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Mustela lutreola 

Izen arrunta: Bisoi europarra 
 
Babes kategoria: Galtzeko Arriskuan 
 
Habitata: EAEn ibai, ubide, urtegi eta paduretan aurkitu 
izan da, eta baita oso zibilizatutako ibai-ibilguetan ere. Bisoi 
europarraren Espainiako elikadurari buruzko daturik ez dago
ia. Europan haragijale oportunistatzat dute bisoi europarra,
eta horren elikaduraren oinarria uretako karraskariak dira,
ondoren, hegaztiak, anfibioak eta arrainak 

 
Banaketa: Egun dagoen informazioaren arabera, bisoi europarra Oria
ibaiaren arroan aurkitu izan da: Agauntza, Leitzaran eta Abaloz
ibaietan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren informazioaren arabera, eta
Urola, Deba, Artibai, Oka, Ibaizabal, Nerbioi, Plentzia eta Zadorran
ere bai; Araban, bisoi europarra Zadorra eta Egaren arroan ageri
da, Berron eta Izkitik Nafarroaraino, Ebroraino heldu ahal izan
daitekeelarik. Bisoi europarraren banaketa-area bakandutako hainbat 
nukleotan zatituta dago egun. 
 

       
              
 
 

Populazioaren tamaina: EAEn espezie honi buruz dauden datuek presentzia egonkorra adierazten 
dute, populazioaren tamaina zehazteko moduko adina informazio ez dagoen arren. Nafarroan, Ega 
ibaiaren arroan bisoi europarrak nahiko ugariak dira. Espainiako eta Frantziako populazioen tamaina 
ezezaguna da, baina oso txikiak direla uste da.   
 
Mehatxua: Espeziearen Europako erregresioaren arrazoiak habitataren aldaketa, balizko 
harrapakinen murrizketa, ehiza ez hautakorra eta bisoi amerikarrekiko lehia dira. 
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  Charadrius dubius 

Izen arrunta: Txirritxo txikia 
 
Babes kategoria: Kaltebera 
 
Habitata: EAEn hainbat ibaiertzetan, errekarriz betetako 
ibaien erdi aldeko zatietan, egiten du habia; baita urtegi 
bazterretan eta landaredi urriko eremuetan ere. Arruntagoa 
da gizakiak sortutako bazterretan: Gasteiz ondoan, Zadorra
ibaiaren inguruko eraiki gabeko orubeetan, Urdaibaiko 
Erreserbako padura-betegarrietan edo Sondikako 
aireportuan esaterako. Habia ur-masen inguruko hareatza 
eta legartzetan egiten du, ur gezakoetan batez ere, baina 
gazikara eta gazietan ere bai. Mendi-eremuak eta landaredi 
altu edo trinkokoak ekiditen ditu. 

 
 
Banaketa: Habiagile urria eta oso lekutua EAEn; zenbait ibilgu,
urtegi-ertz eta estuariotan aurki daiteke. Palearktikoan, Iberiar
Penintsulan eta Europan ongi banatutakoa.  
 
 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna EAEn. Urdaibaiko Erreserban bost bikoteren habiagintza aipatzen 
da; Gasteiz inguruan beste bost bikote antzeman dira eta Sondikako aireportuko populazio ugaltzailea 4-
6 bikotekoa dela kalkulatu da. Europako populazioak gutxienez 110.000 bikote habiagilez osaturik behar
duela zenbatetsi da. Espainiako populazio habiagilearen tamaina ezezaguna da, baina populazio-
iragarpenak egin dira hainbat autonomia erkidegotan. Hala, Galizian 10-20 bikote antzeman dira eta 
Nafarroan, berriz, 50 inguru. 
 
Mehatxua: Erregresio-arrazoi nagusia habitaten suntsiketa da; bereziki, hezeguneak idortzea eta
ibilguak bideratu eta drainatzea. Kaltegarriak dira, halaber, ur-maila aldaketak, landarediaren 
hazkundea (eremu artifizialetan batik bat) eta giza eragozpenak. 
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  Acrocephalus scirpaceus 

Izen arrunta: Lezkari arrunta 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: EAEn padura eta estuario-eremuen ertzetan bizi 
da batik bat, barne aldeko lezkadietan urriagoa izaki.
Penintsulan paduretan eta urmaeletan, ibai eta erreka
urloetan, eta kanaletan kumatzen du. Europako banaketak 
ongi garatutako lezkadiekin du lotura handia, 1 m-tik gorako 
altuerako zurtoin indartsuak dituztenekin. Askotan nahiago
izaten ditu lezkadi bazterrak, bestelako ur-landare, 
zuhamuxkak eta zuhaixkak dituzten eremuak, eta ez da
ezohikoa lur lehorreko lezkadietan. 

Banaketa: EAEn itsasertzeko hezeguneetan agertzen da batik bat. 
Iberiar penintsula ia osoan aurki daiteke, baina ugariagoa da kosta
eta haranetako hezeguneetan, 1.000 metrora ere heltzen den arren.
Europan erdialdeko latitudeetan hedatzen da nagusiki.
Mediterraneoan barreiaturik hedatzen da; Europa iparraldeko
eskualdeetan, berriz, ez da ageri. 

Populazioaren tamaina: EAEko populazioaren tamaina ezezaguna da; Urdaibaiko populazioa, EAEko 
handiena, gutxienez 100 bikote ugaltzailekoa dela kalkulatu da. Nahiko arrunta penintsulako hainbat 
eskualdetan, estimazio orokorrik ez badago ere. Europari dagokionez, 2.400.000 bikote ugaltzaile baino
gehiagoko populazio minimoa estimatu da, eta horren erdia Errumanian bilduko litzateke. 
 
Mehatxua: EAEko lurraldean, oro har, lezkadiek duten ordezkaritza urriak mugatzen du populazioa.
Europako hainbat lurraldetan izandako populazio-murriztea habitat-suntsiketari egotzi zaio: hezeguneen 
lehortzeari, ibaien garbitze eta bideratzeari, eta abarri, zenbait kasutan hezegune berriak sortuta 
konpentsatu izan delarik. Espezie honek lurralde batzuetan izan duen hazkundea uren
eutrofizazioarekin, eta larratzeak murriztearen ondoriozko lezkadi-hedatzearekin erlazionatu da. 
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 Actitis hypoleucos 

Izen arrunta: Kulixka txikia 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Ibaien erdiko eta beheko zatietako irla eta 
barretako harkoskor eta errekarri-eremuak ditu habitat 
gustukoenak, mendi-ibaietako goi-ibarretakoak ez hainbeste, 
ordea. Europan erreka, ibai eta urmaelen bazter harritsu eta
hareatsuetan kumatzen du, itsas mailatik 4.000 metroko
altueraraino. 

 
 
Banaketa: EAEn hainbat ibairen erdiko ibilguetako errekarri
bazterretan, isurialde mediterranearrean bereziki, kumatzen du. 
Europan ongi banaturik dago, Mediterraneoko lurraldeetatik
Errusiaraino. Espainian ere hedapen zabala du, baina ugariagoa da
penintsula iparraldeko estai menditar eta muinotarretan, eta
urriagoa, berriz, eskualde mediterranearrean. 
 
Populazioaren tamaina: EAEko populazioaren tamaina ezezaguna da, baina segur aski oso urria izango
da. Udaberriko migrazioa udazkeneko mugimenduekin estaltzeak zaildu egiten du populazioaren
zentsatzea, ugaltze-joera argiak biltzen dituzten aipamen guztiak baliogabetzen baititu. (8)n Europako 
bikote ugaltzaileen kopurua gutxienez 500.000 alekoa dela kalkulatzen da. 
 
Mehatxua: Europako erregresio arrazoi nagusia habitataren aldaketa da itxuraz. Ur kontinentalean
kutsadura eta, bereziki, ibilguen drainatze, bideratze eta zuzentzeak, habiagintzarako egokiak diren
eremuak suntsitzen dituzte. 
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 Alcedo atthis 
 
Izen arrunta: Martin arrantzalea 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: EAEri dagokionez, Nafarroako mendietan (5) 
1.000 metroko altueran dauden erreketatik itsasmailan
dagoen Urdaibaiko Erreserbaraino banatzen da. Ibai eta
erreken beheko eta erdiko zatietan agertzen da batik bat. 
Ertzetako ezpondetan egiten dituen zuloetan egiten du
habia. Habiagile bezala altitude txikietan agertzen da
nagusiki, 650 metrotik behera beti, eta ur garbiak, oso
nahasiak ez direnak eta landarediaz estalitako ertzak
dituztenak, behar izaten ditu. Nahiago ditu ibaiak, eta ez
errekak, kanalak, ur-masa handiak, aintzirak edo estuarioak. 
Nahiago ditu era berean ur gezak ur gazien baino. 

Banaketa: EAEn eskualde osoan zehar umatzen da. Mendebaldeko 
palearktikoan oso hedaturik dago, klima boreala baitute eremuotatik
Mediterraneoraino. Penintsulan urria da baina lurralde osoan zehar 
banaturik dago.  
 
 
Populazioaren tamaina: Nafarroako populazioa 200-500 bikotetan zenbatetsi da eta, EAEko ezaugarri 
geografikoak nahiz ibaien kontserbazio-egoera kontuan hartuta, litekeena da bertako populazioa 200
bikotetik beherakoa izatea. Europa osoan arrunta da, eta 46.000-190.000 bikote ugaltzaile inguruko 
populazioa kalkulatzen da bertan; horietatik 7.800-9.500ek Espainian egin lezakete habia. 
 
Mehatxua: EAEko isurialde atlantikoko urritasunaren arrazoia ibaien erdiko eta beheko zatien
kutsadura handia da zalantzarik gabe; dena den, ibai-ibilguetan egindako lanen ondoriozko habia-
suntsiketa kasuak ere ezagutzen dira. Europako banaketa-areako erregresioaren arrazoi nagusiak uren 
kutsadura eta habitataren aldaketa dira: drainatzeak, ibilgu-zuzenketak eta abar. Gizakien zuzeneko 
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  Cinclus cinclus 
Izen arrunta: Ur-zozoa 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: Ur argiko erreka eta ibai malkartsuak, sakontasun 
txikikoak eta legarrezko hondoa, ertzetan arroka ugari eta
etengabeko jauzi eta ur-lasterrak dituztenak. Habitat-
zabalera oso murritza. Ibaiertzetan ez du landaredirik
behar. Iberiar penintsulan eta Europan habitat-preferentzia 
berak ditu. 

Banaketa: EAEko mendigune handiekiko lotura edukitzeko joera
ikusten da, itsasertzeko erreketan ere agertzen den arren, Gernikako 
itsasadarrean edo Bidasoa, Oiz eta Okan besteak beste. Iberiar 
penintsulan zehar oso hedaturik dago, penintsularen mendebaldean
bakarrik falta da. Europari dagokionez erdialdeko eta hegoaldeko zati
handi batean aurki daiteke, eta Polonia, Finlandia, Errusia eta 
Frantzia ipar-mendebaldeko zati handi batean falta da. 

Populazioaren tamaina: Ezezaguna EAEn, 100-250 bikote arteko populazioa aurki daiteke. Iberiar 
penintsulari buruzko daturik ez dago. Europari dagokionez, populazio handiak, 10.000 bikotetik gorakoak,
daude Britainia Handiko irletan, Alemanian, Suedian, eta 1.000-10.000 bikotekoak, berriz, Frantzian. 
Europan gutxienez 110.000 bikote daude. 
 
Mehatxua: Populazioen faktore mugatzaile nagusia ibaien kontaminazioa da, batez ere sakontasun
gutxiko ibilgu azkarrenena. 
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