaten igaro ostean,
5zein emeekin
jaiotzen da. Beraz, ar arrain gaztetxoak itsas hondora
jaio arren, eme bihur daiteke. Taldeko handiena emea izan ohi da,
eta bera izaten da taldeko burua;
gainerako guztiak arrak dira. Gero,

joaten dira bizitzeko anemona baten bila. Gurasoen mende egoteari
uzten diote orduan, eta euren kabuz bizitzen hasten dira.

Fitxa
• Izena: Pailazo arraina.
• Izen zientifikoa:
Amphiprion ocellaris.
• Tamaina: Taldean duen
arduraren arabera, tamainaz
aldatzen da. Emeak arrak baino
handiagoak dira. Oro har, 12 cm luze.

• Umealdia: Taldeko indartsuena emea
izaten da; gainerako guztiak, arrak. Handitasunari dagokionez, bigarrena ar erreproduzitzailea da. 100 eta 700 arrautza
inguru erruten ditu emeak. Hamar egunera, arrautzak apurtzen hasten dira.
• Bizi-itxaropena: 10 urte inguru.

• Jatekoa: Orojalea da, beraz, denetarik jaten du: algak, ornogabe txikiak,
arrainak, muskuiluak, krustazeoak, anemonen bizkarroiak, planktona...
• Bizilekua: Ozeano Bareko eta Indiako
Ozeanoko ur epeletan bizi da, koralezko
uharrietan, anemona artean.

larunbata, 2012ko martxoaren 31 berria
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Mendizaleak. Goi mendietan bizi den felino bakarra da
1elur pantera.
Asia erdialdeko eremu garaietan bizi da, 2.700 eta
6.000 metro arteko altitudean.
Oso egokitua dago leku garai horietako baldintza gogorretara. Larru iletsua du. Ilajea oso leuna, grisa eta lodia du. Isats luze eta iletsua du, eta, ehizarako ez ezik,
berotzeko ere balio dio. Elurretan
ez hondoratzeko, hanka azpietako
larrua biguna du.
Ehizatzeko eremua. Tanto
beltzez beterik du ilajea, eta,
2horri esker,
ikusezin bihurtzen da
elurtutako leku harritsuetan. Ehizarako abantailak ematen dizkio
horrek. Bakarka ehizatzen du, eta
elur pantera bakoitzak ehizarako
eremu jakin bat izaten du. Eremua
markatzeko, atzaparkadez eta txiza eta kaka usainez baliatzen da.
Ehizara! Entzumen eta usaimen apartak ditu, eta eskerrak, gauez ehizatzeko ohitura baitu. Iluntzean, ezkutalekua utzi, eta
harrapakinaren arrastoen atzetik
abiatzen da. Harrapakinen baten
arrastoa sumatzean, arrastoaren
atzetik abiatzen da. Isilean hurbildu, eta, oso gertu dagoenean, gainera jauzi egiten dio. Felinoen artean, elur panterak egiten ditu saltorik luzeenak. Izan ere, jauzi izugarriak egiten ditu: hamar metro luze
eta lau metro garai diren saltoak.

3

Elur pantera

Berria

Elurretako
katutxoa
Eremu menditsuetan bizi da
elur pantera. Goi mendietako
baldintzak eramaten dituen
felino bakarra da. Bakartia eta
basatia da, eta ez da erraza
mendietan ikustea

Jatekoaren bila. Aiztoa
bezain letagin zorrotzak ditu,
eta harrapakinari eztarrian iltzatzen dizkio, akabatzeko. Animalia
basatiak ehizatzen ditu beti; normalean, tamainaz bera baino handiagoak direnak. Karraskari txikiak
eta bestelako animaliak ere jaten
ditu: ahuntzak, marmotak, hegaztiak, untxiak... Neguan, ibarretara
jaitsi, eta basurdeen, oreinen eta
etxeko abereen atzetik ibili ohi da.

4

Kumeak, amarekin.
Amak bakarrik zaintzen ditu bere
kume txikiak. Bi urtez egoten dira
gaztetxoak amaren altzoan.

Elkarrekin, gutxitan. Animalia oso basatia da. Elurre5tan uzten
dituen oinatzak maiz
ikusten diren arren, ez da erraza
harekin aurrez aurre topatzea.
Gehienetan, arrak eta emeak elkarrengandik bereizita bizi dira. Estaltze sasoia iristean, otsail eta
martxo artean, usain berezi bat jariatzen du emeak, arrak erakartzeko. Arra emearen bila abiatzen da
orduan. Egun batzuk elkarrekin igarotzen ditu bikoteak. Estali orduko,
banandu egiten dira berriro.
Ehun egun inguruumealdiaren ostean, bi
6edo hirukoKumeak.
kumez erditzen da. Emeak bakarrik hazten ditu txikiak. Lehen hamar asteetan, titia eta harrapakin txikiak ematen dizkie.
Hiru hilabete betetzean, amarekin
ehizara irteten dira txikiak, eta
arretaz ikusten dituzte amaren
ehizarako taktikak. Bi urte betetzerako, euren kabuz moldatzeko
gai dira. Ama utzi, eta euren ehiza
eremua bilatzera joaten dira.

Fitxa
• Izena: Elur pantera.
• Izen zientifikoa:
Uncia uncia.
• Tamaina: 130 cm luze da.
80 cm luzeko isatsa du.
• Pisua: 60 kilo inguru pisatzen
du.

• Umealdia: Hiru hilabetetik gorako
umealdiaren ostean, 2-3 kumez erditzen
da emea. Lehen hilabete eta erdian, amaren esneaz eta harrapakin txikiz elikatzen dira jaioberriak. Handik bi urtera, euren kabuz moldatzeko gai dira kumeak.
• Bizi-itxaropena: 20 urte inguru.

• Jatekoa: Haragijalea da. Normalean,
bera baino handiagoak diren ugaztunak
jaten ditu, baina karraskari txikiak eta hegaztiak jateko ohitura ere badu.
• Bizilekua: Asia erdialdean bizi da, goi
mendietan, 2.700 eta 6.000 metro arteko eremu garaietan.

larunbata, 2011ko ekainaren 25a berria

6

mantangorri

ANiMALiEN ERREiNUAN

Pelikanoa

Arrantzale
aparta

Animalia tripontzi samarra da
pelikanoa, eta uraren inguruan
bizi da, arrainak arrantzatzeko
prest beti. Bere moko handia
sare gisa erabiltzen du.

handia. Pelikanoek
oso moko luzea eta deigarria
1dute.Moko
Haien mokoaren behealdea,
gainera, malgua da, eta arrantza
egiteko erabiltzen dute. Beteta
dagoenean, hain justu, poltsa moduko bat eratzen zaie. Askok uste
dute arrantzatzen dituzten arrainak poltsa horretan gordetzen dituztela, baina hori ez da egia,
arrantzatu eta berehala irensten
baititu harrapakinak. Mokoa sare
baten gisan erabiltzen dute.
trebea. Oso
arrantzale ona da pelikanoa.
2MokoaArrantzan
zabal-zabal eginda saiatzen
da harrapakinak harrapatzen. Ur
mordoa hartzen du, eta tartean
arrainen bat bada, ura kanporatu
eta arraina irensten du, arrantzatzen jarraitzeko. Batzuek taldeka
arrantzatzen dute, zirkuluan igeri
eginez. Beste batzuek, berriz, bakarka. Azken horiek uraren gainean
hegan egiten dute, eta arrainen
bat ikustean buruz sartzen dira
uretan hura harrapatzera.

Kumeak elikatzen.
Arrantzatu ostean, kumeei
eskaintzen diete janaria gurasoek.
Horretarako, mokoa zabal-zabal
eginda jartzen dira.

inguruan. Denbora
gehien lurrean igarotzen ba5dute ere,Uraren
ura dagoen inguruetan
soilik topatuko dugu pelikanoa.
Itsaso, aintzira nahiz erreka inguruetan dute bizitokia, arrantza
egin ahal izateko, hain justu. Batzuek ur geza nahiago dute, eta
besteek, berriz, ur gazia. Baina urik
ez den tokian nekez topatuko
dugu pelikanoa. Batzuek nahiago
dute leku batean gelditu. Baina badira migratzaileak direnak ere;
alde batetik bestera ibiltzen direnak, hain zuzen ere.

samarra. Batik
bat arrainez elikatzen da,
3baina Tripontzi
karramarro edo bestelako
oskoldunak ere jaten ditu, harrapatuz gero. Gainera, nahiko animalia jakin-nahia da, baita tripontzi
samarra ere. Hori horrela, lore edo
animalia txiki batek atentzioa deitzen badio, jan egiten du.

erruten. Eme
bakoitzak bizpahiru arrautza
4jartzenArrautzak
Igerian eta hegan. Denboditu; zenbaitetan lau ere
ra gehien lurrean ematen ba6
jar ditzake. Gero emeak zein arrak dute ere, nahiko traketsak dira ibil-

Berria

txitatzen dituzte hilabete batez.
Horretarako, arrautzen gainean jartzen dira. Kumeak jaiotzen direnean gurasoek elikatzen dituzte. Horretarako, arrantzatu eta gero
ahoa zabal-zabal eginda gerturatzen dira kumeengana. Horiek,
txandaka, burua helduaren mokoan sartzen dute jan ahal izateko.

tzen. Baina igerilari apartak dira; ur
gainean luzaroan egon daitezke.
Eta, arrantza egiteko, uretan murgildu ere egiten dira. Hegan ere
oso ondo moldatzen dira. Izan ere,
denbora luzez hegan egiteko prestatuta daude pelikanoak. Lurrazaletik gertu nahiz urrun, altuera
handian ikus ditzakegu hegan.

Fitxa
• Izena: Pelikanoa.
• Izen zientifikoa:
Pelecanus.
• Tamaina: 1,40 eta 1,75
metro arteko garaiera izaten
du. Arrak emeak baino handixeagoak dira, baina aldea txikia da.

• Pisua: 5 eta 9 kilo artean pisatzen du.
• Umealdia: Emeak bizpahiru arrautza
jartzen ditu, eta hilabete batez edo pixka
bat gehiagoz txitatzen ditu.
• Bizi-itxaropena: 25 urte inguru bizi
ohi dira.
• Jatekoa: Funtsean, arrainak jaten di-

tuzte. Tarteka, ordea, animalia txikiren
bat ere bai.
• Bizilekua: Kontinente guztietan bizi
dira, Antartikan izan ezik. Ura dagoen lekuetan egoten dira, arrainez elikatzen baitira. Batzuek kostaldean egiten dute habia, eta besteek laku zein erreka ertzetan.

larunbata, 2011ko abuztuaren 20a berria
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Sagu arrunta

Gizakiaren
mahaikide

Ugaztun txiki hau edonon topa
dezakegu. Baina, batik bat,
gizakia bizi den tokietan. Izan ere,
alfer samarra da, eta gizakion
soberakinak jaten ditu.

non, sagua han.
1ak direlaGizakia
Saguez gizakiaren mahaikideesan ohi da. Izan ere,
gizakia dagoen toki guztietan
aurki daitezke, gure soberakinekin
elikatzen baitira. Badira, bestalde,
basoan edota sabanan bizi diren
saguak ere, baina horiek askoz
gutxiago dira. Zientzialariek uste
dute gizakiaren ondotik saguek
osatzen dutela ugaztunen talderik
handiena.
Zentzumenak. Saguek oso
ikusmen kaskarra daukate,
2eta gauzak
oso gertutik baizik ezin
dituzte ikusi. Usaimena, aldiz, bikaina dute, eta inguruan elikagaiak
aurkitzeko baliatzen dute. Entzumena ere fina dute, eta arriskuetatik babesteko hotsei adi egon
ohi dira.
Ezaugarriak. Nahiko ile motza izan ohi dute, eta gris
3edo marroi
kolorekoa, gehienetan.
Sabelaldea, berriz, kolore argiagokoa izaten dute. Dena den, sagu
beltzak eta zuriak ere badira. Belarrietan eta buztanean kasik ez
dute ilerik. Horrez gain, oso bibote
luzea izaten dute, eta ile horiek inguruko informazioa biltzeko erabiltzen dituzte, oso ikusmen txarra
baitaukate.
beti hazten.
4te; izanHortzak
Saguek hortz luzeak dituzere, karraskari guztiei

Habia leuna. Material leunekin egiten dute habia. Hala
6nola papera
edo tela balia ditzakete. Ondoren, material finez estaltzen dute. Basoetan bizi diren saguek, bestalde, tunel sare korapilatsuak egiten dituzte lur azpian.
Sare horietan gelaxkak egiten dituzte; horietako batzuetan lo egiten dute, eta beste batzuk, berriz,
janaria gordetzeko baliatzen dituzte.
Ugalketa. Saguak oso azkar
dira. Eme bakoitzak
7hiru etaugaltzen
hamalau kume izaten ditu

bezala, hortzak bizi osoan hazten
zaizkie. Baina, material gogorrak
moztu eta hozkatzen dituztenez
etengabe, gastatzen joaten zaizkie.
Gauaren lagun. Egun
osoan topa baditzakegu ere,
5argi indartsuak
ez dituzte batere
gogoko. Hala, normalagoa da iluntzean eta gauetan ikustea, orduan
irteten baitira, batik bat elikagai
bila.

Berria

Elikagai bila.
Ikusmen kaskarra dutenez,
usaimena eta entzumena baliatzen
dituzte jakiak aurkitzeko.

aldi bakoitzean, hogei egun inguruko umealdiaren ostean. Horietako
gehienak, baina, ez dira ailegatzen
heldutasunera. Urtero, gainera,
bost eta hamar umealdi bitartean
izan ditzakete emeek. Kumeak ilerik gabe jaiotzen dira, eta erabat
itsuak. Gramo bat besterik ez dute
pisatzen jaiotzen direnean. Batez
beste, bi urte inguru bizi ohi dira,
baina gehiago ere iraun dezakete.

Fitxa
• Izena: Sagu arrunta edo
etxe sagua.
• Izen zientifikoa: Mus
musculus.
• Tamaina: 15 eta 19
zentimetro artean dira, isatsa
barne.

• Pisua: Sagu helduek 12 eta 40 gramo
arteko pisua izan ohi dute.
• Umealdia: Emeak 20 egun inguru izaten ditu kumeak sabelean, jaio aurretik.
Hiru eta hamalau kume artean izaten ditu
aldi bakoitzean. Urte bakoitzean bost eta
hamar umealdi izan ditzake.

• Bizi-itxaropena: Gehienera, hiru
urte bizi dira.
• Jatekoa: Barazkiak jaten ditu, batik
bat, baina baita esnekiak eta haragia ere.
• Bizilekua: Kontinente guztietan topa
daitezke saguak; batik bat, gizakia bizi
den guneetan.

ostirala, 2011ko apirilaren 22a berria
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Sai zuria

Udaberriaren
iragarle

Europako saien artean txikiena
da sai zuria. Espezie horretako
hegazti gutxi daude munduan,
beraz, babestutako espeziea
da. Negua Afrikan pasa ostean,
gurera etortzen da martxoan

berriak. Afrikatik iritsi
berriak izango dira sai zuriak,
1AfrikanIritsi
igarotzen baitute negua.
Martxo aldera, berriz, Euskal Herrira iristen dira. Laborarirentzat, azken elurteen eta negu amaieraren
iragarleak dira aspalditik. Ez dira
hegazti migratzaileak, baina, beste
saiekin alderatuz, bidaia luzeak
egiten dituzte bizilekuaren eta
ugaltze lekuaren artean. Bidaia horiek bakarka edo bikoteka egiten
dituzte.
Ezaugarriak. Sai paleartikoen artean txikiena da, bai2ta Europako
txikiena ere. Burua
eta atzeko aldea zuriak ditu, eta
hegan egiteko erabiltzen dituen lumak, aldiz, ilunak dira. Burua horia
du, eta lumarik gabea, biluzia; lepoaren bueltan, berriz, luma zorrotz eta tenteak ditu. Buru biluzia
zirrikituetan burua zailtasunik
gabe sartzeko duela uste da. Izan
ere, beste harrapariek eta sai arreek hartu ezin dituzten eta uzten
dituzten soberakinak hartzen ditu
moko fin eta zorrotzarekin.
Jatun ona. Sarraskijalea da
berez, hots, hilda dauden
3animaliez
elikatzen da. Dena den,
egoerara egokitzen daki, eta, honenbestez, ehiztaria izan daiteke
batzuetan, eta arrantzalea, arrautza lapurra edo gorotz jalea beste
batzuetan. Hala bada, sarraskiaz
gain, intsektuak, narrastiak, ugaztun txikiak, krustazeoak edota
arrautzak jaten ditu. Leku zabalak
maite ditu janaria bilatzeko. Animalia txikiz elikatzen dira sai zuri
kumeak.
Arrautza lapurra. Arrautzak lapurtu eta apurtzeko
4duen metodoa
oso bitxia da. Ba-

Berria

rruan duena jan ahal izateko, harrien kontra jaurtitzen ditu lapurtutako arrautzak. Ostrukarenak
bezain arrautza gogorrak eta han-

Arrautzak hausteko teknika.
Arrautzak zabaltzeko, harrien
kontra jaurtitzen ditu. Handiak
badira, harriekin jotzen ditu.

diak txikitzeko, berriz, harriak botatzen ditu arrautzen gainera, oskola apurtzeko eta mamia jateko.
Harkaitz labarrak
maite dituzte bizitzeko, eta
5hantxeHabitata.
egiten dituzte habiak. Korronte termikoez baliatuz, aise irteten dira hegan garaiera horietatik; bestela, hegoei eragite hutsaz
hegan egiteko zailtasunak dituzte.
Baldintzak egokiak ez direnean,
zuhaitz eta eraikin zaharretan ere
eraiki dezakete bizilekua.
bera. Hainbat urtetan leku bera hauta deza6ke saiBizileku
zuri bikoteak arrautzak jartzeko. Martxoa eta maiatza bitartean erruten dituzte arrautzak;
aldiko 1 eta 3 arrautza artean. 3945 egunez zaintzen dituzte arrek
zein emeek arrautzak. Bikotearen
artean zaintzen dituzte kumeak
ere. Jaio eta hiru hilabetera, habia
uzten dute txikiek. Laugarren hilabetean, gurasoengandik banantzen dira.

Fitxa
• Izena: Sai zuria.
• Izen zientifikoa:
Neophron percnopterus.
• Tamaina: 55-65 cm luze.
• Hego zabalera: 1,55 eta
1,80 m luze.
• Pisua: 1,6 eta 2,5 kilo artean.

• Umealdia: Martxoa eta maiatza bitartean erruten dituzte arrautzak, 1etik 3
arrautz artean. 40 egun inguruko txitaldiaren ostean jaioko dira kumeak.
• Bizi itxaropena: Gatibutasunean, 30
urte. Aske, zaila da zehaztea, migrazio lekutik ez baitira beti leku berera itzultzen.

• Jatekoa: Sarraskijalea da berez, baina
bestelako elikagaiak ere jaten ditu: intsektuak, narrastiak, arrautzak eta beste.
• Bizilekua: Europa eta Asia hegoaldean
eta Afrika iparraldean bizi da. Kanariar
uharteetan (Espainia) eta Cabo Verden
(Afrika) ere bizi dira ale bakan batzuk.

larunbata, 2011ko urtarrilaren 15a berria
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Sarrioa

Harkaitzetik
harkaitzera

Zango trebeak eta indartsuak
ditu sarrioak, harkaitzetan eta
mendi malkartsuetan saltoka
ibiltzeko aproposak. Goi
mendiko malkarretan bizi da.

bikaina. Menmalkartsuetan eta amilde1gietandiEskalatzaile
aise ibiltzen da sarrioa. Jauzi ikusgarriak egiten ditu, eta harkaitzetan ibiltzeko ez du
zailtasunik. Dudarik gabe, eskalatzaile trebea da. Mendi garai eta
harkaiztsuak maite ditu. 3.000
metro inguruko mendietan bizi da.
Ez da erraza sarrioak ikustea, ikusmen, usaimen eta entzumen bikainak baititu, eta, norbait sumatuz
gero, ziztu bizian ihes egiten du.
Zango indartsuak. Harkaitzetan jauzika ibiltzeko zan2go gihartsuak
ditu, atzeko hankak
aurrekoak baino luzeagoak. Sei
metroko saltoak egin ditzake. Bi
behatzeko apatxak ditu, eta, bi behatzen artean, mintza du. Mintzari
esker, hondoratu gabe labaintzen
da elurretan. Harkaitzetan bezain
eroso ibiltzen da elurretan.
Ezaugarriak. Bovidae familiako animalia da. Buru txikia
du, eta mudatzen ez zaizkion bi
adar. Arrek zein emeek dituzte
adarrak. Adarrak finak dira, eta,
amaiera aldera, atzerantz okertzen dira, kako itxura hartuz. Buru
eta lepo inguruan ile zuri-zuria du.
Muturretik hasi eta belarrietara
arte lerro beltz bat du, aldeetara.

3

prestaketa.
4koloreaNegurako
Urtaroaren arabera, ilajearen
aldatu egiten du. Neguan,

dira, eta, beraz, goroldioa eta sasiak jan behar izaten ditu. Gosez
amorratzen egoten da udaberrian.
Hala, zelaiak lorez bete orduko,
mendian behera jaisten da.
Udazkenean, araldian.
6Normalean,
Taldean bizi dira sarrioak.
emeak kumeekin bizi
dira, eta arrak, euren kontura. Araldian, baina, emeen taldera batzen
dira arrak. Udazkena borroka garaia da arrentzat, orduan ematen
baita araldia. Arrak gogor borrokatzen dira elkarren aurka. Garaileak
eme ugari estaltzen ditu.

sendotu eta ilundu egiten zaio;
hala, ez du hotzik pasatzen. Neguan ezer gutxi izaten du jan eta
edateko. Hori dela eta, gantz erreserba pilatzen du udan.

jaiotza. Sei hilabeteko umealdiaren ostean,
7kume Kumeen
bakarra, edo, hainbat kasu-

Jatekoa. Belarjalea da, eta
udan ia egun osoa igarotzen
du belarra janez. Lo kuluxka egiteko baino ez dio bazkatzeari uzten.
Ebakortz zorrotzak eta hagin aproposak ditu belarra karraskatzeko.
Neguan mendiak elurtuak egoten

tan, bi erdituko ditu sarrio emeak.
Kumeak erditzeko, taldea utzi eta
basoko leku ezkutu batera joaten
dira amak. Jaio orduko, amaren
atzetik ibiltzeko gai dira txikiak. Sei
hilabetez amaren esnez elikatzen
dira. Bi urtez egongo dira amaren
zaintzapean.

5

Berria

Harkaitzean eta elurretan.
Harri artean bezain ongi eta bizkor
moldatzen dira sarrioak elurretan.

Fitxa
• Izena: Sarrioa.
• Izen zientifikoa: Rupicapra pyrenaica pyrenaica.
• Tamaina: 1,10 metro luze
eta 0,7 metroko garaiera.
• Pisua: Jaiotzean, 3 kilo inguru. Helduek, 40 kilo inguru.

• Umealdia: Sei hilabeteko umealdiaren ostean, kume bakarra erdituko du
emeak; hainbat kasutan, bi. Bi urtez amaren altzoan egongo dira.
• Bizi itxaropena: 20 urte inguru.
• Jatekoa: Belarjaleak dira. Neguan, sasiak eta goroldioa jaten ditu.

• Bizilekua: Goi ordokietan eta baso
eta harkaitz eremuetan bizi da, 3.000
metro ingurura. Udaberrian eta udan, beheko zelaietara jaisten da. Kantabriar
mendikatean, Nafarroan eta Pirinioetan
aurki daiteke, baita Europako mendi garaietan eta Asian ere.

larunbata, 2011ko uztailaren 16a berria
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Surikata

Adi-adi
une oro

Arrano eta ugaztun haragijaleen
gustuko menua dugu surikata.
Hori horrela, harraparien beldur,
beti erne egoten dira atzeko
hanken gainean jarrita.

aurka. Surikatak harrapariengandik ihes
1egitekoHarraparien
beti erne daudela esaten
da. Zinez zaila baita animalia hau
ezustean harrapatzea, oso urduriak baitira, eta beti egoten baitira
inguruan gertatzen denari adi. Gainera, oso ikusmen ona dute. Maiz
zutik jartzen dira, inguruan arriskuren bat dagoen jakiteko. Alarma
oihuak ere egiten dizkiote elkarri,
batzuetan, zerbait ondo ez dabilela sumatzen dutenean. Harrapariei
ez hurbiltzeko ohartarazten diete,
bestetan. Edo taldean eraso ere
egiten diete.
Beti taldean. Surikatek ez
bakardadea maite, ani2malia dute
sozialak dira. Gehienetan talde handitan ibiltzen dira. 20-40
kide inguruko taldeak egiten dituzte, eta batera bizi ohi dira. Janari
bila ere batera joaten dira.

soilik irteten dira lur azpitik, eta ez
dira inoiz gordelekutik asko urruntzen. Lur sendoko eremuak bilatzen dituzte, azpian tunelak egin
ahal izateko. Gelaxka handiago bat
eraikitzen dute, atseden hartzeko
toki gisa.

Ezaugarriak. Animalia txikiak dira; gehienetan ez dira
kilo bat pisatzera heltzen, eta 25
eta 35 zentimetro artean neurtzen dute. 17-25 zentimetro inguruko buztan fina dute baita ere.
Belarri txikiak dituzte, ilargi erdi
formakoak. Aurpegia, berriz, luzea
dute, eta sudur zorrotza.

3

Kumeak. Surikaten umeal70 egun inguru irauten
6du. Bi diak
eta bost kume bitartean iza-

kolorea. Jatorriaaraberakoa dute ilearen
4kolorea.renIlearen
Zenbat eta hegoalderago

ten dituzte aldi bakoitzean. Kumeak begiak itxita jaiotzen dira,
eta kasik bi aste izan arte ezin izaten dute begiak ireki. Urte batekin,
baina, helduaro sexuala lortzen
dute.

joan, surikaten larrua orduan eta
ilunagoa izango da. Aldiz, gunerik
lehorrenetan argiagoa izan ohi da.
Oro har gris edo marroi kolorekoak
izaten dira. Sudurra ilunagoa dute.
Begien inguruan ere beltz koloreko
orbanak dituzte, eta baita bizkarrezurrean eta buztanaren puntan
ere.

bestera. Sarri aldatu behar izaten dute bizi7tokiz.Batetik
Izan ere, janaria lortzeko gor-

zulatuz. Lur azpian
egiten dute bizitokia. Izan
5ere, lurraLurra
zulatuz sarrera ugariko
galeriak sortzen dituzte. Egun argiz

Berria

Konpainian, hobe.
Animalia soziala da, eta beti
taldean ibiltzen dira. 20-40 kideko
taldeetan bizi dira.

delekutik asko urruntzen ez direnez, harrapakinak eskasten hasten
direnean lekuz mugitzea beste
erremediorik ez dute izaten. Batik
bat intsektuak jaten badituzte
ere, animalia txikiak ere jaten dituzte.

Fitxa
• Izena: Surikata.
• Izen zientifikoa:
Suricata suricatta.
• Tamaina: 25 eta 35 zentimetro bitartean neurtzen
du. Horrez gain, 17-25 zentimetro inguruko isatsa dute.

• Pisua: Kilo bat baino gutxiago.
• Umealdia: Surikaten umealdia 70
egun ingurukoa izan ohi da. Epe hori igarotakoan, emeak bi eta bost kume bitartean izaten ditu.
• Bizi itxaropena: 12-15 urte inguru
bizi ohi dira.

• Jatekoa: Haragijalea da. Intsektuak,
sugandilak, sugeak eta animalia karraskari txikiak jaten ditu.
• Bizilekua: Basamortuko klima duten
lurrak atsegin ditu. Afrikako Kalahariko
basamortuan eta Namibiakoan topatu
ditzakegu.

larunbata, 2012ko otsailaren 11 berria
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Tarantula erraldoia

Hankaluze
handiak

Armiarma guztien artetik
handiena da tarantula erraldoia.
Itxuraz beldurgarria da, baina
soilik tarantula espezie baten
hozkada da hilgarria gizakientzat

Mundu osoan. Munduko armiarma handiena da tarantu1la erraldoia.
Migalea eta Goliath tarantula ere deitzen zaio. Bost kontinenteetan bizi dira; bereziki,
ingurune tropikaletan. Soilik mundu osoko espezie baten hozkada
da hilgarria gizakiarentzat. Espezie
hori Australian bizi da. Migalearik
handienak Amazonian daude.
Gorputza. Bi zati nagusi
ditu tarantularen gorputzak.
2Aurrealdean
zefalotoraxa dago;
buruak eta toraxak osatzen dute
organo hori. Atzeko aldean, berriz,
sabelaldea du. Gorputz osoa ilez
josia du. Harrapakinen eta harraparien mugimenduak hauteman
ditzake ileei esker. Hainbat espeziek euren buruak defendatzeko
ere erabiltzen dituzte ileak, eta
erasotzaileei jaurtitzen dizkiete.

Ehizarako prest.
Gordelekuaren sarreran ezkutatuta
egoten da tarantula, harrapakina
aurretik noiz pasatuko zain.

Ezaugarriak. Zortzi hanka
Bizilekua. Zeta horretaz baHanka bakoitzaren mu- 5 liatzen da, besteak beste, bi3turreanditu.
bizpahiru atzapar ditu. Ta- zilekuko atea ixteko. Lurrean ezkumaina askotariko lau begi pare
ditu: gaueko iluntasunean ikusteko egokituak daude begi batzuk;
egunez ikusteko dira besteak. Begi
asko izanagatik, ez du ongi ikusten.
Ahotik gertu bi letagin ditu, ileen
artean ezkutatuak. Intxaur baten
tamainako sabelaldea du. Otordu
baten ostean edota errunaldia
baino lehen, hazi egiten zaio. Sabelaldearen muturrean lau irun organo ditu. Zeta iruten du haiekin.
zeta. Sortzen
duen zeta haria oso sendoa
4da. IleKalitateko
bat baino hamar aldiz fina-

Berria

goa izan arren, hauskaitza da. Zeta
haria egiteko, hosto batera lotzen
du hariaren muturra, eta, gero,
urrundu egiten da. Atzeko hankak
orrazi modura erabiltzen ditu zeta
lantzean. Irun organoetatik irteten
den zeta likidoa da berez, baina, airearen eraginez, gogortu egiten
da.

taleku sakonak zulatzen ditu, eta
lurrez eta zeta hariz estaltzen du
sarrera. Beste hainbat zereginetarako ere erabiltzen du zeta: emeak, adibidez, zetaz egindako hamaketan jartzen ditu arrautzak.
Ehiztari iaioa. Harrapakinak ehizatzeko, ezkutalekua6ren sarreran
egoten da ezkutatua.
Harrapakina hurbiltzen denean,
zeta harietan bibrazioak sentitzen
ditu. Orduan, ziztu batean irteten
da gordelekutik, eta harrapakinaren gainera egiten du. Aurpegiaren
aurreko aldean dituen hatz artikulatu moduko batzuekin heltzen dio
harrapakinari, hozka egiten dio letaginekin eta pozoia sartzen dio.
Harrapakina mugitu ezinik duenean, ezkutalekura eramaten du
arrastaka. Estu oratu, zetarekin bildu eta listuz igurzten du. Barruko
likidoa eta substantzia guztia xurgatzen dio harrapakinari.

Fitxa
• Izena: Tarantula erraldoia.
• Izen zientifikoa:
Theraphosa blondi.
• Tamaina: 30 cm luze da.
Hanka bakoitza 7 cm luze da.
• Pisua: 100 gramo inguru.
• Umealdia: 200 arrautza erru-

ten ditu emeak, eta horietatik erdiak irteten dira bizirik. Arrautzak errun eta bi
hilabetera jaiotzen dira kumeak.
• Bizi-itxaropena: Emeak, 14 urte inguru. Heldutasun sexuala lortu, eta laster
hiltzen dira arrak; 3-6 urte bizi dira arrak.
• Jatekoa: Haragijalea da. Intsektuak,

karraskari txikiak, igelak, zapoak, sugandilak eta, tarteka, suge txikiak jaten ditu.
Hainbat astez jan gabe egon daiteke.
• Bizilekua: Munduko bost kontinenteetan bizi dira. Baso eta ingurune tropikaletan bizi dira bereziki. Amazonian daude
espezierik handienak.

larunbata, 2012ko martxoaren 10a berria
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Tasmaniako deabrua

Txikia eta
zaratatsua

Berez, ez da oso handia, baina
edonor beldurtzeko moduko
oihuak egiten ditu. Australiako
Tasmania uhartean bizi da soilik,
eta munduko martsupialio
haragijale handiena da

Animalia berezia, izen
1brua deitzen
berezia. Tasmaniako deazaio ugaztun txiki
honi: Tasmaniakoa, soilik Australiako Tasmania uhartean bizi delako;
eta deabrua, garrasi izugarriak botatzen dituenez jenio txarra izango
zuela pentsatu zutelako animalia
aurkitu zuten lehen europarrek.
Hortik datorkio izen berezi hori
animalia beltzaran honi.
Desagertzeko arriskuan.
2ren, baina
Lehen, Australian ere baziabereak jaten zituztela
uste zuten nekazariek, eta denak
hil zituzten. 90eko hamarkadaren
amaieran 150.000 deabru zeuden,
baina azken urteetan erdira jaitsi
da haien populazioa, minbizi larri
baten ondorioz. 2009an, desagertzeko mehatxu larrian dagoen espezie gisa izendatu zuten.

Oihuka.
Txikia dira, baina oihu ozenak
egiten dituzte. Maiz, aurkaria
beldurtzeko egiten dute oihu.

Martsupialiofamiliako haragijale han3dienaenEzaugarriak.
da Tasmaniako deabrua. Garai batean espezie bat baino
gehiago zeuden, baina, egun, bakarra geratzen da. Ilaje beltz eta iluna
du, eta orban zuri bat du eztarrian.
Zakur txiki baten tamainakoa da:
50-80 cm luze da. 30 bat cm luzeko isatsa du. Txikia izan arren, indar
handia du. Mutur txikia, belarri biribilak eta hanka sendoak ditu. Oso
baraila indartsua du. Haginez baliatzen da hezurrak txikitzeko.
Oiloak eta ganaduak jaten zituela uste
4bazenHaragijalea.
ere, karraskariak, muskerrak, sugeak, anfibioak eta bestelako animalia txikiak eta hildako
animaliak baino ez ditu jaten. Egun
osoa gordelekuan ematen du, eta
gauez janaria bilatzera irteten da.
Oihuak. Beldurra emateko
oihuak botatzen
5ditu, osomoduko
ozenak eta ezatseginak.

Berria

Oihu egiten duenean aurpegi bel-

durgarria jartzen du, gainera. Animalia txikia izan arren, errespetua
ematen du. Berez, baina, ez da animalia arriskutsua, eta nahiko lotsatia eta beldurtia da, gainera.
Bizilekua. Mundu osoan
leku bakarrean bizi dira: Aus6tralia hegoaldean,
Tasmania uhartean. Edonon bizi dira: nola kostaldean, hala basoetan. Lur azpian
zulatzen dituzten zuloetan edota
zuhaitz edo harkaitz zuloetan eraikitzen dituzte gordelekuak. Hostoz, egur azalez eta adar txikiz babesten dituzte bizilekuak.
Arra eta emea
martxo aldera elkartzen dira,
7eta, iaKumeak.
hilabeteko umealdiaren ondotik, apirilean jaiotzen dira kumeak. Lehen lau hilabeteetan amaren
poltsan edo sabelean garatzen
dira txikiak, titia hartuz. Behin garatuta, amaren poltsatik irteten
dira, eta habia normalean edukitzen dituzte. Sei hilabeterekin euren kontura ibiltzen hasten dira.

Fitxa
• Izena: Tasmaniako
deabrua.
• Izen zientifikoa:
Sarcophilus harrisii.
• Tamaina: 50-80 cm luze
da. 30 cm luzeko isatsa du.
• Pisua: 12 kilo inguru pisatzen du.

• Umealdia: Martxoan estaltzen du
arrak emea. 21 eguneko umealdiaren ostean jaiotzen dira txikiak. Lau jaio arren,
bizpahiruk baino ez dute irauten bizirik.
Lehen hilabeteak amaren poltsan ematen dituzte. Sei hilabetera, euren kabuz
bizitzeko gai dira.

• Bizi-itxaropena: 8 urte inguru.
• Jatekoa: Haragijalea da. Animalia txikiak, muskerrak, sugeak, karraskariak eta
hildako animalien hondakinak jaten ditu.
• Bizilekua: Australiako Tasmania uhartean bizi da soilik. Kostaldean zein mendi
aldean bizi dira.

larunbata, 2011ko ekainaren 4a berria
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Toco tukana

Txori
moko luzea

Txori mokodunik bada, hori
tukana da, moko luze, sendo eta
ikusgarria baitu. Txoria bera
baino handiagoa da mokoa, ia-ia.
Jakiak lortzeko eta babesteko
erabiltzen du arma sendo hori.

luze koloretsua. Luzea, koloretsua, sendoa. Hala1koxeaMoko
da tukanaren mokoa; ikusgarria benetan. Proportzioan, txoria bera baino handiagoa da mokoa. Gorputzaren tamainaren herena neur dezake, eta zerra
formako hortzez betea du. Moko
handia izanagatik, baina, oso arina
da, zulotxoz betea baitu. Zulo horiei esker, traba handirik gabe egin
dezake hegan. Gorputzeko tenperatura erregulatzeko erabiltzen du,
baita adaxketan dauden fruituak
hartzeko eta harraparien aurka defendatzeko ere. Mihi luze-luzea eta
estua du; 14 zentimetro luze da.
Luma ikusgarriak. Mokoa
lumak ere oso kolore2tsuakbezala,
eta ikusgarriak dituzte tukan
espezie batzuek. Hego txikiak, laburrak eta biribilduak dituzte.
18tik 65 zentimetro luze artean
neurtzen dute. Gorputza eta lepoa
laburrak dituzte, eta hankak ere laburrak eta oso sendoak dituzte.
Hainbat espeziek karratu formakoa dute isatsa, eta harrigarria da
zein erraz mugitzen duten isatsa
gorantz.
Askotariko espezieak.
Toco tukana edo Ramphastos toco da espezie guztietan
handiena. 60 zentimetro luze neur
dezake. Ez da, ordea, familiako bakarra; orotara, 40 tukan espezie
baitaude. Espeziearen arabera,
mokoaren tamaina eta lumen koloreak aldatu egiten dira. Familia
ugari den arren, galtzeko arriskuan
daude haietako asko, euren bizilekuak suntsitu egin dituztelako.

3

Talde txikitan. Bikoteka
edota talde txikitan bizi ohi
4dira; dozena
bat kideko taldeak

Berria

osatzen dituzte, gutxi gorabehera.
Bikotea bilatzen dutenean, bizi
osorako izan ohi da. Nondik nora
dabiltzan erraz igartzen da, tarte-

Hori mokoa!
Zerra formako hortzez betea du
moko sendoa. Gorputzaren
tamainaren herena neurtzen du.

ka oihu latzak egiten baitituzte.
Oihaneko animalia zaratatsuenetako bat da.
Zuhaitza, bizileku. Zuhaitzetan egiten du bizimodua.
5Zuhaitzean
gora eta behera ibili ohi
da, eta adarretan pausatua egoteko ohitura du. Adar batetik bestera saltoka ibiltzeko trebezia handia
du. Frutak, intsektuak, armiarmak,
ornodun eta narrasti txikiak jaten
ditu, eta, tarteka, baita txorien habietan topatzen dituen arrautzak
eta txori jaioberriak ere.
erruten. Eta
eguna zuhaitzean egiten
6duenez,Arrautzak
ez da harritzekoa habia
hantxe eraikitzea. Enborretako
zulo eta hutsuneak erabiltzen ditu
horretarako. Maiz, beste txoriek
utzitako habiez baliatzen dira. Hutsune horietan jartzen ditu arrautzak; aldiko, bi edo lau. Maiatza eta
uztaila bitartean erruten ditu, eta
bi astez txitatzen ditu. 50 egun inguru egoten dira kumeak habian.

Fitxa
• Izena: Toco tukana.
• Izen zientifikoa:
Ramphastos toco.
• Tamaina: 18 eta 65 zentimetro artean neurtzen du.
• Pisua: 800 gramo inguru.
• Umealdia: Maiatza eta uztaila

bitartean erruten ditu arrautzak; aldiko,
bi edo lau. Bi astez txitatzen egon ostean
jaiotzen dira kumeak.
• Bizi-itxaropena: 20 urte inguru.
• Jatekoa: Frutak, intsektuak, armiarmak, sugandilak, narrasti txikiak, txori txikiak eta txorien arrautzak jaten ditu.

• Bizilekua: Oihan eta baso tropikaletan
bizi dira, Mexikotik hasi eta Hego Amerika
arte. Espezie batzuek baso hezeak maite
dituzte; beste batzuek, berriz, leku freskoagoak nahiago dituzte, eta horregatik
bizi dira goi lautadetan. Lumatza ilunagoa
eta trinkoagoa dute azken horiek.
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Txepetxa

Txiki, txiki,
txikia

Gure basoetan bizi den txoririk
txikiena da txepetxa. Txikia da,
bai, baina ez eskasa, oso
bizkorra eta mugitua baita.
Isatsa tente-tente duela ibili ohi
da hara eta hona kantari

basoetako txikiena.
1bizi denGure
Txepetxa da gure ingurunean
txoririk txikiena. Oso txikia
da: 9 cm luze da, eta 15 cm baino
ez da hegoak zabalik. Pisatu ere,
oso gutxi pisatzen du: 10 gramo inguru. Itxuraz hegazti txikia eta potokoa da. Arre koloreko lumatza
du. Aurpegiko eta sabelaldeko lumak argiak ditu, eta bizkarraldeko
eta isatseko lumak, berriz, gorrixkak. Isats txikia du, eta tente-tente izan ohi du beti.
Oso bizia. Oso txori bizia
eta mugitua da; ez da geldi2rik egoteko
jaio. Lurretik distantzia
gutxira dagoen landaretzaren barruan ibili ohi da hara eta hona,
bizi-bizi. Bizkor hegan egiten du,
eta ez da erraza luzaroan geldirik
ikustea. Tarteka, gelditu, eta oihu
lehor eta ozena egiten du. Oso bereizgarria da haren kantua. Urte
osoan ibiltzen da kantari, baina
ezohiko indarrez abesten du egun
eguzkitsuetan.

Kumeak elikatzen.
Artega egoten dira kumeak habian,
gurasoek jatekoa noiz ekarriko.

Habia. Puxika itxura du txepetxaren habiak. Goiko alde5an zulotxo
bat egiten du, habiara

Bizilekua. Basoetan bizi da.
Leku hezeak eta zuhaixka
ugarikoak ditu gogokoen, belar eta
landaretza handiko inguruneak.
Erreka bazterrak ere gustatzen
zaizkio. Eta lorategietan eta parkeetan topatzea ere ez da zaila. Harrizko hormak, harkaitz zuloak, ezpondak eta sustraien arteko txokoak maite ditu. Ingurune horietan
bilatzen du jatekoa, eta habia ere
han egiten du.

3

bila. Hostoen
artean, harkaitzetako arra4kaletanJatekoaren
edota zuhaitz azalen pi-

Berria

tzaduretan dauden intsektu txikiak eta ornogabeak harrapatzen
ibiltzen da moko luze eta zorrotzarekin: armiarmak, kakalardoak, euliak... Harrapakin txikiak irentsi egiten ditu, baina handi samarrak direnak harrien edo adarren kontra
botatzen ditu, jan aurretik.

sartzeko. Lurretik hurbil dauden
horma, zuhaitz edota harkaitzetan
dauden zuloak aprobetxatzen ditu
habiak egiteko, eta belarrak, hostoak, zurtoinak, goroldioa eta lumak erabiltzen ditu horretarako.
Arrautzen errutea. Txukun-txukun atondutako ha6bia horietan
erruten ditu emeak
arrautzak, apirilean; aldiko, 5-8
arrautza. Hamabost egunez txitatzen ditu emeak. Arrak ez du txitatze lanean parte hartzen, baina
biak arduratzen dira kumeak elikatzeaz. Egunsentian eta ilunabarrean ematen diete jaten txikiei.
Amaren ondoan. Arrautzen
oskolak apurtu ostean, ha7bian jarraitzen
dute kumeek hazten. Jaio eta bi astera habia uzten
dute, baina oraindik beste bi aste
igaro beharko dute euren kabuz
moldatzen hasteko.

Fitxa
• Izena: Txepetxa.
• Izen zientifikoa:
Troglodytes troglodytes.
• Tamaina: 9 cm luze da.
• Pisua: 10 gramo inguru
pisatzen du.
• Umealdia: 5 eta 8 arrautza arte-

an erruten ditu aldiko. Bi astez txitatzen
ditu emeak.
• Bizi-itxaropena: 2-5 urte inguru.
• Jatekoa: Intsektu eta ornogabe txikiak jaten ditu, bereziki: landare zorriak,
kakalardoak, tximeletak, euliak, armiarmak, mariorratzak... Fruituak eta haziak

ere jaten ditu inoiz edo behin: ahabiak,
intsusa...
• Bizilekua: Zuhaixkak, zuhaiztiak eta
lorategiak gustatzen zaizkio bizitzeko.
Europan, Afrika iparraldean, Asia ekialdean eta erdialdean eta AEBetako iparraldean bizi ohi da.

larunbata, 2010eko azaroaren 13a berria
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animalia. Garai
batean, baserrian eta base1rritik Baserriko
bizi zen jendea. Oso ohikoa
zen ukuilua animaliaz beterik egotea. Kortan egoten ziren animalien
artean zegoen txerria. Balio handiko animalia da, txerritik dena aprobetxa baitaiteke. Txerriaren okela
eta, oro har, txerriki guztiak oso
preziatuak dira.
ahaidea.
2ten zaioBasurdearen
Etxean hazitako urdeari esatxerria. Txerriaren seniderik gertukoena basurdea da. Asian,
Afrikan eta Europan hasi ziren basurdea etxekotzen, orain dela
9.000 urte inguru. Oso erraza da
animalia hori etxekotzea.
Familia ugaria.

Ezaugarriak. Orain dela
hiru mende arte, txerri guztiak beltzak ziren, basurdeak bezala. Orain, berriz, azalez, arrosak dira
gehientsuenak. Animalia lodikotea
da. Azal sendoa dute, ile sendoz
eta latzez josia. Mutur motza dute,
eta begi txiki-txikiak. Belarri luzeak
dituzte, eta hanka motzak. Lau
apatx ditu hanka bakoitzean. Isats
txikia eta kiribildua du.

3

Umealdi bakoitzean, dozenatik gora
kume izaten ditu emeak. Sei bat
astez amaren esnez elikatzen dira.

rra eta zelaian topatutako animalia
txikiak ere jaten ditu. Egunean, bi
kilo elikagai irensten ditu. Garai batean, etxeko hondakinak ematen
zitzaizkion jateko. Txerriki hobea
lortzeko asmoz, patataz eta gazuraz elikatzen zituzten.

Zentzumenak. Ez dute baTxerrikume ugari. Txerraongi ikusten; baina, en- 7 mak bi umealdi izaten ditu
4tzun etatere
usaindu, inork baino hourtean, eta umealdi bakoitzean

Txerria

Garbi-garbia
Berria

Animalia zikina eta narratsa
omen da txerria, baina egiaz
ez da horrela. Freskatzeko eta
parasitoak kentzeko sartu
ohi da lokatz putzuetan

beto egiten dute. Boilurrak bilatzeko erabili izan dira; lur azpian
hazten diren perretxikoak dira boilurrak. Oso animalia bizkorra da,
eta orientazio bikaina du.
Fama baino ez. Animalia
dela uste da, baina,
5berez,narratsa
txerria ukuiluko animalia
garbienetako bat da. Ur putzuetan
sartzea gustuko du, baina freskatzeko eta gorputzean dituen parasitoak kentzeko egiten du hori.
ona. Denetarik jaten
du: barazkiak, haragia, pen6tsua...Jatun
Larrean ibiltzen bada, bela-

hamalau bat txerrikume izaten
ditu. Zazpi titi pare ditu txerramak.
Hiru eta sei aste bitartean amaren
esnez elikatzen dira. Amaren titi
bat hautatzen du kumeak, eta beti
titi beretik edaten du. Oso bizkor
hazten eta gizentzen dira.
txerria. Mundu
osoan hainbat txerri espezi
8daude;Euskal
350, orotara. Euskal Herrian ere bada bertako arraza: euskal txerria. Ia-ia lurreraino iristen
zaizkion belarri luzeak eta beltzak
ditu. Ipurdi aldean eta bizkar aldean orban beltzak ditu. Hankak, berriz, labur-laburrak ditu.

Fitxa
• Izena: Txerria.
• Izen zientifikoa: Sus
scrofa domesticus.
• Pisua: 500 kilo inguru.
• Umealdia: Urtean, bi
umealdi izaten ditu txerramak.
Ia lau hilabeteko umealdiaren os-

tean, hamalau bat txerrikume jaiotzen
dira. Hiru eta sei aste bitartean, amaren
esnez elikatzen dira.
• Bizi-itxaropena: Txerrama bost bat
urtez bizi da; apotea edo hazitarako txerri arra, hamar urte inguru.
• Jatekoa: Emandako guztia jaten du

txerriak: barazkiak, belarra, sustraiak, haragi xehatua, janari hondakinak, zizareak,
intsektuak, bazka...
• Bizilekua: Munduko txoko guztietan
bizi dira txerriak. Orotara, 350 txerri espezie daude mundu osoan. Guk ere badugu gure espeziea: euskal txerria.

larunbata, 2012ko uztailaren 21a berria
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Txinpantzea

Gizakiaren
ahaidea

Jakin-min handiko animalia da
txinpantzea, azkarra eta abila.
Gauzak oroitzeko eta tresnak
erabiltzeko gaitasun izugarria
du. Gizakiaren antz handia du,
itxura zein jarrera aldetik.

Gizakien arbasoa ote?
1txinpantzea
Tximino espezien artean,
da ezagunenetako
bat. Afrikako mendebaldean bizi
dira. Gaur egun, 200.000 txinpantze baino gutxiago daude. Gizakiaren ahaiderik hurbilena dela esan
izan da beti, gizakiaren antz izugarria duelako, itxura zein jarrera aldetik. Lotura estua dute: DNA beraren %94 partekatzen dute.
Taldeko bizimodua. Taldean egiten dute bizimodua.
2Normalean,
35 laguneko taldeak
izan ohi dira. Kideak elkar komunikatzen dira, oihuz zein keinuz. Komunikatzeko, 30 oihu mota baino
gehiago egin ditzakete. Jaio diren
taldean ematen dute bizia arrek;
emeak, aldiz, taldea utzi eta beste
batera joaten dira, kumeak izatera.
Kume bakarra. Urteko
edozein garaitan ematen da
3estaltzea.
Zortzi bat hilabeteko

eta esku eta oin azpian izan ezik,
ilez estalia du gorputz osoa. Usaimena, ukimena eta ikusmena oso
garatuak ditu.

umealdiaren ostean jaiotzen da
kumea. Lauzpabost urtean behin,
kume bakarraz erditzen da emea.
Amak eta kumeak beti elkarrekin
egoten dira. Hamar bat urtez babesten du amak kumea. Izaten dituzten kume guztien artetik, asko
txikitan hiltzen dira.

Oso abila. Oso-oso animalia azkarra eta abila da. Jate6koa lortzeko
edo beste hainbat

ederra. Arratsaldero,
kumeekin etzaten da ama
4habian.Loti
Gauero, hamabi ordu inguru egiten ditu lo. Loaldiaren ostean, esnatu, eta batetik bestera
ibiltzen da, lurretik nahiz zuhaitzetik zuhaitzera. Oso abila da adarretik adarrera, eta eskuekin bezain
ongi heltzen die adarrei hankekin.
Ezaugarriak. Besoak zangoak baino luzeagoak ditu.
5Eskuetako
hatzak tolestu egiten
ditu, lau oinetan ibiltzeko. Hanketako erpurua hatzen parean du,
eta, horri esker, objektuak hartzen
ditu. Ipurmasailetan, besapean

Berria

Beti elkarrekin.
Lauzpabost urtez behin, kume
batez erditzen da emea. Luzaroan
zaintzen ditu amak kumeak.

erabileratarako behar dituen tresnak sortzeko gai da: inurriak eta
termitak habietatik ateratzeko,
belarra edo adarrak erabiltzen
ditu; intxaurrak edo fruitu oskoldunak txikitzeko, berriz, bi harriz
edo egur zatiz baliatzen da; putzutik ura ateratzeko, hosto handi bat
hartu eta tolesten du...
Fruta biltzailea. Batez ere,
fruitu aleak, haziak eta hos7toak jaten
ditu. Horiez gain, beste
hainbat elikagai ere jaten ditu: intsektuak, ornogabe txikiak, arrautzak, eztia... Ehiztari abila da, eta
beste tximino batzuei, antilope
gazteei, ugaztun txikiei eta hegaztiei eraso egiten die. Ehizatutakoa
kideen artean banatzen dute.

Fitxa
• Izena: Txinpantzea.
• Izen zientifikoa:
Pan troglodytes.
• Tamaina: 80-100 cm luze
da arra; emea, txikiagoa:
70-85 cm luze.
• Pisua: 40-60 kilo pisatzen du

arrak. Emeak, berriz, kilo batzuk gutxiago:
30-45 kilo. Jaiotzean, 1,8 kilo pisatzen du.
• Umealdia: 230 bat eguneko umealdiaren ostean, kume batez erditzen da
emea. Aldiko, kume bakarra izaten du.
• Bizi-itxaropena: 50 urte inguru.
• Jatekoa: Fruta aleak, loreak, hostoak,

sustraiak, eta beste jaten ditu, baita intsektuak, ornogabe txikiak, arrautzak,
hegaztiak eta ugaztun txikiak ere.
• Bizilekua: Afrika erdialdean eta mendebaldean bizi da. Baso trinkoak zein bakanak gustatzen zaizkio, eta sabanako
leku lehorretan ere moldatzen da.

larunbata, 2012ko ekainaren 23a berria
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Izugarri handia. Izugarri
handia da txipiroi erraldoia.
1Munduan
den ornogaberik handiena da. Hogei metro luze da, eta hirurehun kilotik gora pisatzen du. Ur
sakonetan bizi da, 600 eta 1.800
metro arteko sakoneran. Han egiten du bizimodua; haiek ikustea,
beraz, ez da batere erraza.

Txipiroi erraldoia

Begi handi,
garro luze
Munduko ornogabe handiena da
txipiroi erraldoia; hogei metro
luze da. Animalien artean, begi
handienak dituen espeziea da.
Garro luzeak ditu, harrapakina
preso hartzeko aproposak.

Gorputz txikia eta
garro luzeak ditu: bost bat
2metroGarroak.
luze da gorputza, eta elikatzeko erabiltzen dituen bi garroak
hamabost metro luze dira —beste
zortzi garroak laburragoak dira—.
Bentosaz beterik dauzka garroak:
etsaiengandik babesteko eta harrapakinei heltzeko erabiltzen ditu
bentosa horiek.
handienak. Oso
buru txikia du. Ahoa, begiak
3eta tintaBegirik
jaurtitzeko hodiak ditu
buruan. Ahoa garroen erdian ezkutatua du. Loroaren mokoaren itxurako aho bat da: oso gogorra da,
eta ertz zorrotzak ditu. Begiak, berriz, izugarri handiak dira: 25 cm-ko
diametrokoak. Animalien artean,
begirik handienak dituen espeziea
da. Ur sakonetan argi gutxi dago,
eta horregatik ditu halako begiak.
Hezurrik ez. Ez du hezurrik
gorputzean, eta, beraz, zu4zen egoteko,
kitinazko eskeleto
txiki bat du. Tinta poltsa bat ere
badu gorputzean. Arriskuan dagoela sentitzean, tinta jaurtitzen du
ahoaren azpiko hoditik. Gorputzaren amaieran, bi hegal ditu; orekari
eusten laguntzen diote.
Ur turrustak botatzean lortzen duen presioari
5eskerAzkarra.
mugitzen da. Ur kantitate

Berria

handiak irensten ditu, eta, gero,
irentsitako ura indartsu jaurtitzen
du tinta botatzeko hoditik. Ura
jaurtitzean lotzen duen indarrarekin mugitzen da. Oso azkarra eta

Oso handia.
Kaxalotearen tamaina du txipiroi
erraldoiak. Goian, Madrilgo Zientzia
Museoan dagoen erreplika.

abila da uretan. Bizi den inguruan
nahikoa jatekorik ez badu, bizilekua aldatzen du.
Arrainjalea. Mota askotako
espezieak eta karra6marroakarrain
jaten ditu. Harrapakina
ikustean, ezkutatu egiten da, eta,
bat-batean, garro luzeak luzatu,
eta bildu egiten du. Aho parean
duenean, beste zortzi garro laburrekin inguratzen du. Harrapakina
preso duela ziurtatu ostean, ahorantz eramaten du mokadua.
bakarrik. Estaltze
garaia iristean, ar eta eme
7ugari Txikiak,
elkartzen dira. Kolorea aldatzen dute arrek, emeak erakartzeko. Estali ostean, milaka arrautza
erruten ditu eme bakoitzak, eta
leku ezkutuan uzten ditu: harri azpietan, zuloetan, arrakaletan...
Gero, joan egiten da, arrautzak bakarrik utzita. Zortzi bat astera, zabaltzen hasiko dira arrautzak. Txikiak, jaiotzen direnetik, gai dira euren kabuz bizitzeko.

Fitxa
• Izena: Txipiroi erraldoia.
• Izen zientifikoa:
Architeuthis.
• Tamaina: 19 metro luze
ere izan daiteke.
• Pisua: 300dik gora kilo pisa
dezake.

• Umealdia: Estali ostean, emeak milaka arrautza jartzen ditu. Arrautzak harri
azpietan, zuloetan eta arrakaletan ezkutatu, eta ihes egiten du emeak, arrautzak
bakarrik utzita. Zortzi astera, zabaltzen
hasten dira arrautzak.
• Bizi-itxaropena: Urtebete edo bi.

• Jatekoa: Arrain txikiak eta ertainak,
karramarroak, krustazeoak eta izkirak jaten ditu. Jateko gutxi dagoenean, txipiroi
txikiak ere jaten ditu.
• Bizilekua: Ia-ia munduko itsaso guztietan bizi da, 600 eta 1.800 metro arteko ur sakoneran.

larunbata, 2012ko otsailaren 4a berria
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Ubarroi handia

Uretako
belea

Kostaldean nahiz urmael eta
erreka bazterretan egon ohi da,
arrantzan ematen baitu eguna.
Hegaztia izanagatik, arrantzale
eta murgilari aparta da ubarroia.

hegaztia. Ubarroi,
hots, ur erroi edo ur bele. Ezin
1zitzaionUretako
izen egokiagorik jarri hegazti honi. Izan ere, belea bezain
beltza da, eta uraren ertzean igarotzen du eguna, mokadu gozoa
noiz arrantzatuko. Mundu osoan 21
ubarroi espezie daude. Gehienak
itsasotik hurbil bizi dira, baina badira ur gezetakoak ere. Europan
hiru espezie daude, eta horietako
bi gure artean ikus daitezke: ubarroi handia eta ubarroi mottoduna.
Beltz-beltza. Ikatza bezain
du lumaje. Beheko al2dean,beltza
baina, luma urdinxkak ditu.
Masail aldeko eta moko inguruko
lumak, berriz, kolore bizikoak izan
ohi ditu, hori-laranjak gehienetan.
Lepoa luzea eta malgua du, eta
mokoa ere, luze-luzea. Hankak oso
motzak ditu, eta oso atzean. Arrazoi horregatik, pausatuta dagoenean, oso tente geratzen da.

Arrantzara!
Arrainen bat gertu dela sumatu
orduko, burua uretan sartu, eta,
zast, mokadua ahoratzen du.

eta lakuetako eta urmaeletako
faunan kalte handia egiten du.

aparta. Goiza
arratsaldea arrantzan
3ematenetaArrantzale
Beti, ur-bazterrean. Uredu. Eguerdian, etenaldia
tan aurkitzen du jatekoa,
5
egiten du, eta, iluntzean, habiara
eta, beraz, ur-bazterrean egoten
joaten da, atseden hartzera. Ikusi
egin behar da arrantzan zein abila
den. Uretara sartu eta irten ibiltzen da, arrainen bila. Hamar metroko sakonera arte murgil daiteke, eta minutu batez egon daiteke
burua ur azpian duela. Murgiltzen
den aldiro, lehorrera irten, eta hegoak zabal-zabalik jartzen da, lumak eguzkitan lehortzen. Izan ere,
lumajea ez du irazgaitza, eta lumak
busti egiten zaizkio uretan.
Arraina, horixe
haren jateko gogokoena
4eta ia daArrainjalea.
bakarra. Bere aurretik igaro-

Berria

tzen den edozein arrain irensten
du. Adi egoten da uretako mugimenduei, eta, arrainen bat sumatzen duenean, burua uretara sartu, eta moko luze eta zorrotzarekin arrantzatzen du. Asko jaten du,

da beti, itsasoan zein ur gezetan.
Habia egiteko, baina, nahiago ditu
itsaslabar malkartsuak eta harkaiztsuak. Barnealdeko inguruetan, zuhaitzen adarretan hartzen
du atseden eta egiten du habia.
Kumeak. Tamaina handiko
habiak egiten ditu. Adar fin
6eta lehorrak
erabiltzen ditu lan horretarako. Errunaldi bakoitzeko, hiruzpalau arrautza erruten ditu
emeak, apirila eta maiatza artean.
Arra eta emea, biak arduratzen
dira txitatzeaz. Handik hilabetera,
arrautzaren oskola apurtzen dute
kumeek. Jaioberriei jaten emateko, papoa eta urdaila arrain txikiz
beteta joaten dira aita eta ama habiara. Zortzi aste geroago, hegan
egiteko eta habia uzteko prest
dira ubarroi txikiak.

Fitxa
• Izena: Ubarroi handia.
• Izen zientifikoa:
Phalacrocorax carbo.
• Tamaina: 80-100 cm
luze da.
• Hego zabalera:
120-150 cm luze da.

• Pisua: 3 kilo inguru.
• Umealdia: Apirila eta maiatza bitartean, hiruzpalau arrautza erruten ditu
emeak. Hilabetez txitatzen egon ostean,
kumeak jaiotzen dira. Aitak eta amak elikatzen dituzte. Zortzi aste dituztenean,
habia uzteko moduan dira txikiak.

• Bizi-itxaropena: 20 urte inguru.
• Jatekoa: Arrainez elikatzen da. Edozein arrain jaten du.
• Bizilekua: Ur gazi zein gezen inguruan
ibili ohi da. Munduko bazter ugaritan daude ubarroiak: Europa, Afrika, Amerika iparraldea, Australia eta Zeelanda Berria.

larunbata, 2010eko abenduaren 18a berria
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Ugatza

Hezur
karraskaria

Hildako animalien hezurrak dira
ugatzaren jaki gogokoena. Hezur
batzuk jan aurretik hautsi behar
izaten ditu. Hezurrak jaten
dituen hegazti bakarra da.

Saietan handiena. Hegazti
harraparia da. Saien artean
1handiena
da: hiru metro luzeko
hego zabalera du, eta ia sei kilo pisatzen du. Gainerako saiek ez bezala, lumez estalia du gorputza.
Hegoetako eta isatseko lumak beltzak dira, eta, burukoak eta sabelaldekoak, laranjak. Burdin eta kareharri asko duten erreketan sartzen da, eta, ondorioz, lumetan
oxidazio prozesua ematen da. Horregatik dira luma batzuk laranjak.

JOSEBA DEL VILLAR
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Begi ikusgarriak. Moko zorrotza eta sendoa du. Moko2tik begira
arte, lerro beltz zabala
du. Buruan mozorroa jantzia duela
dirudi. Oso begirada deigarria du:
irisa horia du eta ingurua, berriz,
gorri-gorria. Hegan doala erraz bereiz daiteke. Hego luze zorrotzak
ditu, eta erronbo itxurako isatsa.
Bi ezaugarri horiei esker, erraz
moldatzen da haitz labarretan.

Hegaldi luzeak.
Kilometro ugari egiten ditu hegan,
jatekoaren bila. Beheko argazkian,
ugatza, saien artean.

Mendian, haitz
labarrak gertu diren ingurue3tan biziBizilekua.
da, haitz arteko erlaitzetan
edota zirrikituetan eraikitzen baitu habia. Ungulatuek (ahuntzek, ardiek, sarrioek...) bazkatzen duten
zelai zabalen inguruetan bilatzen
du bizilekua, haien hezurrez elikatzen baita. Oso eremu zabalak
miatzen ditu, jatekoaren bila.
jalea. Hegazti harraparia da, baina hezurrez eli4katzenHezur
da, bereziki. Hezurrak jaten

RICHARD BARTZ

dituen hegazti bakarra da. Hildako
animalien hezurrak jaten ditu; egunean, 500 gramo inguru. Aukeran,
nahiago ditu hanketako hezur luzeak. 25 cm luzeko hezurrak ere
irents ditzake. Haiek baino luzeagoak, berriz, jan aurretik hautsi behar izaten ditu. Atzapar zorrotzen
artean hezurrak hartu, eta, hegan
doanean, malda handiko zona harritsuetara botatzen ditu, hezurrak apurtzeko.

bizitza. Talde txikitan bizi dira. Bikote edota hi5rukoteakBikote
osatzen dituzte —bi ar
eta eme bat–. Abendua eta otsaila
artean gertatzen da errunaldia.
Emeak bi arrautza jartzen ditu,
baina bakarrak irauten du bizirik. Bi
hilabetez arrautzak txitatzen dituzte gurasoek. Egunean, lauzpabost aldaketa egiten dituzte, tenperatura mantentzeko. Otsaila eta
apirila artean jaiotzen dira kumeak. Hilabetez zaintzen dute gurasoek. 75 egunetik aurrera, kumea
gai da bere kabuz elikatzeko.
Berreskuratzen. Garai batean, askoz hedatuagoa ze6goen espeziea.
Etsai ugari izan
ditu, ordea: argindar kableak, legez
kanpoko ehiza, pozoia, jatekoaren
gutxitzea... Egun, Asia eta Afrika
iparraldeko eta Europako mendietan bizi da. Gure lurraldean, Nafarroan bakarrik egiten du habia.
Dena den, maiz hegaldi luzeak egiten ditu, eta Euskal Herriko beste
hainbat txokotan ikus daiteke.

Fitxa
• Izena: Ugatza.
• Izen zientifikoa:
Gypaetus barbatus.
• Tamaina: Hego zabalera:
2,5 metro luze inguru.
• Pisua: 4,8 eta 5,4 kilo artean
pisatzen du arrak. Emeak handia-

goak izan ohi dira: 5,8 eta 6,4 kilo artean
pisatzen du.
• Umealdia: Bi hilabeteko txitaldiaren
ostean, bi arrautza jartzen ditu; horietako bakarrak iraungo du bizirik.
• Bizi itxaropena: 40 urtetik gora bizi
daitezke gatibutasunean. Aske, gutxiago.

• Jatekoa: Hildako animalien hezurrez
elikatzen da bereziki. Tarteka, haragia ere
jaten du. Elikaduraren %75 hezurrak dira.
• Bizilekua: Europan eta Asia eta Afrika
iparraldeko mendietan bizi da. Haitz labarretan bizi da. Gurean, Nafarroan baino
ez du egiten habia.

larunbata, 2010eko abuztuaren 21a berria
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Untxia

Belarri luze
jauzilaria
Labirinto erako gordelekuetan
bizi da egunez, eta gauez, zelai
zabalera edo basora irteten da
jateko bila belarri luzedun eta
hortz
zorrotzeko
ugaztun arrea.

Talde bizitza. Untxiak koloniatan bizi dira; koloniak ehun
1untxikoak
izatera hel daitezke eta
talde handi horien barnean sei edo
zazpi untxiko talde txikiagoetan
antolatzen dira. Talde bakoitzak
untxi ar bat du buru eta hark erabakitzen du zeinek duen lehentasuna estaltzerako.
Gordelekua. Itsas mailako
gune lehorretan bizi dira. Lur
2hareatsuak
izanik, errazagoa zaie
untxi zuloa eraikitzea. Lur azpian
zulatzen duten gordelekuan pasabide asko egiten dituzte logela
funtzioa duten hainbat gelatxotara joateko. Gordelekuak sarrera
bat baino gehiago izan ohi du, eta
untxiak ez dira 300 metro baino
gehiago urruntzen. Basoetan bizi
dira batik bat, baina nahiago dituzte sasiz estalitako zelai zabalak,
ezkutatzeko. Garai batean, laborantza lurretan ohikoak ziren, baina goldeekin untxi zuloak hondatzen zizkieten. Hala ere, gizakien
kalteei aurrea hartu eta parkeetan, zelaietan eta hilerrietan bizi
izatera moldatu dira.
Ilea. Ile gogorra eta artiledute. Mendiko untxien
3ilearentsua
kolorea arre argiaren eta
grisaren artekoa da bizkar aldean;
ile gorrixka batzuk ere izan ditzakete, eta nahasteak kamuflatzea
errazten die; sabel aldean, berriz,
kolore zurixka dute. Etxeko untxietan aldaera gehiago daude koloreari dagokionez: oinarrian gris-beixa izan arren, ñabardura beltzak
eta gorrixkak izaten dituzte. Gainera, kolore batekoak, motadunak
zein degradatuak izan daitezke .
Gauekoa. Ilunabarrean eta
gauean ibiltzea gustuko
duen animalia da. Iluntzetik egunsentira arte aprobetxatzen du jateko eta egunez untxi zuloetan
gordeta egotea atsegin du.

Berria

4

Erraz ugaltzen da.
Untxi emeak hiru-sei untxikume
edukitzen ditu urtean hiru-bost
aldiz. BERRIA

Zaratak. Animalia isilak dira,
baina ozen garrasi egiten
5dute minez
edo beldurtuta daudenean. Beldurra izan dezakete
harrapakariak gertu sumatuz gero;
orduan, geldi egoten dira babeslekura saltoka ihes egin aurretik. Beldurtuta, haserre edo urduri daudenean zein emeek estaltzen uzten ez dietenean lurra atzeko
hankekin jotzen dute.
Kumeak bero. Untxi emeek gela berezi bat presta6tzen dute
kumeak erditzeko, gelaren hondoa ilez estaliz. Jaiotzen
direnean, gorrak eta itsuak dira kumeak, eta ez dute ilerik. Amak,
beste kumaldi bat izan aurretik, hilabetez ematen die esnea.
Untxiek atzera begira dezakete burua mugitzeko
7beharrikBegiak.
gabe; aurpegiaren parean,
ordea, badute puntu itsu bat. Untxien begiak bost kolorekoak izan
daitezke: marroiak, urdinak, grisurdinxkak, zaindunak eta arrosak.

Fitxa
• Izena: Untxia.
• Izen zientifikoa: Oryctolagus cuniculus.
• Tamaina: Gorputzaren
luzera 33 zentimetrotik
50era artekoa dute; belarrien
luzera, berriz, zazpi zentimetrokoa.

• Pisua: 1,5 eta 2,5 kilogramo artean.
• Umealdia: Ernaldia 28-33 egunekoa
izaten da, eta 4-12 untxikume erditzen dituzte. Eme batek urtean 10-16 untxikume
izan ditzake. Untxi gazteak ugaltzeko gai
dira 3,5-4 hilabeterekin.
• Bizi itxaropena: 8-10 urte.

• Jatekoa: Udan, belarrak, eta neguan,
sustraiak eta azalak.
• Bizilekua: Paleolito garaian ugaria zen
Iberiako Penintsulan. Gaur egun Ipar Afrikan eta Europan bizi da batez ere. Historian zehar AEBak, Txile, Hegoafrika eta
Australia ere izan ditu bizitoki.

larunbata, 2010eko abuztuaren 28a berria
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Zapelatz arrunta

Hegazti
zelataria

Kolore arreko harrapari ertaina
da zapelatz arrunta. Errepide
bazterreko zutoin zein
zuhaitzetan ikus daitekeena
ehizatu eta jango duen
harrapakina zelatatzen beti.

arre eta horiak.
1rra da,Kolore
Zapelatzaren lumajea aldakoarre ilunetik hasi eta arre
zurixkara artekoa. Bizkarra arrea
izaten dute erabat, eta sabel aldea argiagoa badute ere orban ilunak dauzkate. Isats aldean marra
estu ilunak dituzte, zazpi eta hamar artean, eta azken marra lodiagoa izan ohi da. Hankak eta mokoak horixkak dituzte, eta begiak
arreak edo arre-horixkak.
Eztei hegaldia. Hegan egiteko era planeatzailea eta la2saia dute.
Biraka, zirkulu handiak
eginez eta hegal kolpe gutxi emanez igotzen dira haize korronteak
baliatuz. Airean geldirik egoteko
gai ere badira. Negu amaieran eztei
hegaldia eginez ikus daitezke zeruan. Bikotea bata bestearen inguruan biraka hasten da planeatzeak, bira azkarrak, hegalak itxiz goitik beherako jaitsierak eta
mugimendu bereziak eginez.

Eremu propioa. Zapela6 edo 7 kilometro koa5drokotzek
eremua dute, eta garrasika

handi txukunak.
3nuetan,Habi
Zuhaitz handiren batean, piesaterako, eta noiz edo

zein zeruan biraka aldarrikatzen
dute gune horren jabetza.

noiz harkaitz artean egiten dute
habia. Lapurretarako trebezia jateko ez ezik habia lortzeko ere baliatzen dute, beleren baten habia zaharren bat eurentzat hartuz eta
berrituz. Habi handiak dira, eta
adarrak zein bestelako materiala
hartuta barrua txukun babesten
dute goroldioz eta belarrez, eta ingurua adar berdez apaindu.

Baso bazterrak. Geldi-geldi, ikuspegi zabaleko toki ba6tean, orduak
eman ditzakete ha-

Isats zabal eta biribila.
4lak ikusten
Lepo motza eta hego zabazaizkie zapelatzei zeruan hegan ari direnean, eta zabala
eta biribila dute isatsa. Tamainaz
antzerakoak dira miruak, eta horiengandik bereizi nahi baditugu,
isatsari erreparatu besterik ez
dugu egin behar, izan ere, zapelatzek ez bezala miruek isats urkilatua, sarde itxurakoa baitute.

Berria

Hegan edo zain.
Zirkulu handiak eginez airean biraka
ari ez direnean zelatan pausatzen
dira toki finkoetan. BERRIA

rrapatu eta jateko zerbaiten zain.
Beraz, ehizarako leku irekiko baso
bazterrak dituzte gogoko, zelai,
soro, nekazaritzako lurrak dituzten
arboladi eta leku irekiekin batera.
Hortaz, Euskal Herriko paisaia ezin
egokiagoa da hegazti honentzat,
eta menditik itsasora arte mugitzen da airean.
Kumeak. Txokolate koloreko
tantoz zipriztindutako arrau7tza zurietatik
45 gramoko luma zuridun txitak jaiotzen dira. Emea habiatik ez da ia mugituko lehen 15
egunean, baina gero, arrarekin batera ehizan hasi beharko du kumeei jaten emateko. Hala ere, gehienetan, txikienak hil egiten dira.

Fitxa
• Izena: Zapelatz arrunta.
• Izen zientifikoa:
Buteo buteo.
• Tamaina: Emeek 56 zentimetroko luzera dute; arrek
50ekoa. Hegal zabalera 113 eta
140 zentimetro artekoa.

• Pisua: 700 eta 1.200 gramo arteko pisua dute emeek; arrek, berriz, 550 eta
850 artekoa.
• Umealdia: Kumaldi bakarra izaten
dute, martxotik aurrera. Emeak 2-4
arrautza jarri eta 33-38 egun pasatzen
ditu haien gainean.

• Jatekoa: Haragijalea da. Anfibio, hegazti, musker, untxi, suge, intsektu, zizare eta sarraskiak jaten ditu.
• Bizilekua: Europan arrunta da. Iparraldekoak hegoaldera etorriko dira
negu-pasa. Euskal Herritik, abuztuaren
bukaeratik urrira bitartean pasatzen dira.

larunbata, 2012ko martxoaren 24a berria
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Zikoina beltza

Hankaluze
beltzarana

Euskal Herrian ez du habiarik
egiten, baina hegoaldetik
iparralderako bidean zikoina
beltz ugari igarotzen dira gure
zerutik. Gorputzean dituen luma
beltzek egiten dute ezberdin

Zikoinen itzulera. Iristear
egongo dira zikoinak; honez1kero iritsi
ez badira, bederen. Negua Afrika aldean pasatu ostean,
gure artera etortzen dira udaberri
aldera. Kanpandorreetan eta elektrizitate posteetan habia egiteko
ohitura dute gurean. Bada, ordea,
habiarik egin gabe Euskal Herritik
igarotzen den zikoina espezie bat:
zikoina beltza. Hemen gelditzen ez
badira ere, ehunka ale igarotzen
dira Euskal Herritik. Hegazti migratzailea da, eta, egunean, 250 kilometro egin ditzake.
Antzekotasun handiak.
2koa izanik,
Zikoina zuriaren familia bereantz izugarria du. Zikoina beltza zuria baino zertxobait
txikiagoa da. Lumen kolorea da bi
espezieen arteko ezberdintasun
nabarmenena. Bularraldeko eta
bizkarraldeko lumatza beltz-beltza du, eta, tarteka, luma berdexka distiratsuak ditu. Sabelaldeko
lumak, berriz, zuri-zuriak ditu. Lumarik gabeko hanka luze-luzeak
eta gorriak ditu. Mokoa ere luzea
eta gorria du, eta oso sendoa.

Kumeen zaintza.
Euren kabuz moldatzeko gai diren
arte, aita zein ama arduratzen dira
txikiak elikatzeaz eta zaintzeaz.

hartzen. Beste hainbatetan, baina,
habia berriak egiten ditu. Goroldioa, belarra, adarrak eta lurra erabiltzen ditu lan horretarako. Maiz,
aurreko urteetan erabilitako habiak erabiltzen ditu.

Jatekoa. Arrainak jaten
Ugalketa. Habia prest dueditu, bereziki; baina anfibio- 5 la, bikotea bilatzeko lanak
3ei, narrastiei
eta ornogabeei ere ez hasten dira. Arrak hegaldi txikiak
die muzin egiten. Hala, sugeak, sugandilak, igelak, intsektuak, barraskiloak, zizareak eta beste ere
jaten ditu. Habia eraiki aurretik, elikagai horiek eskura edukiko dituen
lekuak bilatzen ditu.

egiten ditu emearen inguruan.
Arrak estali eta astebetera, arrautzak erruten ditu emeak; 3-5 bat
arrautza. Apiril aldera gertatzen da
hori. Hilabete eta erdi inguruko txitaldiaren ostean, arrautzaren oskola apurtzen dute kumeek.

Habia. Zikoina zuriak ez bezala, zibilizaziotik urrun dau4den lekuak
Kumeak. Lehen hamar ashautatzen ditu habiak
teak habian igarotzen dituz6
egiteko; zuhaitz garaiak nahiz har- te txikiek. Aitak eta amak ematen
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kaitz eremuak. Ibaiak, errekak, hezeguneak edota urtegiak inguruak
ditu gogokoen, uretan bilatzen
baitu jatekoa. Martxo inguruan
eraikitzen ditu habiak. Batzuetan
hegaztiren batek utzitako habiak
txukuntzen ditu, eta bizileku gisa

diete jaten. Jakia irentsi ostean,
berriro ahoratzen dute, jaioberriei
emateko. Hegan egiten ikasi eta
habia uzten duten unetik, euren
kabuz moldatuko dira zikoina gazteak. Jaio eta bi hilabetera egiten
dute lehen hegaldia.

Fitxa
• Izena: Zikoina beltza.
• Izen zientifikoa:
Ciconia nigra.
• Tamaina: 100 cm luze da.
• Hegoen zabalera:
160 cm luze.
• Pisua: 3 kilo inguru pisatzen du.

• Umealdia: Urtean behin erruten ditu
arrautzak; 3-5 arrautza, apiril aldera. 45
bat egunez txitatzen dituzte arrautzak
arrak zein emeak. Lehen asteetan biek
ala biek ematen diete jaten kumeei. 70
egun igaro ostean, habia uzten dute, eta
euren kabuz bizitzen hasten dira.

• Jatekoa: Arrainak jaten dituzte, bereziki, baina beste hainbat animalia ere gustuko dituzte: sugeak, igelak, zizareak...
• Bizilekua: Europan, Afrikan eta Asian
bizi dira. Afrika aldean igarotzen dute negua, eta, udaberrian, iparralderantz bidaiatzen dute.

larunbata, 2012ko irailaren 15a berria
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mantangorri

ANiMALiEN ERREiNUAN

Zirauna

Musker
mozorrotua

Lehen begiratuan sugea dirudien arren,
muskerraren familiako espeziea da zirauna.
Bizitzarik luzeena duen muskerra da. Ez du
hankarik, eta gorputz luzea, distiratsua eta
irristakorra du. Erdi ezkutuan igarotzen du
eguna, eta iluntzean ibiltzen da hara eta hona.

Ez da sugea. Itxuraz sugea
arren, zirauna ez da
1suge dirudien
bat, saurio bat baizik, hau da,
muskerren taldeko espezie bat da.
Gainerako saurioek ez bezala, ez
du hankarik, eta ezkata leun eta
distiratsuz estalia du gorputz luze
eta irristakorra. Gure mendi eta
zelaietan maiz ikusten dira ziraunak. Nafarroa hegoaldean izan ezik,
oso espezie hedatua da gurean.
Ez dira berdinak. Kolore
eta ilunak ditu gorpu2tzean.apal
Emeak ez bezala, kolore uniformea du arrak gorputz osoan.
Emearen kolorea argiagoa da, eta
gorputzaren erdian lerro ilun bat
izan dezake. Urtean pare bat aldiz
aldatzen du azala. Buru zabal eta
luzeagoa dute arrek; emeek isatsa
izaten dute luzeagoa, eta zertxobait handiagoak dira eta gehiago
pisatzen dute.
Negua, lotan. Ez dago informazio handirik haren portaerari buruz. Ez du askorik aldatzen bizitzeko eremua, eta, beraz,
antzeko inguruan ibili ohi da beti.
Itzaletan dauden leku hezeak eta
freskoak ditu gustuko, belar motzeko eta landaretza ugariko eremuak. Hibernatzen pasatzen du
negua; maiz, bakarrik, eta, batzuetan, talde handietan. Beste hainbat espezietako kideekin ere egin
ohi du neguko egonaldia. Eguraldi
onarekin, lozorrotik esnatzen da.
Otsail amaieratik azarora bitartean ibiltzen da hara eta hona.

3

Etsai ugari. Ezin da oso lasai bizi, harrapari ugari baiti4tu atzetik:
sugeak, muskerrak, he-
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gaztiak, ugaztunak... Mugimendu
azkarren bidez lortzen du haiengandik ihes egitea. Egunez, erdi
itzaletan dauden guneetan egoten
da, eta, tarteka, eguzkitara irteten
da. Normalean, baina, iluntzean irteten da babeslekutik.

Goxo-goxo lotan.
Negua lozorroan igarotzen du. Batzuetan, bakarbakarrik egoten da zuloan; baina, beste batzuetan,
talde handietan pasatzen du negua.

Jatekoa. Bera, berriz, oso
mugitzen diren harra5pakinengeldo
atzetik ibili ohi da. Barraskiloak, bareak, zizareak, bareak eta
intsektuak janez elikatzen da.
arteko borroka. Ez
da oso animalia lurraldekoia,
6baina,Arren
ugalketa garaian, arrek elkarrekin egiten dute borrokan. Buruan kosk egiten diete elkarri, eta
gorputza kiribiltzen dute, elkarri
zauriak eragiteraino. Irabazle irteten den arrak emea estaltzen du.
Kumeen jaiotza. Maiatz inguruan izaten da estaltze ga7raia. Arrak
emeari kosk egiten dio
buruan edo lepoan, eta buztanak
korapilatzen dituzte. Estaltzeak
luze iraun dezake: hamar bat ordu.
Umealdiak hiru bat hilabete irauten du, eta abuztu edo irail inguruan kumeak jaiotzen dira. Umealdi bakoitzeko, bi eta hogei kume
artean jaio daitezke. Emearen tamainaren arabera, jaiotako kumeen kopurua alda daiteke.

Fitxa
• Izena: Zirauna.
• Izen zientifikoa:
Anguis fragilis.
• Tamaina: 29 cm luze da
gorputza; isatsa, berriz,
20 cm luze.
• Pisua: Normalean, emeak arrak

baino handiagoak eta pisutsuagoak dira.
20 gramo inguru pisatzen du emeak;
arrak, gramo batzuk gutxiago.
• Umealdia: Hiru hilabeteko umealdiaren ostean, abuztu inguruan jaiotzen dira
kumeak. Erabat garatuak jaiotzen dira.
• Bizi-itxaropena: 50 urte inguru.

• Jatekoa: Barraskiloak, zizareak, bareak eta intsektuak jaten ditu.
• Bizilekua: Ia Europa osoan eta Asia
mendebaldean bizi da. Gurean, Nafarroa
hegoaldean izan ezik, edonon aurki daiteke. Itzalean dauden gune hezeak, hotzak eta euritsuak maite ditu.

