




Hobekien kontserbatzen den Kantauriko basoetako 

batera sartzear zaude, gure lurraldeko   tonto  r   rik 

garbienera igotzear, gure habitat guztietako ani-

malia bitxienak ezagutzear, baita ia ikusezinak 

direnak ere. Iberiar penintsularen iparraldeko 

hainbat ekosistema eta bertan bizi diren ia espezie 

guztiak ezagutu ahal izango dituzu orrialde haue-

tan. Taldeka eta familien arabera antolatuta, gure 

lurraldeko 50 espezie enblematikoenen ezaugarri 

eta berezitasun guztiak ezagutuko dituzu.

Presta zaitez kolore orotako animalia basatien 

mundua bisitatzeko; orrialde guztietan izango 

duzu aukera deskubritzeko nor ezkutatzen den.



Izaki bizidunen artean hainbat erreinu daude, 

animaliena da horietako bat. Animaliak bi tal-

de handitan banatzen dira, ornodunak eta or-

nogabeak, hau da, bizkarrezurra dutenak eta 

bizkarrezurrik ez dutenak. Ornodunak bost 

klasetan banatzen dira: ugaztunak, hegaztiak, 

anfibioak, narrastiak eta arrainak.

Liburua hiru ataletan banatuta dago: lehenen-

go atalean, ugaztunak topatuko dituzu; bigarre-

nean, hegaztiak; eta hirugarrenean, anfibioak 

eta narrastiak, batera. Arrainak ikusten zailak 

direnez, ez dira liburu honetan agertzen.

Klaseak ordenatan banatzen dira; ordena bakoi-

tzak orri bat du, eta orri horren izenburuaren 

azpian topatuko duzu ordenaren izena. Orde-

nen barruan familiak daude, eta irudikatutako 

animalia bakoitzaren ondoan, parentesi artean, 

zer familiakoa den ikusiko duzu. Letra larriz 

idatzita dagoena animaliaren izen arrunta da, 

eta latinez dagoena, berriz, izen zientifikoa, es-

peziea adierazten duena.
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ORNODUNAK
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ERREINUA (animalia)
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ORDENA (haragijalea)
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UGAZTUN

ARRAINAK
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Orrialde hauetan Euskal Herrian bizi diren ugaz-

tunak ezagutuko dituzu. Denak klase berekoak 

izan arren, oso talde anitza osatzen dute, eta alde 

nabarmenak daude kideen artean.

Adibidez, zentimetro gutxiko satitsuaren eta ba-

learen artean alde izugarria dago tamainari dago-

kionez. Gainera, mugitzeko era ere ez dute denek 

berdina: ugaztun batzuk motel-motel ibiltzen dira, 

kirikiñoa esaterako, eta beste batzuk saltoka eta 

lasterketa bizkorretan ibiltzen dira, esaterako er-

bia; baina badaude hegan egiten dutenak edo ige-

ri egiten dutenak ere. Badira ugaztun bakartiak, 

hartza esaterako, edo taldetan elkartzen direnak, 

otsoak adibidez.

Elikadurari dagokionez ere denetarik dago: hara-

gia besterik jaten ez dutenak, belarjaleak, intsek-

tujaleak, arrainjaleak edo ia edozer gauza jateko 

gai direnak.

Hala ere, ezaugarri komun batzuk dituzte: denek 

arnasten dute oxigenoa birikien bitartez, baita ure-

tan bizi direnek ere. Ugaztunek ez dute arrau tzarik 

jartzen (Ozeaniako ekidna eta ornitorrinkoa izan 

ezik), eta ilez estalita izaten dute gorputza. Horrez 

gain, ugaztun eme guztiek sortzen dute esnea ku-

meak jaio berritan elikatzeko.
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Arantzak ditu ezaugarririk argiena –5000tik 

gora izaten ditu–, eta erasotzaileetatik babeste-

ko erabiltzen ditu; harrapakari bat gerturatzen 

zaionean, bola bat bihurtu eta arantzak tente-

tzen ditu. Hala ere, baliabide horrek ez du beti 

funtzionatzen, eta azeriak, adibidez, gai izaten 

dira, batzuetan, kirikiñoaren babes-osagai ho-

riek ezeztatzeko. 

Ordena honetako ugaztunek ez dute oso ikusmen 

ona; usaimena, aldiz, oso fina dute, eta horretaz 

baliatzen dira jaten dituzten animalia txikiak 

topatzeko. Harrapakinak topatzeko, normalean, 

aktiboagoak izaten dira gauez; hala ere, egunez 

ikusi ahalko dituzu, ia gehienetan bakarrik, ez 

baitira oso animalia lagunkoiak.
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Satorrak lur azpian egindako zuloetan pasatzen du ia bi-

zitza guztia, bertan topatzen baitu bere janari gustukoe-

na: zizareak. Gorputz osoa du lur azpiko bizimodura mol-

datua; horregatik ditu hain txikiak begiak eta belarriak, 

ia-ia ikusezinak. Baina deigarriena pala itxurako esku 

erraldoi horiek dira, lurra zulatzeko tresna ezin hobea.

Ugaztun guztien artean txikie-

na da, baina, kontuz, oso era-

sokorra izaten da, eta beldurtu 

beharrean hozka egiten saia-

tuko da. Sudurra, tronpa itxu-

rakoa, nahiko handia dute, eta 

usaimena fina. Kumeak dituz-

tenean, amak ilara bat osatzen 

du bere atzean, eta satitsu txi-

kiek, aurrekoaren isatsari hel-

duz, tren moduko bat osatzen 

dute.
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Era askotako harrapariek erasotzen dute: azeriak, katuak, 

hontzak, sugeak, mustelidoak. Hala ere, ugalketa-tasa oso al-

tua du, eta, noizean behin, leherketa demografikoak gertatu, 

eta landa-lursaguz betetzen dira soroak. Onddoez, zuhaitzen 

azalaz eta intsektuez elikatzen dira, baina belarjaleak dira, 

funtsean. Hori dela eta, hainbat nekazarik etsaitzat dituzte, 

nahiz eta egiten dituzten galeriekin lurra aireztatzen duten.

Karraskari guztien artean txikiena da, sei 

zentimetro ere ez da luze; beraz, ez da erraz 

ikusten. Habiak, aldiz, erraz ikusiko dituzu 

zerealen soroetan, gari-zurtoin bati eutsitako 

belarrekin edo lastoekin egindako bolatxoa 

bat baita. Ondo bilatuz gero, agian ikusiko 

duzu buztanaz baliatuz zurtoinetatik gora 

igotzen eta haziak biltzen.

Orri honetan karraskariak ikusiko dituzu. Ugaztun txikienetakoak dira, eta sarri iku-

siko dituzu, oso ugariak baitira –erraztasun handia dute ugaltzeko–. Hori dela eta, 

animalia askoren oinarrizko elikagai bihurtu dira: sugeak, katuak, hontzak, azeriak...

Etengabe hazten zaizkien ebakortzak dira karraskarien ezaugarri esanguratsuena, 

eta mota guztietako elikagaiak karraskatzeko erabiltzen dituzte: landare jatorrikoak, 

 batzuetan, intxaurrak edo sustraiak adibidez, eta animalia txikiak, beste batzuetan.
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Basoan korrika, enborretatik jaisten edo 

adarretan jauzi ikaragarriak eginez, eten-

gabe aritzen da elikagai bila: intxaurrak, 

ezkurrak, pinaburuak.

Lur azpian ezkutatu ohi ditu negurako har-

tutako fruituak; dena dela, gero ez ditu ho-

riek guztiak aurkitzen. Beraz, haritz, gaz-

tainondo eta beste zuhaitz batzuen haziak 

landatzen dituela esan dezakegu, eta, hor-

taz, mesede egiten dio janaria eta aterpea 

ematen dion basoari.

Muxar bat lehen aldiz ikustean, sagu batekin na-

hastuko duzu beharbada, baina horra muxarra 

eta sagua bereizteko bi truko: soro-muxarrak 

antifaz beltz moduko bat du aurpegian, eta buz-

tana saguarena baino iletsuagoa da. Arriskuan 

dagoenean buztana galtzen dute, sugandilek egi-

ten duten moduan. Muxarrak oso ezagunak dira 

zulo epel batean igarotzen dutelako negu osoa, 

lo. Zulora sartu aurretik, asko jan behar izaten 

dute, negurako gantz erreserba onak izateko.
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Igaraba urzale amorratua da, eta ibaiak be-

har ditu bizirik irauteko, bertan topatzen 

baitu janaria eta bertan egiten baititu ezkuta-

lekuak. Gorputza erabat prestatuta du uretan 

ibiltzeko: uretarako ile berezia, hatzen arteko 

mintz bat, ahateenaren modukoa, eta igerian 

laguntzen dion isats indartsu bat. Janaririk 

ohikoena arrainak izaten dira, baina karra-

marroak eta anfibioak ere harrapatzen ditu.

Beren gorputza beste ugaztunen oso bestelakoa da: 

luzangagoak, hanka nahiko motzak eta buru txikia. 

Orokorrean, oso animalia biziak dira, segundo bat ere 

ez dira geldi egoten, janari bila, bazter guztiak araka-

tzen, horma eta enborretatik gora, korrika, saltoka, 

uretan edota urpean igeri; azkar batean agertzen dira, 

eta are azkarrago desagertzen. Berezitasun nagusie-

tako bat usain desatseginak sortzen dituen guruin bat 

da, mofetek dutenaren oso antzekoa.
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Beste mustelidoen hainbat ezaugarri badituen arren –esate-

rako hanka motzak eta buru txikia–,ez da hain liraina eta 

ibilkera baldarragoa du. Izateko era ere lasaiagoa da, eta bere 

dieta ez da bakarrik haragian oinarritzen, denetarik jaten du. 

Azkonarrak beraiek egindako zuloetan bizi dira: oso zulo lan-

duak izaten dira, eta oso garbi edukitzen dituzte, komun gisa 

erabiltzen duten gela bat izaten baitute.

Haragijale guztien artean txikiena da, baina animalia 

oldarkorra eta ausarta da benetan, eta bera baino han-

diagoak eta berak baino pisu handiagoa duten anima-

liak erasotzen ditu. Oso ehiztari eraginkorra da, saguen 

zuloetan sartu eta han harrapatzen ditu; zuhaitzetara 

igotzen da, eta txoriak eta haien habiak bilatzen ditu 

adarretan: ez du sugeei eraso egiteko beldurrik, eta be-

harrezkoa bada, uretan ere sar daiteke.



18

Euskal Herrian topatu dezakegun 

animalia lurtar handiena eta pisu-

tsuena da: arrak 230 kilotik go-

rakoak izatera irits daitezke. Hala 

ere, ez du gizakia erasotzen, ez badu 

bere burua arriskuan ikusten. Ha-

ragia jaten duen arren, ez da batere 

ehiztari ona, eta sarraskiak apro-

betxatu behar ditu, nahiz eta beste 

hainbat elikagai ere bilatzen dituen: 

gustukoena eztia du, baina baita fru-

ta, xomorroak, arrainak...

Orri honetan bi familia topatuko dituzu: hartzena eta kanidoena. Ho-

rien artean beste haragijaleekin baino lotura estuagoa dute, muturluzeak 

izaten dira, eta atzaparrek ez dute kanpora eta barrura egiten, katuenak 

bezala. Haragijale handienak eta pisutsuenak dira.
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