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K L I M A-A I R E A- E N E R G I A- B I OA N I Z TAU N A

ESPEZIE
FITXAK
Tokiko faunaren
Inbentatrio partehartzailea
Ipar Euskal Herriko Bilbe berde eta
urdinaren kartografiaren kari

ULERTZEKO
ZERGATIK INBENTARIOAN PARTE HARTU ?
Ezagutza hobetu beharreko zenbait espezien behaketak biltzeko. Behaketa horiek adituek egindako
inbentarioak osatuko dituzte, lurraldeko bilbe berde eta urdinak kartografiatzeko.
Hortaz, egiten eta jakinarazten duzun behaketa bakoitzak Ipar Euskal Herriko bioaniztasuna hobekiago
ezagutzen laguntzen du. Zure behaketak partekatzean, sare ekologikoen ezagutzan parte hartzen
eta hauen babesten laguntzen duzu.

BILBE BERDE ETA URDINA, ZER DA ?
Bilbe berde eta urdina sare ekologikoak ezagutarazi nahi dituen desmartxa da, babestu eta
berreraikitzeko xedearekin, animalia eta landare espeziek, gizakiak bezala, ibili, elikatu, ugaldu,
atseden hartu... eta, oro har, haien bizi-zikloa ziurtzeko gisan. Lurraldeak gero eta artifizializatuagoak
izanez, ez dute gehiago zirkulazio librea bermatzen.
Horregatik, bilbe berde eta urdinak bioaniztasunaren zaintza lurraldearen antolaketa erabakietan
sartzeko asmoa du. Halaber, habitat naturalen eta espezien kontserbazio-egoera hobetzen eta urmasen egoera ekologiko ona lortzen laguntzen du.

BILBE BERDE ETA URDINARENTZAT ABERE ESPEZIE ADIERAZLEAK,
ZERTARAKO ?
Ipar Euskal Herriko bilbe berde eta urdinaren kartografia eta modelizazioren kari, bakarrik espezie
adierazleen atxikitzea hautatu dugu, zeinen elementu ekologikoek (biziraupena, barreiatze gaitasuna,
haien habitaten zatikatze sentsibilitatea, banaketa, etab.) funtzionalitateak ulertzen laguntzen baitute,
paisaia azpi-trametan.
Datuen analisia lana egin ondotik, lurraldeko 19 espezie adierazgarrien atxikitzea erabaki da. Ondoko
fitxen helburua da zure etxe inguruan, paseatzean edo bidaiatxoetan errexki ezagutu ditzazun eta
ikertu.

ESPEZIE BABESTU BAT, ZER DA ?
Espezie basatia da, zeinentzat kontserbazio-neurriak hartuak diren.
Ondorioz, debekatua da :
> Espezie horien arraultzak edo habiak suntsitu edo kentzea
> Espezie hauek mutilatu, hil edo harrapatzea
> Espezie horiek beren ingurune naturalean nahitara trabatzea
> Naturalizatzea
> Espezie hauek garraiatzea, erabiltzea edo edukitzea
> Espezie hauek saltzea edo erostea
Halaber, debekatua da espezie horien habitat naturalak suntsitzea, aldatzea edo hondatzea.
Babes-neurri horiek ez errespetatzeak 3 urteko espetxe zigorra eta 150 000 euroko isuna dakar.

ESPEZIE FITXAK | SAR HITZA

NOLA PARTEKATU ENE OHARRAK ?
Ipar Euskal Herriko Bilbe berde eta urdinaren ezagutarazte esparruaren baitan bildu hemeretzi
espeziei buruzko oharrak, edo beste espeziei buruzko oharrak helarazteko, espezie fitxetan den QR
kodea numeriza ezazu edo iNaturalist gunean sar zaitez: https://www.inaturalist.org/
iNaturalist publiko zabalari idekia den eta urririk den plataforma da, datu naturalistak partekatzeko
helburua duena. Plataforma hau hautatu dugu zientzia partehartzaile proiektu honen burura
eramaiteko.
Plataforma horrek, gaur egun 100 milioi behaketa biltzen ditu jadanik, mundu osoko 2,5 milioi
erabiltzailek partekaturik. Behaketa horiek biziki baliosak dira eta beharrezkoak lurraldeko
eragileentzat (elkarte, zientzialari, estatu erakunde) espezien bilakaeraren hobeki ebaluatzeko eta
haien kontserbazioan eragiteko.
iNaturalisten atxemanen duzu « Ipar Euskal Herriko Bilbe berde eta urdinari » dedikatu tartea,
proiektuari buruz zuzenki zure behaketen partekatzeko gisan.

ENE BEHAKETEN BERRI EMAN iNaturalist APLIKAZIOARI ESKER
Bilbe berde eta urdinari lotu espezie bat behatu dut, iNaturalisten nola sartu ene behaketa?
Urrats hauek segi:
1

iNaturalist gunean aplikazioan kondu bat sor
ezazu.

2

iNaturlaisten zure perfila sortu eta, goitibeherako
menuaren bidez, « Projets » sailean sar zaitez,
eta « Inventaire participatif trame verte et bleue
Pays Basque » proiektua hauta ezazu.

3

« Pays Basque » saila idek ezazu, eta « Joindre »
botoian klik egin, proiektuaren barne izaiteko eta
zure behaketen partekatzeko.

4

Zure behaketen sartzeko prest zira. Itzul zaitez
goitibeherako menura eta klik egizu « Nouvelle
observation » botoian, ondotik hautazen ahalko
duzu argazki bat hartu/irudi bat hauta edo grabatu/
soinu bat hauta eta argibideak segi itzazu.

Gomendatzen dizugu sistematikoki behatu duzu
espezieari buruzko argazki edo soinu baten hartzean
egiaztatzaileen lanaren errexteko.
5

Zure behaketa sartu ondotik, proiektuari gehi
dezakezu « Pays Basque » hautatuz « Ajouter
au(x) projet(s) » sailean

6

Grabatu. Zure behaketa iNaturalist sarean da.

ESPEZIE FITXAK | SAR HITZA

iNaturalist WEBGUNEAN ENE BEHAKETAK SARTU
ORDENAGAILUAREN BIDEZ.
Bilbe berde eta urdinari lotu espezie bat behatu dut, iNaturalisten ene behekatea sartu nahi nuke
ordenagailu bidez? Urrats hauek segi:
1

iNaturalist webgunean kondu bat sor ezazu.

2

iNaturlaisten zure perfila sortu eta, klik egizu zure perfilean, harrera orrialdean, gainean
eskuinaldean agertzen den pertsonaiari esker. « Tableau de bord » hozka hauta ezazu, ondotik
« Projets » saila eta azkenik « Tous les projets » hozka.

3

Ikerketa lerroan « Inventaire participatif trame verte et bleue Pays Basque » xerka ezazu

4

Hortarik goiti zure behaketak sartu ditzakezu harrera orritik abiatuz eta « Uploader »n klik
eginez. iNaturalist webguneak hautua emaiten dizu behaketa hutsaren egiteko edo argazkiz
osatu behaketaren egiteko edo soinuz osatu behaketaren egiteko.

Gomendatzen dizugu sistematikoki behatu duzu espezieari buruzko argazki edo soinu baten
hartzean egiaztatzaileen lanaren errexteko.

ESPEZIE FITXAK | SAR HITZA

5

Zure behaketa sartu ondotik, proiektuari
gehi dezakezu « Inventaire participatif
trame verte et bleue Pays Basque »
hautatuz « Projets » sailean

6

Grabatu. Zure behaketa iNaturalist sarean
da.
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Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean
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ESPEZIE
BABESTUA

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

MERKURIOREN

BURRUNTZIA
Coenagrion mercuriale
TAMAINA
19 - 27 mm
ITXURA
Arrak gorputza urdin eta beltza du.
Emea ilunagoa da, bizkarraldea beltza du eta ez du
xehetasun nabarmenik.
Pausa denboran, hegalak tolestuak dira eta erronbo
beltz itxura dute.

NOLA IDENTIFIKATU?

© Aurore SIMEONI - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOIZ?
> Maiatza erditik abuztu
erdira
NON?
> Erreketan
> Arroiletan
> Iturrietan

Arrak beste burruntzi mota batzuekin nahas daitezke.
Emeak oso zailak dira ezagutzen, ar baten identifikatzea hobe da.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
2 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Helduek, hegaldian ehizatzen dituzten intsektuak
jaten dituzte ondotik landaredian pausaturik.
Helduak, nagusiki, ur eremu eguzkitsuetako
belarretan pausatzen dira.
Merkurioren burruntzia, landaredia duten iturburu
edo erreken inguruan ugaltzen da. Errunaldia
uretako landareetan egiten da eta larben
garapenak hogei bat hilabete irauten du.

#1 UR INGURUNEAK | 1. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Larbak, idortea oso gaizki jasaten du, baita iraupen
laburrekoa ere, eta kutsadura organikoarekiko
nahiko sentikorra da.
Merkurioren burruntzia landaredian eta uraren
arrasean mugitzen da. Kilometro batetik gorako
distantziak egin ditzake. Ondorioz, erreka edo
arroilen ondoko belardiak oso garrantzitsuak dira
espeziearentzat.
Horregatik, eremu urbanizatuek, oihan eremuek
edo sasiek barreiatzea asko murrizten dute.
Arroila zatiek korridore ekologikoen funtzioa bete
dezakete. Adibidez, gune antropizatuen inguruan
ibai txikiak egoteak helduei bidea errazten die.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

ESPEZIE
BABESTUA

© Kara LITTLE

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

IGARABA
ARRUNTA
Lutra lutra
TAMAINA
1 - 1,3 m
ITXURA
Ile marroi ilunak argiago bilakatzen dira
sabelaldean eta lepoan.
Hankak motzak eta palmatuak dira, eta
buztanaren punta zorrotza da.
Itxura hidrodinamikoa du, buru leunarekin.

NOLA IDENTIFIKATU?
© Tangi LE MOAL / Virginie LEENKNEGT - CEN Nouvelle-Aquitaine

Presentzia-indizeak: gorotzak eta aztarnak.
gorotzak

aztarnak

NOIZ?
> Urte osoan zehar
NON?
> Erreketan
> Ibaietan
> Aintziretan
> Urmaeletan

Koipua edo Kastore euroasiarrarekin nahas daiteke igerika ari delarik.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
4-5 urte (10 urte arte)
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Arrainak, igelak, karramarroak, karraskariak eta
abar jaten ditu.
Igaraba arrunta gehienik gauez eta ilunabarrean
bizi den animalia erdi-urtarra da.
Indibidualista eta lurraldekoia da, eta bere bizieremua usain handiko gorotzen bidez markatzen
du. Bizi-eremuen tamaina, ibai bateko 20 km
ingurukoa da.
Igarabaren pausalekuak lurreko zuloak edo aire
zabaleko zulotxoak izan daitezke.

#1 UR INGURUNEAK | 2. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Igaraba
elikagaien
eskuragarritasunarekiko
oso sentikorra da. Bereziki, ibaien kalibrazioak,
hezeguneen idortzeak, ibaiertzen suntsipenak eta
kutsadurak eragiten diote eskuragarritasun horri.
Bestalde, instalazio horiek igaraben zirkulazio
askearentzat oztopoak dira.
Ondorioz,
elikagaien
eskuragarritasuna
bermatzeko, habitatak beharreko kalitatezkoak
izan behar dira. Ibai-korridoreen jarraitasunak, hau
da, zirkulazio askatasunak, erabatekoa izan behar
du populazio batek iraun dezan. Instalazioetan
animalientzako pasabideak jartzea konponbide
bat izan liteke.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

ESPEZIE
BABESTUA

© Gilles SAN MARTIN

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

UHANDRE
PALMATUA
Lissotriton helveticus
TAMAINA
9,5 zm baino gutxiago
ITXURA
Uhandre palmatuak gorputz luzatua eta nahiko
buru zabala du.
Arra marroia da, eta saihetsak beltzez apainduak
ditu. Sabela laranja argia du.
Emea arra baino handiagoa da. Marroi argia da,
tatxarik kasik gabea, eta sabel laranja-zurpaila du.

NOLA IDENTIFIKATU?

© F. DORÉ - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOIZ?
> Martxotik urrira
NON?
> Uretako landarediak dituzten ur
eremuetan
> Oihanetik hurbil
> Erreka txikietan

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
12 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Uretako ornogabeak jaten ditu.
Uhandre palmatua gehienetan uraren hondoan
edo landaredian egoten da.
Ugalketa sasoia goiz egiten da. Eme batek 290
arraultza uretako landareetan erruten ditu.
Uhandre palmatuaren bizi-eremua nahiko ttipia
da (150 m), eta bere bizi-zikloaren bi faseei lotua:
uretako fasea ugalketarako eta lurreko fasea
(oihanean) negua iragaiteko.

#1 UR INGURUNEAK | 3. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Uhandre palmatuak kalitate oneko urak hobesten
ditu.
Hezeguneen idortzeak, arroilen tapatzeak, hesien
kentzeak eta lurrak laborantzarako bilakarazteak
eragin handia du espeziearentzat, joan-etorriak
eta negua pasatzeko tokieko sarbideak mugatzen
baitituzte. Errepideak habitatak zatitzearen
erantzule dira ere bai.
Ugalketa-lekuen arteko lotura bereziki garrantzitsua da populazioen bakartzea saihesteko.
Hesiak, larre korridoreak, baita ur eremu berriak
izateak ere uhandre palmatuaren hedapena lagundu
dezakete.

OIHAN
INGURUNEAK

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

LEPAHORIA
Martes martes
TAMAINA
45 - 65 zm
ITXURA
Lepahoria, ile marroia eta hori laranjatua duen animalia
lerdena da.
Gorputz mehea, buztan luzea, buru txikia eta mutur
zorrotza du.
Hanka nahiko motzak ditu, oin azpia iletsua delarik.
Belarriek ertz argia dute, ondorioz ongi ikusten dira.

NOLA IDENTIFIKATU?

© Dani KROPIVNIK - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOIZ?
> Urte osoan zehar
> Gauez edo ilunabarrean
NON?
> Oihanetan

Lepazuria, bisoia edo ipurtatsarekin nahas daiteke.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
3-4 urte (10 urte arte)
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Haragijalea da, baina fruituz eta intsektuz ere
elikatzen da.
Lepahoria, gaueko animalia lurraldekoia eta
bakartia da. Ongi garatutako zentzuak ditu: izan
usaimena, ikusmena edo entzumena. Oso arina da
zuhaitzetan, baina lurrean ere ongi mugitzen da.
Ugalketa ekain eta abuztu bitartean egiten da.
Emeak, batez beste, 3 ume erditzen ditu, 6 hilabete
beranduago independenteak izanen direnak.

#2 OIHAN INGURUNEAK | 4. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Lepahoriaren bizi-espazioak 30 eta 150 ha
bitarteko eremua estaltzen du.
Horregatik, basoak zatitzeak, deforestazioak eta
basogintzak, habitatak eta pasabideak galarazten
dizkio. Gainera, errepideko zirkulazioak talka
hilgarriak eragiten ditu.
2014az geroztik, lepahoria ez da gehiago espezie
kaltegarrietan sailkatua. Hala ere, ehiza heriotzeragile nagusia da oraindik.
Basoak nahiago izateak oihan bilbeko espezie
adierazgarri bihurtzen du.

KAKALARDO
ADARDUNA

Arra >

Lucanus cervus
TAMAINA
De 3 à 9 zm
< Emea

© Sven TESCHKE

© Sylvain WAGNER - CEN Nouvelle-Aquitaine

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

ITXURA
Arrak oso buru handia du, eta bere barailek «oreinegurren» itxura dute.
Emeak aldiz baraila txiki-txikiak ditu, eta burua arrarena
baino askoz txikiagoa du. Arrarekiko, «orein eme» izena
du.

NOLA IDENTIFIKATU?

© David SOULET - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOIZ?
> Larba: urte osoan zehar
> Heldua: ekain eta uztailean
NON?
Hildako egurrean
> Zuhaitz zaharretan
> Hostozabal oihan zaharretan
> Oihan buruan
>

Emeak Arkanbele txikiarekin nahas daitezke.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
4-5 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Larbek hildako egurra jaten dute. Helduek ez dute
elikatu beharrik.
Arrak ez dira oso diskretuak. Harrapari
askorentzat harrapakinak dira oso poliki ibiltzen
eta hegaldatzen baitira.
Ernaldu aitzin, emea zuhaitzetan egoten da,
borrokan ari diren arra metatzeak sortuz. Ernaldu
ondotik, emeak motzondo propio batean erruten
du. Larba, usteltzen ari diren hostozabal zuhaitzen
egurrean bizi da.

#2 OIHAN INGURUNEAK | 5. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Kakalardo hau ez da distantzia luzeak egiteko gai,
horregatik nahiko arraroa da. Bestalde, egur hilaz
gain, eguzkia eta hezetasuna behar ditu ere bai.
Espeziearen garapen motelak eta oihanen
mantentze-lan erregularrek bere iraunkortasuna
arriskuan jartzen dute. Gainera, habitataren
aldaketa handiak, batez ere hesien eta landazuhaitzen desagertzeak, kakalardo adardunen
desagerpena ekarri du lekuka.
Horregatik, zuhaitz zaharrak mantentzea eta
dentsitate egokia atxikitzen laguntzen duen
baso-antolamendua dira epe luzera espeziearen
biziraupena bermatzeko bide bakarra.

HEZEGUNEAK

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

ESPEZIE
BABESTUA

© Ivan Mikšík

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

ERREKATXINDORRA
Cettia cetti
TAMAINA
14 zm
ITXURA
Errekatxindorrak luma marroi gorriak ditu goialdean
eta xuri hitsak behealdean, hegal eta buztan punta
ilunagoak dituelarik. Bekain hertsi argia du eta
begien ingurua iluna.
Txori ezin egona da: buztana eta hegalak astintzen
ditu, eta maiz buztana altxaturik mugitzen da.

NOLA IDENTIFIKATU?
NOIZ?
> Urte osoan
© Mark S JOBLING

NON?
> Sasi, hesi eta zuhaizti ugariko
hezeguneetan

Bere kantua entzun >

Benarriz gorriztarekin nahas daiteke.
Ikusteko zaila da, baina kanta alai berezia du.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
5 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Intsektu ttipiak jaten ditu.
Errekatxindorrak maiz poligamia praktikatzen du.
Emeak, ondoz ondoko bi umealdi egiten ditu.
Adreilu koloreko 3-4 arraultza erruten, eta bi astez
umatzea bermatzen du. Gazteak 15 egun inguru
habian egon eta gero hegan egiten dute, oraino
hamabost egunez helduen ardurapean izanez.

#3 HEZEGUNEAK | 6. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Errekatxindorra aski arrunta da eta populazioa
handitzen ari dela dirudi.
Badirudi klima aldaketak noizbehinkako migrazioa
egiten duen espezie sedentario horrengan ez
duela eraginik.
Errekatxindorra hezeguneetan aurkitzen da batez
ere.

© Gilles BAILLEUX - CEN Nouvelle-Aquitaine

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

ESPEZIE
BABESTUA

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

KOBRETXIMELETA
HANDIA
Lycaena dispar
TAMAINA
34 - 40 mm
ITXURA
Pinpirin laranja horrek gibeleko hegalaren
behealdea gris urdinxka du.
Emeak arrak baino handiagoak dira. Aitzineko
hegaletan puntu beltzeko lerro bat dute. Arrek, berriz,
lerro beltz bat dute gibeleko hegalen goiko aldean.

© Gilles BAILLEUX - Alionka BOICHE - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOLA IDENTIFIKATU?
NOIZ?
> Maiatzetik irailera
> Aro eguzkitsuetan
NON?
> Zelai hezeguneetan

Kobre-tximeleta arrunta edo Kobre-tximeleta urrekararekin nahas daiteke.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
10 egun helduentzat
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Beldarrak mingarraitz hostoak jaten ditu. Helduek
menda, erreka-belarra, orrotxeta eta kukusobelarraren loreak xurgatzen dituzte.
Kobre-tximeleta handiak bi belaunaldi ditu urtean
(gutxitan hiru).
Ugalketaren ondotik, arraultzak mingarraitzen
gainean jarriak dira.
Negua iristen delarik, beldarra bizi geldian sartzen
da, apirilaren erdialdean berriz ateratzeko. 10-15
egun behar ditu helduz itxuraldatzeko.
#3 HEZEGUNEAK | 7. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Kobre-tximeletaren gainbeheraren arrazoi guzien
puntu komuna da hezeguneak kaltetzen dituela.
Pinpirin horrek esplorazio gaitasun handiak baditu
ere, populazioen arteko zirkulazio korridoreen
atxikitzeak, haien arteko nahaste eraginkorra
bermatzen du. Kudeaketa neurri nagusia larre
hezeak, drainadura, urbanizazioa, laborantza
intentsiboa eta zuhaitzen landatzetik babestea da.
Gune ezagunetan, belarra berantago edo lekuka
moztea gomendatzen da.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

© David SOULET - CEN Nouvelle-Aquitaine

ESPEZIE
BABESTUA

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

KORDULIA
GORPUZFINA
Oxygastra curtisii
TAMAINA
47 - 54 mm
ITXURA
Kordulia gorpuzfinak sabel estua du, beltzarana,
goiko aldean puntu lerro hori batekin, adinarekin
ezabatzen dena.
Atzeko hegalak aurreko hegalak baino zabalagoak
ditu oinarrian, eta toraxa berde metalikoa du.

NOLA IDENTIFIKATU?

© David SOULET - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOIZ?
> Maiatz bukaeratik agorrila bukaerara
NON?
> Ur barean
> Landaredi aberatseko ur-bazter
zuhaiztuetan

Gomphidae familiako burruntziekin nahas daiteke. Identifikatzea aski zaila da asko eta
fite mugitzen delako, pausatua delarik errazago da.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
2-3 urte (hilabete batzuk helduentzat)
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Intsektu hegalariak jaten ditu.
Emeak oso diskretuak dira eta nekez ikus daitezke.
Arrak lurraldekoiak dira, eta etengabe emeen bila
patruilan ibiltzen dira, 6-15 m-ko urertzetan.
Ugalketaren ondotik, emeak, arraultzak ur azalean
uzten ditu, urpean diren zuhaitzen sustraietan.
Larbak bizpahiru urtez hor bizi dira, maiatza eta
uztaila bitartean hegalatu aitzin.

#3 HEZEGUNEAK | 8. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Kordulia gorpuzfina bere habitataren egiturarekin
eta uraren kalitatearekin oso sentikorra da.
Horren ondorioz, zenbait mehatxuk eragina izan
dezakete bere biziraupenean:
> Uren kalitate onaren kaltetzea.
> Giza erasoak bere habitatean.
Hori saihesteko, errekak eta haien kalitatea
zaintzea, ur-bazterrak babestea eta laborantzajarduera tradizional bati eustea (tratamendu
kimikoak mugatuz) beharrezkoa da.

INGURUNE
IREKI EZ
HEZEAK

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

© Hurte HILLEWAERT

ERBI
EUROPARRA
Lepus europaeus
TAMAINA
45-70 zm
ITXURA
Europako erbia untxia baino handiagoa eta luzeagoa da.
Ile gris marroia du bizkarrean, eta gorria sorbaldetan,
hanketan eta lepoan.
Sabelaldea xurixka da eta buztan eta belarrien muturrak
beltzak dira.

NOLA IDENTIFIKATU?
NOIZ?
Urte osoan zehar
> Hobe gauez
>

NON?
> Sasi batzuk dituzten ingurune
irekietan
> Oihan bazterretan

Untxiarekin nahas daiteke.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
10 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Landare basatiak jaten ditu batez ere.
Bere bizi-eremua (300 ha inguru) bertze erbiekin
partekatzen du, eta hierarkia bat sortu daiteke.
Otsaila eta iraila bitartean ugaltzen da. Emeak
urtero 2-4 umeko 3-5 umealdi egiten ditu.
Europako erbia abiadura handiko lasterketarako
(80 km/h-raino) eta jauzi-potentzia handirako (2
metroko altuera eta 3 metroko luzera) egokitua da.

#4 INGURUNE IREKI EZ HEZEAK | 9. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
1980ko hamarkadatik landa Europako erbien
populazioa nabarmen jautsi bada ere, oraindik
arrunta da lurraldean.
Ehiza intentsiboa, eritasun kutsudunak, habitat
naturalaren
zatiketa
(hesien
desagertzea)
eta errepide-talkak dira erbi populazioen
gainbeheraren arrazoi nagusiak.
Laborantzaren intentsifikazioa (ongarriak gehiago
aplikatzea dakarrena), paisaiaren homogeneotasuna
eta mekanizazioa direla kausa, Europako erbien
populazioen murriztea azkartuz doa.
Honi
aurre
egin
daiteke
paisaiaren
heterogeneotasuna indartuko lukeen habitatak
lehengoratuz edo erbi laxatzeak eginez.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

© Didier VERGER - CEN Nouvelle-Aquitaine

ESPEZIE
BABESTUA

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

OTATXINBOA
Sylvia undata
TAMAINA
12-14 zm
ITXURA
Ota-txinboak hegal laburrak eta isats luzea ditu.
Aski behera hegaldaka ari da eta Pausatzen delarik
buztana tente du.
Arrak emeak baino kolore biziagoa du. Bizkarra
gris iluna da eta eztarria, bularra eta saihetsak
kolore gorrikoak ditu. Begien ingurua gorria da.t

NOLA IDENTIFIKATU?

© Dorian_photographe_nature

NOIZ?
> Urte osoan zehar
NON?
> Ote larreetan
> Txilar larreetan
Bere kantua entzun >

Ongi ikusteko zaila denez, bere kanta da presentzia seinale hoberena.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
7 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Udan intsektuak jaten ditu, eta neguan haziak eta
fruituak.
Ota-txinboa sedentarioa da, baina mugimendu
batzuk izaten ditu ugalketaren ondotik.
Ugalketa denboraldia udaberrian izaten da.
Urtean 3-5 arraultzako bi umealdi izaten dira,
bata maiatzaren hasieran eta bestea ekainean
edo uztailean. Bi gurasoek habiko xitoak hazi eta
intsektuekin elikatzen dituzte.

#4 INGURUNE IREKI EZ HEZEAK | 10. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Lekuka, zangopilatzeak sortzen dituen gehiegizko
jende
biltzeak
ota-txinboaren
habitataren
zatikatzea eragiten du. Bestalde, laborantzarako
egiten den lurberritzea edo larre eremu zabalak
estaltzen dituzten suteak kaltegarriak izan daitezke
espeziearentzat. Baina, oro har, inguruneen
hesteak (oihanez) habitatik gabe uzten ditu.
Landak
oihanez
bilakatu
ez
daitezen,
sastrakatzeko tresnak interesa izan dezake, baita
artzain su zuzenduak ere. Izan ere, alhagiak habitat
horien mantentze-lanetan parte har dezake.
Horrez gain, habitaten kalitateari kalte egiten dion
jende metatzea kontrolatu behar da.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

© Jules GIRAUD - CEN Nouvelle-Aquitaine

ESPEZIE
BABESTUA

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

IPARRALDEKO
SUGE LEUNA
Coronella austriaca
TAMAINA
40 zm
ITXURA
Iparraldeko suge leunak itxura lerden samarra du,
eme zaharrak nahiko masiboak izan daitezke.
Burua biribildua du eta gorputzetik kasik ez da
bereizten. Bizkarreko ezkatak oso leunak ditu eta
kolorea asko aldatzen da: atzeko tonua okre, gris
edo marroia izan daiteke.

NOLA IDENTIFIKATU?

© Jules GIRAUD - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOIZ?
> Martxo erditik urri bukaerara
NON?
> Sugandila bizierrule ugari den
lekuetan
> Larreetan, leku harritsuetan,
ezpondetan...

Hegoaldeko suge leuna, suge biperakara, aspis sugegorria edo Kantauriar sugegorriarekin nahas
daiteke. Ez da pozoitsua eta ez da arriskutsua gizakiarentzat, baina manipulatua denean kexatzen
ahal da eta ausiki dezake.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
10 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Nagusiki beste narrasti batzuk jaten ditu
(sugandilak, ziraunak…).
Emeak urtean 3-15 gazte erditzen ditu. Ez du
arraultzarik erruten, baina ttipi bakoitza mintzezko
arraultza garden batean sortzen da, berehala
urratzen dena.
Iparraldeko suge leuna urria aldera negua
igarotzen hasten da.
Bere behar termikoak nahiko ttipiak dira eta
termorregulazio eraginkorra du. Horregatik, kasik
ez da agerian egoten.
#4 INGURUNE IREKI EZ HEZEAK | 11. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Iparraldeko suge leuna nahiko zabaldua izanik ere,
laborantza eta oihangintza-jardueren areagotzea
kaltegarriak zaizkio espezieari, bereziki paisaiaren
zatiketarekin.
Alta, Iparraldeko suge leunaren baldintza
ekologikoak altuak dira eta oso gutti mugitzen da
egunez.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

FANEROPTERO

© David SOULET - CEN Nouvelle-Aquitaine

ARRUNTA

Phaneroptera falcata
TAMAINA
35 mm hegalekin
ITXURA
Faneroptero arrunta oso itxura lerdeneko mattinsalto
berdea da, puntuazio iluna du eta gorriz titakatua da.
Hegalak gorputza baino askoz luzeagoak dira, antenak
gorputza baino lau aldiz luzeagoak direlarik.

NOLA IDENTIFIKATU?

© Aurore SIMEONI - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOIZ?
> Uztailetik urrira
NON?
> Sasi eta zuhaixketan
> Harrobietan
> Larreetan
> Soropil idorretan

Hegoaldeko faneropteroa eta Oti berdearekin nahas daiteke.

AURKEZPENA
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Gehienik belarjalea da.
Ugalketaren ondotik, emeek beren arraultzak
zuhaixka hostoetan erruten dituzte, aranondo
basatietan batez ere. Arraultzek negua igarotzen
dute eta ekainean ateratzen dira. Larbak
helduarora iristen dira 6 aldiz azalberritu ondoren.
Faneroptero arruntaren soinua apala da, metro
batetik gora ez da entzunten.

#4 INGURUNE IREKI EZ HEZEAK | 12. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Kezkatua delarik, faneroptero arruntak hainbat
metroraino hegan egin dezake. Distantzia luzeak
egiteko ere gai da, batez ere bero delarik, jarduera
azkarrena duen garaietan.
Badirudi
laborantzaren
intentsifikazioak,
pestizidek eta eremu urbanizatuen hedapenak
espeziea arriskuan jartzen dutela.
Faneroptero arrunta ingurune lehorretako espezie
adierazgarria da.

LABORANTZA
ETA HIRI
INGURUNEAK

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

ESPEZIE
BABESTUA

© Shutterstock

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

SAGARROI
ARRUNTA
Erinaceus europaeus
TAMAINA
18-31 zm
ITXURA
Sagarroiak, silueta borobila du mutur zorrotz
batekin.
Bizkarra, saihetsak eta kopeta 2 eta 3 zm arteko
luzera duten punta zuriko arantza marroiz estaliak
ditu. Gorputzaren gainerakoa ile marroi-grisez
estalia da.

NOLA IDENTIFIKATU?
© David SOULET - CEN Nouvelle -Aquitaine / Roger TIDMAN

Bizi diren sagarroiak xerkatu edo gorotzak edo lehertu sagarroiak
NOIZ?
Udaberritik udazkenera
Ilunabarrean
NON?
> Baratze/parkeetan
> Hesietan
> Laborantza lurretan
> Oihan bazterretan

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
2 urte batezbesteko (8 urteraino)
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Orotarik jaten du, baina nagusiki haragijalea da
(bareak, barraskiloak…).
Sagarroiak nahiko ikuspegi ahula du, baina
entzumena eta usaimena oso garatuak ditu.
Aski bakartia da, eta bola batean biribiltzen da
harraparietatik babesteko. Hibernatzen duten
animalietako bat da.
Emeak bi umetik zazpira izaten ditu, urtean behin
edo bi aldiz.

#5 LABORANTZA ETA HIRI INGURUNEAK | 13. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Sagarroien bizi-eremua 1,8 eta 2,5 hektarea
artekoa da, eta ar batek 50 hektarearainoko
eremua har dezake.
Hesi basatien edo egur pilen desagertzeak
sagarroiaren biziraupenari eta ugalketari kalte
egiten dio, batez ere pestiziden erabilera
intentsiboko monolaborantza eremu zabalen
sortzearekin.
Gainera, azpiegiturek sortzen duten habitaten
zatitzeak
sagarroien
zirkulazio
askea
oztopatzen du. Trafiko-talkek adibidez, batez
ere arrak hunkitzen dituzte, eta, epe luzera, aremeen proportzioen desoreka sor dezakete
populazioetan.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

Arra >

ESPEZIE
BABESTUA

© Zeynel CEBECI

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

ETXETXOLARREA
Passer domesticus
TAMAINA
15 zm

< Emea

NOLA IDENTIFIKATU?

ITXURA
Etxe-txolarrearen itxura desberdina da sexuaren
arabera.
Arrak apaindurarik gabeko lumak ditu, baina aski
koloretsuak. Emeak, berriz, luma diskretuagoak
ditu.
Saltoka mugitzen den espezie sendoa eta
lotsagabea da.

NOIZ?
> Urte osoan zehar

© Adamo

NON?
> Ingurune ezberdin askotan
(hetsiegiak ez direnak)

Bere kantua entzun >

Landa-txolarrearekin nahas daiteke.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
13 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Nagusiki haziak jaten ditu.
Etxe-txolarrea gizakiarengandik oso hurbila
den txori sedentarioa eta taldekoia da. Kolonia
zaratatsuetan bizi da.
Habia egiten dutenak arrak dira. Emeak xarmatzen
saiatzeko, haien habiaren aitzinean erakustaldia
egiten dute. Sortutako bikoteak, 2 eta 8 arraultza
bitarteko hiru umealdi egiten ditu denboraldian.

#5 LABORANTZA ETA HIRI INGURUNEAK | 14. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
80.
hamarkadaz
geroztik,
Etxe-txolarre
populazioak gutxitzen ari dira hiri handietan. Hiriko
habitata gero eta betoiztatuagoa izateak ez dio
janari aski ematen normalki jateko. Baserrialdean
ere, laborantza jardueretan izandako aldaketen
ondorioz, gutxitze hau nabari da. Gainbehera hori
izan arren, etxe-txolarrea txori arrunta eta arras
hedatua da.
Askotan laborariek gutxi preziatzen dute hazi
asko kontsumitzen duelako, alabaina, txolarrea
baliagarria da. Izan ere, belar haziak kontsumitzen
ditu ere bai, eta bere xitoak elikatzeko intsektu
asko ehizatzen baititu.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

© Pierre-Yves GOURVIL - CEN Nouvelle-Aquitaine

ESPEZIE
BABESTUA

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

TXANTXIKU
ARRUNTA
Alytes obstetricurte
TAMAINA
4 zm
ITXURA
Txantxiku arruntak itxura orokor trapala du, hanka
laburrak, eta mutur borobildua.
Azal leuna du, grisaxka, marka ilunagoekin eta
pikor ttipiekin. Saihetsetan pikor gorrixkako bi
lerro egon daitezke.

NOLA IDENTIFIKATU?

© David LESSIEUR - CEN Nouvelle-Aquitaine

NOIZ?
> Martxotik urrira
> Gauez edo eguraldi euritsuz
NON?
> Uraren ondoan
> Larreetan, parkeetan
> Hezeguneetan
> Harrobietan
Bere kantua entzun >

Bere kanta Apo hontzarenarekin nahas daiteke (ez da ohikoa Ipar Euskal Herrian).

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
7 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Intsektuak, armiarmak, zizareak eta bareak jaten
ditu.
Txantxiku arrunta maiz kolonia ttipietan bizi da.
Negua hainbat babeslekutan iragaiten du.
Ugalketa oso berezia da, arraultzak uretan eman
beharrean arrak eramaten dituelako. 20-45
egunez 20-70 arraultza atxikitzen ditu.
Zapaburuak arraultzetik ateratzeko prest egon
bezain laster, arrak uretan sartzen ditu. Zapaburuak
berehala ateratzen eta urean itxuraldatzen dira.

#5 LABORANTZA ETA HIRI INGURUNEAK | 15. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Giza ingurune batzuetara ongi egokitzen denez,
Txantxiku arrunta arriskuan ez dela pentsa
daiteke, baina mugitzeko gaitasun gutxi duenez
(ehun bat metro), habitaten zatiketarekiko bereziki
sentikorra den espeziea da.
Zoritxarrez, azkenaldian Txantxiku arrunten
kopurua garbiki jautsi da. Laborantzaren
intentsifikazioa,
erruteko
tokietan
duen
eragozpena, habitaten suntsitzea eta kutsatzea
dira espezie honen mehatxu nagusiak.
Alta, Txantxiku arrunta ingurune batzuen oreka
ekologikoarentzat
baitezpadakoa
da,
eta
beraz, espeziea eta bere inguruneak babestea
funtsezkoa da.

IKAROA

Arra >

Polyommatus icarus
TAMAINA
3 zm

© Jessica Joachim Photographie

© David SOULET - CEN Nouvelle-Aquitaine

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

< Emea

ITXURA
Antena marrakatuak dituen pinpirin ttipi hau desberdina
da sexuaren arabera.
Arrak hegalen goiko aldea urdina du, emeak aldiz,
marroia puntu laranjekin.
Hegalen azpiak kolore marroia du, zuriz inguratutako
puntu beltz lerroekin eta tatxa laranjekin.

© Thomas GACHET - CEN Nouvelle-Aquitaine / Shutterstock

NOLA IDENTIFIKATU?
NOIZ?
Martxo hondarretik azaroa arte
> Goizargian eta ilunabarrean
>

NON?
> Ingurune irekietan
> Ingurune erdi itzaltsuetan
> Larreetan

Beste Ikaro espezie batzuekin nahas daiteke.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
Urte bat (negua kontutan hartuz)
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Papilionazeo loreen zukua eta nektarra jaten du.
Ugalketaren ondotik, emeak landare batzuen
loreen gainean arraultzak jartzen ditu (usobelarra,
hirusta, itxiokorria…). Arraultzatik larba bat ateratzen
da, negua pasako duena.
Ondoko
udaberrian,
beldarrak
bere
metamorfosiarekin segituko du, kusku bat
ehuntzeko. Kuskuan krisalida bilakatuko da, eta
gero pinpirina.
Urtean belaunaldi bat, bi edo hiru egon daitezke.

#5 LABORANTZA ETA HIRI INGURUNEAK | 16. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Ikaroaren ugaritasuna nabarmen jautsi da azken
urteotan.
Gainbehera hori, batez ere, pinpirinei beren biziziklo osoa egitea eragozten dieten maizko belar
pikatzeek eragiten diete, baita espezieak bilatzen
dituen belarkien urritasunak ere.
Hori dela eta, zenbait ekintzek espeziea laguntzen
dute:
> Habitatak ahalik eta gehien zaintzea eta
indartzea.
> Belar pikatze berantiarrak egitea.
> Belar zerrenda bat edo gehiago pikatu gabe
uztea eta esku hartze partzial bat lehenestea.

ITSASBAZTERREKO
INGURUNEAK

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

© RJA Meijer

UNTXI
ARRUNTA
Oryctolagus cuniculus
TAMAINA
35-50 zm
ITXURA
Untxiak ile marroi-grisa du, sabelaren azpian argiagoa.
Kolore orokorra nahiko diskretua da eta ingurunean
gordetzeko aukera ematen du.
Buztanaren azpiko aldea oso zuria da, eta ongi ikusten
da ihes egiten duenean. Haren ihesa berezia da: salto
eginez sigi-saga doa.

NOLA IDENTIFIKATU?
NOIZ?
> Urte osoan zehar

© Thermos

NON?
> Soroetan
> Dunetan
> Parkeetan
> Oihanetan

Erbiarekin nahas daiteke, baina azken hau handiagoa da.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
2-3 urte (9 urteraino)
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Belarjalea da.
Untxiak lurrean ziloak egiten ditu. Bertan, dozenaka
untxiko talde batean bizi da, eta koloniak sortzen
ahal ditu. Untxi talde batek 1 eta 4 hektarea arteko
lurraldea behar du.
Oso ugalkorra da, oso gazte erreproduzitzen ahal
delako. Gauean ongi ikusten duenez, batez ere
ilunabarretik goiti ateratzen da.

#6 ITSASBAZTERREKO INGURUNEAK | 17. ESPEZIE FITXA

BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Lehen, mendebaldeko Europan ugaria, untxiaren
populazioak argiki apaldu dira.
Patologiek, bereziki mixomatosiak, heriotz handiak
eragiten dituzte untxien populazioetan. Errepide
bilbea ere kontuan hartzekoa da.
Baina, elikatzeko, untxirik gabe, harrapari batzuk
mehatxupean egonen lirateke. Landaredi mota
batzuk mantentzeko (soropilak, dunak) eta bertan
behera utzitako galerietan beste espezie batzuk
(narrastiak adibidez) hartzeko ere garrantzitsua
da. Ondorioz, funtsezkoa da untxi populazioak
maila orekatuan mantentzea, lekuka egiten den
bezala untxiak berriz sarraraziz.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

© CC0 - Max PIXEL

LURERLASTARRA
Bombus terrestris
TAMAINA
11 - 23 mm
ITXURA
Lur-erlastarrak gorputz oso iletsua eta hegaldi pisua du.
Erlastar handi beltz eta hori horrek abdomenaren muturra
zuria du.

NOLA IDENTIFIKATU?
NOIZ?
> Martxotik urrira

© Entomart

NON?
> Ingurune irekietan
> Oihan argietan

Bertze erlastar espezie batzuekin nahas daiteke,
baina espezie behaketa oro interesgarria da.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
3 hilabete
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Helduak nektarrez elikatzen dira. Larbek batez ere
polena eta ezti pixka bat jaten dute.
Lur-erlastarrek ehunka indibiduoko urteroko
koloniak osatzen dituzte.
Erregina batek lehenbizi habia egiten du
(normalean lurrazpikoa), arraultzak erruten ditu eta
larbak elikatzen ditu, langileen laguntzarekin.
Udan hazitako erregina berriak hibernatzera
joanen dira eta ondoko urtean beste kolonia bat
sortuko dute.
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BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Lur-erlastarra polinizatzaile eraginkorrenetakoa
da, baita erlea baino eraginkorragoa ere ! Askoz
lehenago polinizatzen du sasoian, eta egunsentitik
aktiboa da, izan eguraldi euritsuan edo haizetsuan.
Haatik, berriki, populazioak apaldu dira, landutako
azalerak, pestiziden erabilera eta hiri-biztanleriaren
hazkundea emendatu direlako.
Hala ere, badirudi inguruko giza aldaketei ongi
eusten diola eta gure eskualdean oraino presentzia
handia duela.

Zure behaketak parteka izatzu
QR kode hau numerizatuz
edo inaturalist.org
webgunean

Arra >

ESPEZIE
BABESTUA

© Andrea TREPTE

HARRAPATZEA
EDO HILTZEA
DEBEKATUA DA

TXINBO

BURUBELTZA
Sylvia melanocephala

© Daniela

TAMAINA
13 zm
< Emea

ITXURA
Txinbo burubeltza txori ttipi diskretu eta sendoa
da. Zuriz inguratua duen buztana maiz zutitzen du.
Arrak eztarri zuria eta buru beltza ditu ezaugarri.
Begien ingurua gorria da eta gorputza grisa. Emea
berde-marroia da, buru grisarekin.

NOLA IDENTIFIKATU?
NOIZ?
> Urte osoan zehar

© Petr Šaj

NON?
Sasi batzuk dituzten ingurune irekietan
Larreetan
Baratze / parkeetan
Bere kantua entzun >

Bere kanta Sasi-txinboarenarekin nahas daiteke.

AURKEZPENA
BIZI ESPERANTZA
7 urte
ESPEZIEAREN EKOLOGIA
Batez ere intsektuak, larbak eta fruituak jaten ditu,
batzuetan nektarra.
Ugalketa martxotik ekainera bitartean egiten da.
Txinbo burubeltzak 3 edo 4 arraultzako bi umealdi
izaten ditu urtero. Bi gurasoek xitoak elikatzen
dituzte, eta sortu eta 12-13 egunera uzten dute
habia.
Txinbo burubeltza bakarrik edo bikotekidearekin
bizi da. Migratzaile partziala da.
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BEHARRAK, MEHATXUAK ETA
ERRONKAK
Txinbo burubeltza ez da arriskuan. Bere populazioa
egonkorra da eta berotze globalaren ondorioz
handitzeko joera du. Heriotza-eragile nagusiak
negu gogorrak dira, baina ez du dudarik faktore
horren eragina gutxitzen ari dela.
Txinbo burubeltza oso ohikoa izan daiteke habitat
egoki batean.
Lehenago Mediterraneoan mugatuta, berotze
globala
aprobetxatu
zuen
hiru
fronte
kolonizatzeko, besteak beste, Euskal kostaldea,
Audeko harana eta Rodanoko harana.
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> https://www.nature22.com/odonates22/zygopteres/agrion_mercure/agrion_mercure.html
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> https://www.deux-sevres.gouv.fr/content/download/28775/224484/file/2018_AnnexesNoteCompl%C3%A9mentaire_VF-2.pdf
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> https://erinaceus.fr/documents/Guide_FR.pdf
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> http://www.oiseaux-birds.com/fiche-moineau-domestique.html

ESPEZIE FITXAK | ITURRIAK

IKAROA
> https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
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OTA-TXINBOA
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