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  Rhinolophus euryale 

 
Banaketa: Nabarniz-Aulestian, Urdaibaiko eremu karstikoetan,
Urkiolan eta Galdamesko mendietan aurkitu da. Gipuzkoako 
itsasertzeko koba epeletan ere ikusi da: Ekainen, Guardetxen,
Unanuen eta Aitzbitarten. Espainia osoan zehar aurkitu da hegoaldean
ugariagoa bada ere. Europan zirkunmediterranearra da: Portugalen,
Espainian, Frantzia hegoaldean, Suitzan, Austrian, Italian, Korsikan,
Sardinian, Sizilian, Jugoslavian, Hungarian, Albanian, Errumanian, 
Bulgarian eta Grezian bizi da. Afrika iparraldean eta ekialdean Iran
eta Turkestaneraino ere aurki daiteke. 

Izen arrunta: Ferra-saguzar mediterraneoa 
 
Babes kategoria: Galtzeko Arriskuan 
  
Habitata: Joera termofiloak direla-eta, nahiago ditu 
altitude baxuan dauden zulo handiko eremu karstikoak.
Espezie honen harrapakinak lepidopteroak eta koleopteroak 
dira batik bat. Saguzar sedentarioa dela kontsideratzen da. 
Dena den, 10-40 km-ko joan-etorri ugari ezagutzen dira, 134 
km-ra ere heldu izan delarik. 

 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Dena den, aurkitutako errinolofidoetatik urriena da. Espainian
nahiko arrunta da. 
 
Mehatxua: Eragozpenak aterpeetan eta saguzar hauek babesten diren elizetan zura kontserbatzeko
erabilitako tratamenduak. Beste hainbat arrazoi iradokitzen dituzte Frantziako arrarotzea azaltzeko:
bisitarien eragozpenak, eraztunketa desegokiak eta pestiziden kalteak. 
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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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 Acrocephalus schoenobaenus 
 
Izen arrunta: Benarriz arrunta 
 
Babes kategoria: Galtzeko Arriskuan 
 
Habitata: EAEn itsasertzeko lezkadietan egiten du habia. 
Oro har, lezkadi bazterretan eta bestelako aintzira-
landareditan, maiz sahatsekin eta bestelako zuhaixkekin
tartekatutako eremuetan, egiten du habia. Gehienetan
eremu hezeetan aurki daitekeen arren, uretatik urrun ere 
egin dezake habia. 
 

Banaketa: EAEko kostaldeko bi udalerritara mugatutako banaketa:
Zarautz eta Txingudi; Urdaibain ere ikus daiteke. Penintsulari 
buruzko aipamen bakanak; izan ere, oso urria eta ezezaguna da
bertan. Europan eremu arktikotik erdialdeko latitudeetara hedatzen
da batik bat, Mediterraneo inguruan marjinala izaki. 
 
Populazioaren tamaina: EAEko banaketaren urritasuna (2-3 gune) ikusita, populazio-tamaina oso txikia, 
dozena erdi bikote ugaltzailetik beherakoa, dela suposatzen da. Iberiar penintsulako populazioaren
tamaina ezezaguna da. Europakoa, berriz, bi milioi bikote ugaltzaile ingurukoa dela kalkulatu da, eta 
horietako %80k Errusian, Britainia Handian, Finlandian, Hungarian eta Errumanian egiten du habia.  
 
Mehatxua: Garrantzitsuenak habitatari eragiten diotenak dira; batez ere, lezkadien eta bestelako
aintzira-landaredien aldaketa eta suntsiketa: suteak eta ugaltze-garaiko mozteak.  
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  Upupa epops 
 
Izen arrunta: Argi-oilarra 
 
Babes kategoria: Kaltebera 
 
Habitata: EAEn Errioxako soro eta karraska-unadetan, 
ibar-basoetan nahiz eremu submediterranearreko karraska
eta erkameztiko baso degradatuetan aurki daiteke. Oro har, 
nahiago ditu eremu epel eta idorrak, oso malkartsuak ez
direnak, landaredirik gabekoak eta habia egiteko moduko
urte askoko zuhaitzak dituztenak. Landaredi trinkoa duten 
eremuak ekiditen ditu.  
 

Banaketa: EAEko isurialde mediterranearrean ongi banatuta dago;
isurialde atlantiarrean, berriz, ez da ageri edo noizbehinka bakarrik
umatzen da. Penintsula osoan zehar egiten du habia baina urria da
isurialde kantauriarrean eta Galizian. Europari dagokionez
Mediterraneo inguruko lurraldeetatik Baltikoko kostetara hedatzen
da. 
  
Populazioaren tamaina: Iberiar Penintsulako nahiz EAEko populazio-tamaina ezezaguna da. Espezie 
urria dela kontsideratzen da, Errioxan ezik; izan ere, badirudi bertan arrunta dela. Europan gutxienez
670.000 bikote ugaltzaile badirela kalkulatu da, eta horietako gehienak Mediterraneo inguruko 
lurraldeetan bilduko lirateke.  
 
Mehatxua: Ezezagunak. Gutxitze horren faktore-eragile gisa klima eta habitat aldaketak aipatu dira: 
zuhaitz urtetsuen suntsiketa eta pestiziden erabilera orokortua alegia. 
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  Miniopterus schreibersii 

Izen arrunta: Schreibers saguzarra 
 
Babes kategoria: Kaltebera 
 
Habitata: EAEn altitude baxuan dauden zulo handiak ditu 
nahiago, eragin ozeanikoak baldintza klimatikoak leuntzen 
dituelarik. Babesleku horietan Ferra-saguzar handiarekin, 
Ferra-saguzar mediterranearrarekin eta Geoffroy 
saguzarrarekin elkartzen da. Espezie honen harrapakinak 
lepidopteroak, dipteroak eta koleopteroak dira. Espezie 
migratzaile arrunta da; hala, penintsula ipar-ekialdearen eta 
Frantzia hego-ekialdearen arteko migrazio-mugimendu ugari 
ezagutzen dira. 

 
 
 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Espainian espezie ugaria dela esaten da. 
 
Mehatxua: Hainbat eragozpen ezagutzen dira babeslekuetan, kokaleku dituen kobetako bisita ugarien
ondorioz. Gertaera hau Espainiako beste hainbat lekutan ere argia da. Eragozpenak bereziki 
arriskutsuak dira ugaltze eta hibernatze garaietan, babeslekuak uztea eragin baitezakete. Intsektiziden 
gehiegizko erabileraren eta habitat naturalaren galeraren eragina ere aipatzen da. 

 
 
Banaketa: Altuera baxuko eremu karstikoetan ageri da: Raneroko
haitzak-Los Jorrios, Galdamesko meatze-eremuak, Urdaibai eta
Nabarniz-Aulestia. Aizkorrin eta Tertangan (Araba ipar-ekialdea) ere 
aipatu da. Iberiar penintsula osoan zehar banatzen da, baina 
ugariagoa da eremu soilduetan, substratuaren izaera karstikoak zulo
naturalen garapena faboratzen duenetan. Europan Mediterraneo 
ingurukoa da. Bere banaketa-eremua oso zabala da, eta Afrika eta 
Asiaren zati bat barne; hegoaldetik, berriz, Ginea Berria eta
Australiaraino heltzen da. 
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  Myotis emarginatus 

Izen arrunta: Geoffroy saguzarra 
 
Babes kategoria: Kaltebera 
 
Habitata: EAEn itsas mailatik 1.000 m-ra aurki daiteke, 
isurialde atlantiarrean nagusiki. Koba epeletan sortzen ditu 
ugaltze-koloniak.Askotan, ferra-saguzar mediterranearraren 
eta schreibers saguzarraren koloniekin lotzen da udan
alferrik. Espezie honen dietan intsektuak eta bestelako
artropodo ez hegalariak, araknidoak eta lepidopteroen 
larbak batez ere, nahiz eguneko intsektuak, dira nagusi;
horrek, harrapakinak landaredi artean ehizatzen dituela
adierazten du. Europan sedentarioa da nagusiki. 

 
 
 
 
Banaketa: Raneroko haitzetan, Los Jorrioseko mendigunean,
Aulestian, Urdaibain eta Galdames eta Sopuertako meatze-eremuetan 
aurkitu izan da. Gorbeian ere aipatu izan da. Espainian Penintsula 
osoan zehar aurki daiteke, Extremadura hegoaldean eta Dueroren
erdialdeko haranean ezik. Ia Europa osoan bizi da, iparraldeko
lurraldeetan bakarrik falta delarik. Afrika iparraldean ere ikus
daiteke, eta Europan zehar ekialderantz hedatzen da Iraneraino. 
 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Espainian ugaritasun ertaineko espeziea da. 
 
Mehatxua: Giza eragozpenak: bisitarien presio handia antzeman da koloniak sortzeko erabiltzen dituen
kobetan. Zura kontserbatzeko tratamenduak: hildako aleak aurkitu dira produktu horiekin tratatutako 
elizetan. 
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  Rhinolophus ferrumequinum 

Izen arrunta: Ferra-saguzar handia 
 
Babes kategoria: Kaltebera 
 
Habitata: Mendigune menditsu eta karstikoetan bizi da 
batik bat, itsas mailatik estai menditarreraino. Basoekiko 
preferentzia du. Bisita gutxi izaten dituzten eliza eta 
ermitetan ere gordetzen da. Negua kobetan igarotzen du
batik bat. Ugaltze-koloniak sortzen ditu koba epeletan edo 
jende gutxi ibiltzen den eliza eta etxeetan. Koleopteroz eta 
tipulaz elikatzen da nagusiki, eta ekolokazio-sistema 
bereziari esker identifikatzen ditu. Sedentarioa da, neguko 
babes-tokitik udakora 20-30 km mugitzen da.  

 
 
 
Banaketa: Ohikoa da Raneroko haitzak-Los Jorriosen, Galdamesko
mendietan, Gorbeian, Urkiolan, Nabarniz-Aulestian, Aralarren, 
Aizkorrin, Arkamoko mendilerroan eta Urduñako mendietan; Gipuzkoa 
osoan zehar ere aurki daiteke. Espainian geografia osoan zehar
banatzen da eta nonahiko espeziea dela dirudi. Europan ia eremu 
osoan bizi da, iparraldeko eremu batzuetan bakarrik falta delarik. 
Afrika iparraldean ere banatzen da, eta Asiatik Japoniaraino
hedatzen da. 
  
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Espainian ugaria da, baina erregresioan omen dago. Eliza eta kobetan 
koloniaren bat edo beste desagertu izan dela ikusi da. Europako hainbat lurraldetan galdu egin da edo 
galtzear dago. 
 
Mehatxua: Oztopoak ezagutzen dira eraikin eta kobetan. Giza presentziarekiko oso sentibera da. 
Ermita eta elizak berriztatzeak eragina izaten du espeziaren erregresioan, animalia hauei aterpe
horietara heltzea oztopatzen baitie. Gainera, emeak ez dira 3-4 urte eduki arte helduak izaten eta, 
horrenbestez, sentiberagoak dira intsektizida eta zura kontserbatzeko produktuen pozoiekiko. Eragin 
hau askoz ere kaltegarriagoa da oraindik, lan horiek udan, euri-falta aprobetxatuta egin ohi direlako, 
izan ere, ugaltze-koloniak sasoi horretan biltzen dira hain zuzen ere. Espainian aterpeetako eragozpenek 
mehatxatzen dute. 
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  Rhinolophus hipposideros 

Izen arrunta: Ferra-saguzar txikia 
 
Babes kategoria: Kaltebera 
 
Habitata: EAEn hariztietan, artadietan eta pagadietan bizi 
da batez ere, itsas mailatik 1.000 m-ra. Utzitako eraikinetan 
eta elizetan ugaltze-kolonia txikiak osatzen ditu; neguan 
koba, sima eta tuneletan babesten da negua igaro ahal
izateko. Diptero nematozeroz elikatzen da nagusiki,
lepidopteroak, neuropteroak eta batzuetan zuhaitz eta 
zuhaixketan harrapatzen dituen araknidoak ere ehizatzen
dituen arren. Espezie sedentarioa da, 5-10 km-ko bidaia 
txikiak egiten dituen arren, ugaltze-tokietatik negu-
tokietara. 

 
 
 
Banaketa: Ferra-saguzar handiaren antzekoa: Raneroko haitzak-Los 
Jorrios, Galdamesko mendiak, Gorbeia, Urkiola, Nabarniz-Aulestia, 
Aralar, Aizkorri, Urduñako mendiak. Arrunta da, halaber, Gipuzkoa
osoan. Espainian geografia osoan zehar hedaturik dago, Ebroren 
haranean ezik. Europan eremu zabal batean aurki daiteke, iparraldeko
muturrean bakarrik falta delarik. Banaketa-area iparraldean eta 
Afrika ekialdean zehar Etiopia hegoalderaino, eta ekialdetik
Kaxmirreko Errepublikaraino hedatzen da.  
 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Espainian saguzar ugaria da, baina erregresioan. Eragozpenak ikusi 
izan dira utzitako etxeetan. Kobaren batean galdu egin omen da. Europan gainbehera handia edukitzen 
ari den espeziea da. 
 
Mehatxua: Animalia hauek ugaltze-koloniak eraikinetan sortzen dituztenez, ohikoa da giza eragozpenak
jasatea, izan ere, gizakia horiek ateratzen saiatzen da. Espezie hau oso sentibera dirudi aterpeetako 
bisitekiko. 
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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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 Platalea leucorodia 
 
Izen arrunta: Mokozabal zuria 
 
Babes kategoria: Kaltebera 
 
Habitata: Migrazio garaian itsasertzean, degradatu gabeko 
estuarioetan izaten da batez ere, baina baita barne aldeko 
urtegietan ere, kopuru txikian bada ere. Habia egiteko
sakonera gutxiko itsasertzeko eremuak ditu nahiago. 
 
 
 

 
Banaketa: EAEn Gernikako itsasadarra du gune nagusi, baina 
Txingudiko badian ere agertu ohi da maiz. Abran eta Ulibarriko
urtegian ere nahiko maiz agertzen da, bakanagoa bada ere. Europa 
mendebaldeari dagokionez, Espainiako hegoaldean, Guadalquivir eta
Odieleko paduretan eta Holandan bakarrik ugaltzen da ia.
Palearktikoan zehar hedaturiko koloniak ere badaude. 
 
 
 
Populazioaren tamaina: EAE tik igaro eta Holandan habia egiten duen populazioa 400-530 bikotez 
osatuta dago. Espainiako hegoaldean 675 bikotek kumetzen dute, eta Europako populazioa, berriz,
5.200-9.200 bikote artean zenbatesten da, gehienak Ekialdean, Errusian eta Turkian daudelarik.  
 
Mehatxua: Migrazio garaian atseden hartzeko eta elikatzeko, funtsezkoa da espeziarentzat kosta
atlantiarretan zehar itsasertzeko hezegune-sare handia eta etenik gabekoa edukitzea. Dena den, 
horrelako guneek presio handia izaten dute, lursail-erreklamazioen, kutsaduraren eta giza eragozpenen 
ondorioz. EAEren kasuan, ingurune hauetako asko desagertu egin dira eta oraindik dirautenek hainbat
mehatxu dituzte.  
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 Pernis apivorus 
 

 
Populazioaren tamaina: EAEko populazioa 70-100 bikotekoa litzatekeela pentsa daiteke. Benetako
kopurua azken honen antzerakoa izango da, ohitura isilak dituen eta oharkabean erraz igarotzen den
hegaztia baita. Espainian 1.000 bikote inguruko populazio-tamainak kalkulatzen dira. Europa osoan 
110.000-160.000 zenbatesten dira, horietatik bi heren Errusian. Ez dago EAEri edo Espainiari buruzko
datu zehatzik, baina ez da gainbeheran dagoen espezietzat jotzen. 
 
Mehatxua: Itxuraz ez dago inolako mehatxu larririk EAEn espezie honen kontserbaziorako. Ia
intsektuak bakarrik jaten dituen arren, bere ohiko harrapakinek ez dute pestiziden kalterik pairatzen
eta, ondorioz, hauek ez dira inolaz ere arrisku larria espeziarentzat. Ugalketa mugatzen duen faktore 
nagusia habitat egokiaren gabezia da: batetik, karraskala nagusi duten Arabako eremu zabalak
idorregiak dira, oro har, espeziearentzat eta, bestetik, laboreek (pinudiek barne) hainbat eskualdetan
betetzen dituzten eremu zabalek mugatu egiten dute hegazti honen finkatze-aukera. Europan egindako 
ikerketetatik ondorioztatzen denez, zapelatz liztorjalearen dentsitatea eta ugaltze-arrakasta faktore 
naturalek mugatzen dute, batez ere udaberri berantiarrean eta udan izan daitezkeen tenperatura 
baxuengatik eta euriteengatik; izan ere, harrapakin-aukera murrizten dute.

 
Banaketa: EAEn, lurralde osoan zehar hedatzen da ia, Errioxa
Arabarrean salbu. Espeziearentzako gune aproposenak, ordea, uren
banalerroko mendiak eta Arabako eremu subkantauriarra dira.
Iberiar penintsulan iparraldeko zerrendan bakarrik agertzen da.
Europan, munduko banaketaren zati handiena hartzen duen 
kontinentean, harrapari ugaria da eta oso hedaturik dago. 
 

Izen arrunta: Zapelatz liztorjalea 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Basoko espezie honek basoa eta espazio zabalak 
txandatzen dituzten eremuak hautatzen ditu. Gure
eskualdean hostozabalen basoak, pagadiak eta hariztiak ditu
nahiago. Oso dieta berezia duen hegaztia izaki, basotik at,
larre eta soroetan, bilatu ohi du janaria. 
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 Pandion haliaetus 
 
 

Populazioaren tamaina: EAEko populazio negutarra Ulibarriko urtegiko ale bakarrera mugatzen da. 
Espainiako populazioa 22-30 bikotekoa da, Balearretan eta Kanarietan banaturik. Europakoa, berriz, 
7.100-8.900 bikotekoa. Mundu osoan 23.835-30.990 bikote egon litezke.  
 
Mehatxua: Espezie honek iraganean edukitako gainbehera ehizaren eta habien suntsiketaren ondorio
izan Espezie honek iraganean edukitako gainbehera ehizaren eta habien suntsiketaren ondorio izan zen
batez ere. Mehatxuak, egun, habitataren suntsiketarekin, merkurio-kutsadurarekin, habietako 
eragozpenekin eta hari elektrikoen ondoriozko heriotzekin loturik daude. 

Izen arrunta: Arrano arrantzalea 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Hainbat motatako eremu hezeetan ageri da eta ur 
zabal eta freskoak bilatzen ditu arrantzarako. Europa
erdialde eta ekialdean habia egiteko nahiago ditu jatorri
glaziarreko aintzirak eta habia ezartzeko moduko itxura
oneko zuhaitzak. Zaputza izaten da gehienetan baina egitura 
artifizialetan habia egitera egokitzen da. 
 

Banaketa: EAEn migrazio garaian bakandutako aleak ikusten dira,
Gernikako itsasadarrean eta Arabako urtegietan, batik bat. Arrano 
arrantzalea (P.haliaetus) espezie kosmopolita da eta Europa 
iparraldean hedatzen da, batez ere, ugaltzaile gisa, eta populazio
nagusiak Fenoeskandinabian eta Errusian aurki daitezke. Europako 
arrano arrantzaleek Afrika tropikalean igarotzen dute batez ere 
negua. 
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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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  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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 Acrocephalus arundinaceus 
 
 
Izen arrunta: Lezkari karratxina 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: EAEn lezkadietan egiten du habia, ur gezako 
eremuetan nahiz gazikoetan. Penintsulari dagokionez 
lezkadietan (Phragmites sp.) aurki daiteke nagusiki, baina 
noizbehinka ezpatadi (Typha sp.) eta kanaberadietan 
(Arundo sp.) ere bai, itsas mailatik 1.000 m-ra. Oro har, ongi 
garatutako lezkadiz estalitako ur geldoko eremuetan
kumatzen du nagusiki, uretatik altuera gutxira. Gehienetan
beheko eremuetan agertzen da.  

 
Populazioaren tamaina: EAEri buruzko datu orokorrik ez dago, baina bertako populazioa berrogeita
hamar bikote ugaltzailetik beherakoa izango da segur aski. Urdaibaiko Erreserbako populazio habiagilea
6-8 bikotetan estimatu da. Iberiar penintsulari buruzko estimaziorik ez dago, hainbat eskualdetan
espezie hau ugaria dela kontsideratzen bada ere. Europako lurralde gehienetan nahiko ezezaguna da oro
har, eta populazio txikiak aipatzen dira.  
 
Mehatxua: Bilbo ingurukoak bezalako itsasertzeko lezkadien suntsiketaren ondorioz galdu egin da
espeziea hainbat herritan; dena den, Arabako urtegietako bezalako hezegune artifizialetako lezkadiak
finkatzeak konpentsatu dezake hein batean, habitat naturalen aldaketen ondoriozko inpaktua.  

 
Banaketa: EAEko isurialde atlantiarrean itsasertzeko padura eta
putzuetan bakarrik aurki daiteke ia; isurialde mediterranearrean,
berriz, askoz ere barreiatuago banatzen da. Penintsula osoan zehar
sakabanaturik kumatzen du, baina ugariagoa da hegoaldeko
eskualdeetan, Espainia erdialdeko eta Levanteko hainbat eremutan
bereziki. Erdialdeko latitudeetan agertzen da nagusiki. 
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 Charadrius alexandrinus 
 
 
Izen arrunta: Txirritxo hankabeltza 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: EAEn kostaldeko estuarioetan bakarrik ikus 
daiteke. Hegazti hau kostaldean ageri da batez ere, baina 
barne aldean ere ikus daiteke, eremu gazietan bereziki; hala,
nahiago ditu harea eta limozko azalerak, eta kosta
arrokatsuak ekidin egiten ditu.  

Banaketa: EAEn kostaldera mugatua; 13 hegazti zenbatu dira
gehienez ere Abran. Habiagile gisa Iberiar penintsulako kosta
hareatsu ia guztietan ageri da, kantabriarretan ezik; eta lokalki, 
berriz, barne aldeko hezeguneetan. Espezie ia kosmopolita izaki, 
Europako kosta gehienetan kumatzen du; negua Mediterraneo
inguruan igarotzen du, batez ere. 
 

Populazioaren tamaina: Oso bakana negutar gisa EAEn. Gernikan ale bakar bat aurkitu zen 82-89 aldiko 
bi negutan. Kantaurin, oro har, urria da. Espainian 5.000-6.000 bikotek kumatzen dute eta Europan, 
berriz, 21.000-46.000k. Estatuko negutarrak 6.800 ale inguru dira, Europa mendebaldeko negutarren 
%85a alegia.   
 
Mehatxua: Espezie hau Europan murriztu izanaren arrazoiak ugaltokietako eragozpenak dira nagusiki. 
Espainian, aldiz, habitata suntsitu eta aldatzea erantsi behar litzaizkioke aurrekoari.  
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  Ciconia ciconia 
 

 
Banaketa: EAEko, isurialde mediterranearrean, urtegien, 
Zadorra ibaiaren, Ebroren eta Biasteriko hainbat aintziren
inguruan ageri da. Eremu atlantiarrari dagokionez, Urduñan egiten 
du habia. Iberiar penintsula ia guztian zehar hedatzen da, baina 
Galizian, zerrenda atlantiar osoan eta Ekialdeko zati handi batean
falta da. Espezie palearktiko da eta Europan zehar hedatzen da.   
 
 

Izen arrunta: Amiamoko zuria 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: EAEn eraikinetan, batez ere eliz gainetan, egiten 
dituzte habiak bikote guztiek. Latitude kontinental
ertaineko eta klima mediterranearreko eremuetan, ibai-
ibarretako eremu zabal eta larre edo sororik gabekoetan,
baratze eta ureztaketa-lurretan ageri da, baso handiak, 
landuak edo lehorrak saihesten dituelarik.                   

Populazioaren tamaina: EAEko populazioa 6-8 habiakoa da, 1993an eta 1994an egindako zentsuen
arabera. Europako populazioa 120.000-150.000 bikotetan zenbatetsi da. 1993ko zentsu nazionalaren 
arabera, Espainiako populazioa 14.000 bikote ingurukoa da. Espainiako populazio-dentsitatea larre-
gainazalarekin korrelazioan dago; euriak eta tenperatura minimoak, ordea, eragin kaltegarria dute.  
 
Mehatxua: Iberiar populazioak laboreen ugaltzearen, nekazaritza-paisaiaren urritzearen eta lan 
hidraulikoen ondorio den ugaltze eta elikatze-habitaten galeraren mehatxua du. Gainera, migrazio eta
negute garaiko ehizak, elektrokuzioak eta eduki elektrikoen aurkako talkak kontuan hartu beharreko 
faktore mugatzaileak dira. Helduek habietara eramandako armatzeko sokak izan daitezke heriotza ez 
naturalaren arrazoi nagusi.  
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Phalacrocorax aristotelis 
 Izen arrunta: Ubarroi mottoduna 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Itsasertz arrokatsuak. Estuarioak eta eremu 
babestuak, nahiz ur geza eta gozoak saihesten ditu.
Irletako erlaitz eta zuloetan (Villano eta Aketz) nahiz
labarretan (Ogoño, Bakio eta abar) egiten du habia. 

 
Populazioaren tamaina: EAEko populazio ugaltzailea 60 bikotetan zenbatetsi da. Europan 85.000-
93.000 bikotek egiten dute habia eta horietatik 1.660-2.700 Espainiako kostetan ageri dira. 
 
Mehatxua: Mehatxu nagusiak koloniei kumatze garaian egindako eragozpenak eta tresmail nahiz tretza
bidezko ezusteko arrantza dira. Ehiza, iraganean garrantzitsua izan zitekeena, egun ez da mehatxu 
larria espeziearentzat. EAEko kostaldean faktore mugatzailea izango zen ehiza 70eko hamarkadako 
amaierara arte. 

Banaketa: EAEn Ondarroa eta Barrika arteko Bizkaiko itsasertzeko 
sei lekutan egiten du habia. Galdu egin da Gipuzkoan ugaltzaile
gisa, bertan 60ko hamarkadan kumatzen zuelarik. Ia etenik gabe
banatzen da iberiar penintsulako kostalde atlantiarrean zehar.
Banaketa mediterranearra askoz ere irregularragoa eta urriagoa da.
Europan, ubarroi mottoduna (P. a. Aristotelis subespeziea) Islandia, 
Britainiar Irlak, Britainia eta Norvegiako kostetan eta iberiar
penintsulako kostalde atlantiarrean ageri da; P. a. desmarestii
subespeziea, aldiz, Egeo Itsasoan, Txipren eta Espainiako kostetan
hedatzen da. 

Medioambiente
Cuadro de texto
 Bueltatu



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fitxa hau www.ingurumena.net orrialdeko EAEko Ornodun Kontinentalen bilatzaileko informazioa erabiliz burutu da 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calidris alpina 
 Izen arrunta: Txirri arrunta 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: EAEko estuarioetan nagusiki, baina migrazio-
garaian barne aldeko urtegi eta urmaeletan ere bai. Tundra
eta zohikaztegietan kumatzen du, baina ugaltze-garaitik at 
kostaldean nagusiki. Hala, nahiago ditu substratu lohitsuak 
eta estuario handietan bildu ohi da. 

Banaketa: EAEri dagokionez kostaldekoa; dena den, barne aldean ere
ikus daiteke, noizbehinka, migrazio-paseetan, nahiz eta hori 
berezkoago izan ale gazteetan. Udazkenean, abuztutik azarora, eta
udaberrian, apirila eta maiatzean, igaro ohi da. Penintsulan kosta 
atlantiarretan hibernatzen du batik bat. Banaketa zirkunpolarra du
udaberrian eta neguan, berriz, Eurasia, Afrika eta Iparramerikako
altitude ertain eta tropikaletan agertzen da. 

 

 

 
Populazioaren tamaina: Gernikako itsasadarreko populazioa oso aldakorra, 50-1.000 alekoa, da. 
Gehienez ere 10 negutar Abran, 86-95 aldian, batez beste 2 hegazti. Espainia osoan 30.000 negutar
gutxienez; hori Europako populazioaren zati txiki bat besterik ez da, milioi bat hegazti inguru
kalkulatzen baitira. Habiagileei dagokienez, 390.000 bikote inguru kontinente osoan. 
 
Mehatxua: Limoetako espezie honek estuario nagusietan biltzeko duen ohiturak kaltebera bihurtzen du,
erabilera-aldaketa arrisku handiak, kutsadura eta giza eragozpenak izaten baitituzte giro horiek.
Spartina generoko landareen hedapena arriskutsua da espeziearentzat, elikatze-habitata murrizten 
baitu. 
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 Circaetus gallicus 
 
  
Izen arrunta: Arrano sugezalea 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: EAEko isurialde atlantiarrean otadi eta 
soilguneen txandaketa aprobetxatzen du. Araba iparraldean 
soilguneekin tartekatutako pinu gorri eta karraskal basoetan 
aurki daiteke. Isurialde mediterranearrean aldizka agertzen 
da eguzkitsuak diren eta zuhaiztiak eta eremu zabalak
tartekatzen dituzten eremu menditsuetan. Iberiar 
penintsulan zuhaiztietan izaten da batik bat, eta ohikoagoa
da goi eremuetan. 

 
Banaketa: EAEko isurialde mediterranear osoan banatzen da, baina
nahiago ditu eremu subkantauriarreko mendi eta mendilerroak. 
Isurialde atlantiarrari dagokionez, itsasaldeko lehen mendilerroan
ageri da batik bat, barne aldean ezohikoa izaki. Europan, eskualde 
kontinental eta mediterranearretara mugatzen da. Penintsularen zati 
handi batean barreiaturik ugaltzen da. 

Populazioaren tamaina: Ez da gehiegizkoa egungo populazio ugaltzailea 50-60 bikotetan finkatzea, 
Araba iparraldean bakarrik 20 bikote zenbatu baitira. Europako populazioa 5.900-14.000 bikote 
ugaltzailekoa dela kalkulatu da; horietatik 1.700-2.100 Espainian leudeke. 
 
Mehatxua: Faktore nagusia lurraren erabileraren aldaketaren ondorio diren ehiza-eremuen murriztea 
da: monolaborantzaren ugaltzea, hesien hondaketa, jarduera tradizionalak uztea, birlandaketak eta
abar. Halaber, basoetako suteak, basoak zatitu eta ugaltokietan eragozpenak eragiten dituzten errepide 
eta pistak eraikitzeak ere zuzeneko jazarpena dira. Beste mehatxu batzuk: isilpeko ehiza eta habien 
hondaketa. 
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 Emberiza schoeniclus 
 
 
Izen arrunta: Zingir berdantza 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Eremu helofitoetako espeziea, habitat-hedapen 
murritza duena. Ugaltze-garaian, hainbat ibai atlantiarreko 
eta altuera baxuko barne aldeko urmaeletako lezkadi
trinkoko eremuetan bizi da. Europako gainerako lekuetarako
deskribatutako habitat-preferentziak bat datoz, oro har, 
EAEko bikote urrietan ikusitakoekin. 
 
 
 
 

 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. EAEko kopuruak 50 bikotetik beherakoa behar du. Iberiar
penintsulari buruzko estimaziorik ez dago. Europako hainbat lurraldetan 100.000 bikotetik gorako
populazioak aurki daitezke, Britainia Handian eta Irlandan, Alemanian, Suedian eta Finlandian, adibidez. 
 
Mehatxua: Hezeguneetako lezkadien presentzia da EAEko ugaritasunaren faktore mugatzaile nagusia;
Europako gainerako lekuetan ere antzeko mugak adierazi izan dira. Beharrezkoa da EAEko banaketaren 
eta habitat-hautaketaren faktore mugatzaileak sakonago ezagutzea.  

 
Banaketa: EAEko banaketa eremu helofitoetara mugatzen da: Oka
eta Bidasoa ibaien bokaletara, eta Lagunillo de Arreora. Populazio 
negutarra iberiar penintsulan zehar hedatzen da, baina ugaltze-
garaian penintsulako ibai nagusietako eremu helofitoetara mugatzen
da. Europako leku gehienetan aurki daiteke, Frantzia hegoaldean,
Mediterraneoko kostako zati handi batean. 
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 Falco columbarius 
 
Izen arrunta: Belatz txikia 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Iparraldeko ugaltokietan, nahiago ditu muinoetan 
eta lautadetan zabaldutako espazioak; hala ekidin egin ohi
ditu basoak eta eremu menditsuak; pase garaian eta neguan,
ostera, ohikoa da nekazaritza eta itsas eremuetan. Espainian 
zereal soroak eta hezeguneak hautatzen ditu neguan.  
 
  

 
Banaketa: EAEko lurralde osoan ager daiteke, kopuru txikian, beti
ere. Iberiar penintsulako negu-toki nagusia iparraldeko meseta da eta
horren ondoren, hegoaldeko meseta eta Ebroren harana. Ugaltzaile 
gisa eskualde holarktikoaren iparraldean hedatzen da; negua, berriz,
hegoalderago igarotzen du. 
  
Populazioaren tamaina: Urria EAEn, ale negutarrak oso bakanak dira. Hegazti bakana da penintsula 
osoan, milaka ale batzuk baino ez dira kalkulatzen neguan. Europan 34.000 bikote ugaltzaile daude 
gutxienez.  
 
Mehatxua: Espainiari dagokionez legez kanpoko ehiza eta habitataren aldaketa aipatzen dira mehatxu 
nagusiak.  
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Chlidonias niger  
 
 
Izen arrunta: Itsas enara 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Ugaltze-garaian, sakontasun txikia eta ur gaineko 
landaredia duten hezeguneak erabiltzen ditu migrazio-
garaian, berriz, urtegi, aintzira, estuario eta abarretan 
agertzen da. 

 
 
Banaketa: EAEko zeharreko migrazioan kostaldean nahiz barne
aldean, Arabako urtegietan eta Biasteriko hezeguneetan agertzen da,
baina ohikoagoa da ezkontza-ondoko pasean. Iberiar penintsulan
urmaeletan kumatzen du. Europako lurralde gehienetan ugaltzen da,
baina populazio nagusia Ekialdean dago. Munduan, Eurasiaren
mendebaldeko latitudeen erdialdean eta Iparramerikan. Europako
populazioak Afrikako kosta atlantiarretan igarotzen du negua.  
 
Populazioaren tamaina: EAEn zeharreko pasean ugari bezala adierazten da Abran; Kantauriko 
itsasertzean, aldiz, urritzat kontsideratzen dute. Urria da barne aldean. Espainian 150 bikotek baino
gutxiagok kumatzen dute. Europa osoan, berriz, 57.000-88.000 egongo lirateke. Munduan milioi erdi 
bikote inguru zenbatesten dira.  
 
Mehatxua: Europako mehatxu nagusiak ugaltze-habitataren galera eta suntsiketa, kutsadura eta giza 
eragozpenak lirateke.  
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 Ardea purpurea 
  
 

 
Banaketa: EAEn itsasertzetik hurbil dauden urmaeletan eta Arabako
urtegietan eta Arabako Errioxan ikusten da migrazio garaian.
Espainiako populazio nagusiak Andaluzia mendebaldean, Ebroren
deltan, Mantxan, Nafarroan eta Levanten daude. Munduan, berriz, 
Europa hegoaldean eta Afrikan zehar hedatzen da. 
 

Izen arrunta: Lertxun gorria 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Migrazio garaian hainbat ezaugarritako 
hezeguneetan ikus daiteke. Ugaltzeko, ordea, askoz ere
zorrotzagoa da habitat-aukerei dagokienez. Habiak 
hezegune epel edo beroetan, sakontasun gutxiko ur gezetan,
garatze bidean dauden makrofito-masa handiak 
dituztenetan, batez ere lezkadietan, egitea du gustuko.  

 
Populazioaren tamaina: EAEn ezin daiteke populazio egoiliarraz hitz egin, urria baita urteko edozein 
sasoitan. Nafarroan 242 bikote daude, horietatik 52 Las Cañaseko urmaelean. Espainia osoan, oro har, 
1.00-1.200 bikote aipatzen dira, eta 49.000-100.000, berriz, Europa osoan, horietatik gehienak Errusian. 
 
Mehatxua: EAEn egun ez dago habiagintzarako gune egokirik. Espeziaren habitataren hondaketa eta 
aldaketa aipatzen dira Espainiako mehatxu nagusitzat, ugaltokietan nahiz negualdiko eremuetan. Honez 
gain, lasaitasun gabezia, gainerakoan egokiak diren lekuetan ugaltzea oztopatzen duena, eta negualdiko
guneetako lehortea eransten dira.  
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Falco peregrinus 
Izen arrunta: Belatz handia 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Batez ere errupikola den espezie honek barne 
aldeko haitzetan eta itsaslabarretan, giza eragozpen
ugaririk gabeko lekuetan, alegia, sortzen du habia batez
ere.EAEn itsas mailatik barne aldeko 1.100 metroko 
haitzetaraino egiten du habia. Isurialde atlantiarrari
dagokionez, itsaslabarretan da arrunta, baina arrarotu
egiten da barne aldean, ugaltokien urritzea dela-eta. 
Utzitako eraikinak ere erabiltzen ditu, dorreak eta
gazteluak esaterako, eta banaketa eremuaren iparraldean 
lurrean eta zuhaitzetan ere sortu ohi du habia. Ehizarako
eremu zabalak behar ditu, estepak, zereal-soroak, 
hezeguneak edo kostak, adibidez. 

 
Banaketa: EAE osoan ongi banaturik dago; eragozpen bakarra hain 
malkartsuak ez diren eremuetako habia-guneen falta da. Iberiar
penintsulako leku gehienetan egiten du habia, ugalketarako egokiak
diren guneak existitzea da duen baldintza bakarra. Europan zehar oso
banaturik agertzen da. 
 
Populazioaren tamaina: 1991en egin eta ondoren hedatutako zentsu baten arabera EAEko populazio
ugaltzailea 56 bikotez osaturik dago gutxienez; hala, kokalekuaren zati bat EAEn eduki arren habia
beste erkidegoetan egiten duten beste 10-15 bikote erantsi beharko litzaizkieke horiei. 1986ko 
zentsuaren arabera, Espainiako populazioak 1.658-1.751 bikote ugaltzaile edukiko lituzke eta, ondorioz,
Europako garrantzitsuena izango litzateke. Europako populazio ugaltzailea 6.200-10.000 bikotez 
osaturik egon daitekeela kalkulatu da; horrek, munduko populazioaren bostena suposatzen du. 
 
Mehatxua: Espezie honetako aleen urritze handia, mende erdi aldean eman zena, 40ko hamarkadatik
aurrera eta debekatu arte intsektizida organokloratuen erabilera orokortuak eragin zuen. Egun,
arrautza-bildumagileen eta ehiztarien zuzeneko jazarpena da mehatxu nagusia. Espainiari dagokionez,
bestelako erabilerarako eta falkoneriarako saltzeko harrapatutako txita eta arrautzen suntsiketa da
mehatxu nagusia. 
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 Hydrobates pelagicus 
  
 

 
Banaketa: Bost kolonia ezagutzen dira EAEko kostaldean, guztiak
Bizkaiko itsasertzean: Izaro, Aketz, Gaztelugatxe, Villano eta Ogoño
alegia. Iberiar Penintsulan Kantauriko itsasertz guztian eta
Mediterraneoan zehar ezagutzen dira populazioak. Europako
banaketak ipar-ekialdeko Atlantikoko itsasertza hartzen du, Islandia
eta Norvegiatik Mediterraneora, hegoaldeko muga Kanariar Irletan
ageri delarik. 
  
Populazioaren tamaina: Espeziearen ohiturak eta kolonien kokatze-arazoak direla-eta, oso zaila da 
kideak zenbatzea. EAEko kopurua 60 alekoa da gutxienez, eta populazioak 220 ale (ehun bikote 
ugaltzaile inguru) dituela zenbatesten da. Munduko populazioak 280.00-770.000 bikote ugaltzaile ditu 
antza, horietako %90ek Feroe Irletan, Islandian eta Irlandan egiten dute habia. Lehen kalkuluen 
arabera 4.802-8.176 hegazti daude Espainian.  
 
Mehatxua: Elikadura baliabide eskasek (zooplankton, larba eta arrain txikiak) mugatu egiten dute 
urtero, ipar Euskal Herriko kolonietan gutxienez, ugaltzen den bikote kopurua. Beste faktore 
mugatzaileetako bat kaioen harrapatzeen eta arratoien presioaren ondoriozkoa izan liteke, habiak 
suntsitu eta ale helduei erasotzen baitiete. Halaber, pestizida organokloratu eta fenil polikloratuen
ondoriozko toxikazioak eragin kaltegarriak izan litzake ugalketan. Azkenik, filopatria maila altuak, leku 
zehatz batera finkatzeak bakartze genetiko handia eragiten du; hala, kolonia txikietan galtze-prozesua 
bizkortu lezakeen aniztasun genetiko gabezia eragin lezake.  

Izen arrunta: Ekaitz txori txikia 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Habiagile gisa itsas uharte eta labarretan, koba 
edo harri azpietan, aurki daiteke, ugaztun harraparientzako
iritsi ezinezkoak diren lekuetan, oro har. Ogoñoko kolonia, 
itsas gainetik 80 metro ingurura dagoen itsaslabar batean
kokaturik dagoena, Europan lehorrean ezagutzen den kolonia
bakanetako bat eta itsasertz kontinentaleko bakarra da
antza. Umatze garaitik at itsas irekian ageri da.  
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 Ficedula hypoleuca 
 
  
Izen arrunta: Euli-txori arrunta 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Baso irekietako espeziea da. EAEn oso gutxitan 
ikusi da ugaltzaile gisa eta, dauden datu urrien arabera,
harizti helduetan ageri da. Zuhaitz zaharreko hesiak
zituzten nekazaritza-eremuetan ere ikusi izan da. Iberiar 
penintsulako gainerako lekuetan konifero nahiz hosto
erorkorreko basoetan ageri da, harizti eta Ler gorriko 
pinudietan, batik bat, habia-kutxak ezarri izana mesedegarri 
izan zaiolarik.  

 
Banaketa: EAEn oso urria da. Ugaltzaile gisa Arabako ipar-ekialdeko 
leku bakan batzuetan, Gipuzkoa hegoaldean eta Bizkaia iparraldean 
bakarrik ikusi da. Iberiar penintsulan erdialdeko eta iparraldeko
mendi-eremuetan banatzen da, batez ere Pirinioetan, Kantauriko
itsasertzean, iberiar mendikatean eta mendikate zentralean.
Europako gainerako lekuetan Frantzia iparraldetik 
Fenoeskandinaviako penintsularaino hedatzen da. Afrika iparraldeko 
mendebaldeko eremuan ere agertzen da, eta Asia erdialde-
iparraldetik hedatzen da. 
 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna EAEn, baina banaketa lekutua eta agertzen denean duen kopuru-
urritasuna aintzat hartuta, 100 bikotetik behera izango dira segur aski. Espainiako populazioa 130.000-
350.000 bikotekoa dela kalkulatzen da eta Europakoa, berriz, 4.900.000-17.000.000 bikotera artekoa; 
Suedian, Errusian, Finlandian eta Bielorrusian daude populazio ugarienak. 
 
Mehatxua: Zuhaitz helduetan kumatu ahal izateko moduko zuloen existentzia. Beharrezkoa izango 
litzateke EAEko banaketaren eta habitat-hautaketaren faktore eragileen ezagutzan sakontzea. 
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 Rallus aquaticus 
  
 
Izen arrunta: Uroilanda handia 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: EAEn estuario eta aintziretako lezkadietan aurki 
daiteke batik bat, eta neurri apalagoan, aldiz, ibai-ibilgu, 
legar-hobi, ureztaketa-putzu eta urtegitan. Urdaibaiko 
Erreserban populazioaren %40 ur gezako ekarriak dituzten
eremuetan aurki daiteke; gainerako %60a, aldiz, itsasoaren
eragina duten guneetan. Bikote gehienak (%80-90) 
lezkadietan ikus daitezke; gutxi batzuk, ostera, ostargi-
belarra (Iris sp) eta ezpata-belarra (Carex sp.) nagusi diren 
lekuetan. Ur gazi edo gezako masak, helofito ugaria dutenak, 
behar ditu. 

 
Banaketa: EAEko isurialde atlantiarrean kostaldeko hainbat lekutan 
ageri da: Muskiz, Urdaibai, Hondarribia eta Donostian. Araban, 
berriz, hedapen zabalagoa du. Iberiar Penintsulako eskualde ez 
menditsuetan oso banaketa zehatza du. Gehiegi ezagutzen ez den
arren gauza jakina da Europako zati handiena hartzen duela; bakana
da, halere, iparraldeko eremuan eta urria, berriz, eremu
mediterranearrean. 
 
Populazioaren tamaina: EAEko populazioaren tamaina ezagutzen ez den arren, Urdaibai Erreserbako 
populazioa 80-100 bikote habiagilez osaturik dagoela uste da eta, zalantzarik gabe, hori da populazio 
garrantzitsuena. EAEko populazioa, guztira, ez da 200 bikotetik gorakoa izango, segur aski, Araban 47 
bikote ugaltzaile zentsatu baitira. Europako populazioa gutxienez 110.000 bikote ugaltzailetan 
zenbatetsi da.  
 
Mehatxua: Ongi egokitzen da giza presentziara, baina sentibera da negu oso hotzekiko eta ugaltze-
garaiko ur-mailen gorabeherekiko. EAEri dagokionez habitataren aldaketa da espezie honen erregresioa 
eragin duen faktore nagusia. Hezegune artifizialak, urtegiak, ureztaketa-putzuak eta abar sortzeak 
eragin positiboa eduki du espezie honengan.  

Medioambiente
Cuadro de texto
 Bueltatu



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fitxa hau www.ingurumena.net orrialdeko EAEko Ornodun Kontinentalen bilatzaileko informazioa erabiliz burutu da  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Tachybaptus ruficollis 
 
 

 
Populazioaren tamaina: Arabako lurraldeko bikote habiagile kopuruak aldakorra dirudi, gehienez ere 
55-56 bikote. Isurialde atlantiarrean, populazioa 6 bikote ugaltzailetik beherakoa izango litzateke.
Europan, ongi banatu eta hornitutako populazioak ditu, gutxienez 67.000 bikote ugaltzaile baitaude.  
 
Mehatxua: Ur-mailen bat-bateko aldaketekiko eta ugaltze-garaiko giza eragozpenekiko sentibera da. 
Habitataren hondaketa eta aldaketak: lehortzeak, drainatzeak, landaredia erretzeak eta abar.
Habitataren hedatze murritza EAEn.  

 
Banaketa: Arabako hezegune gehienetan aurki daiteke, urtegietan, 
ureztaketa-putzuetan nahiz eremu naturaletan. Ibaien urloetan ere 
ageri da, maila apalagoan. Espezie urria da isurialde atlantiarrean.
Petronorreko urtegietan (Muskiz) eta Laukarizeko urtegian habiagile
gisa aipatu izan dira. Iberiar penintsula osoan zehar hedatzen da eta
baita Europa erdialde eta hegoaldearen zati handi batean ere;
iparraldeko eskualdean, ordea, ez da agertzen.  

Izen arrunta: Txilinporta txikia 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Habitata: Landaredi helofitodun ur geldo eta azalekoetan 
kokatzen da: ihi, lezka eta abarretan, eta baita ere ur 
askeko eremu artifizial (urtegi, lur ureztatu eta abar) nahiz
naturaletan (aintzira, urmael eta ibai geldoak). Ihi edo lezka 
gehiegi duten hezeguneak baztertzen ditu. Kumatze-garaitik 
at babestutako badia eta estuariotan ere kokatzen da. 
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 Circus cyaneus 
 
 

 
Populazioaren tamaina: Azken zentsuen arabera Espainiako populazioa 837-999 bikote ugaltzailek 
osatzen dute; horietatik 190-196, %20 inguru, EAEn daude (9). Europako populazioa 22.000-32.000 
bikotez osatuta dago.  
 
Mehatxua: EAEn eta penintsulako beste hainbat eskualdetan mendi sastrakadien (txilardi, otadi eta
abar) erreketa eta luberritzea jo da lehen mailako faktore mugatzailetzat. Halaber, zereal-soroak 
ugaltoki gisa erabiltzen dituzten bikoteek kalteak pairatzen dituzte txitaldi berankorretan uzta 
biltzeko makinen ondorioz. Birlandaketak onuragarriak izan daitezke hasiera batean, ugaltoki egokiak
sortzen dituztelako; epe luzera, ordea, kaltegarria izaten da espeziearentzat. Europan ugaltokien galera 
eta zuzeneko jazarpena dira faktore garrantzitsuenak.  

 
Banaketa: EAE osoan banatzen da baina ugariagoa da eremu
subkantauriarrean; izan ere, bikoteetatik %63 ageri da bertan eta
%31, berriz, eremu atlantiarrean; eremu mediterranearrean %6 aurki
daiteke. Europari dagokionez klima epela eta boreala duten
eremuetan izaten da. Iberiar penintsulan iparraldeko erdi aldean 
hedatzen da batik bat. 
 

Izen arrunta: Mirotz zuria 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: EAEn ametz degradatuetan, txilardi eta 
otadietan ugaltzen da batik bat. Isurialde
mediterranearrean soroetan ere aurki daiteke, zereal-
laboreetan batez ere; isurialde atlantiarrean, berriz,
konifero gaztez osatutako basoetan eta, neurri apalago
batean, eukalipto basoetan egiten du habia. Landare baxuz, 
(estrepak, txilardiak, otadiak, birpopulaketa gazteak, dunak, 
hezegune-ertzak eta abar) estalitako lursail zabaletan 
egiten du habia. 
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 Botaurus stellaris 
 
 

 
Banaketa: Espezie hau oso urria da Iberiar Penintsulan eta lurralde
osoko gune egokietan hedatzen da; hala, ugaltze-nukleo nagusiak Ebro 
ibaiaren deltan, Empordako Aiguamollsen eta Guadalquivirreko
paduretan aurki daitezke. Populazio iberiarrak sedentarioa dirudi, eta
Erdialdeko Europatik eta Eskandinavia hegoaldetik etorritako
negutarrak jasotzen dira. Munduan, paleartikoko latitude ertainetan
ageri da populazioa batez ere, bakartutako populazio bat ere
badelarik Afrika hegoaldean. 
  
Populazioaren tamaina: EAEn espeziari buruzko lau aipamen ezagutzen dira. Espainian arrek
okupatutako 29-30 lurralde aurkitu ziren 1991n ugaltze-garaian. Europar Batasuneko populazio 
handienak Holandan, Frantzian eta Alemanian daude. Europa osoan, 10.000-34.000 bikote zenbatesten 
dira, horietatik gehienak kontinentearen ekialdean. 
 
Mehatxua: EAEn ez dago txori zezen arruntak habia egiteko behar dituen ezaugarriak biltzen dituen
hezegunerik. Europan murriztu izanaren arrazoiak ehiza eta habitat gustukoenak dituen lezkadien
hondatze eta aldatzeak, nahiz uraren poluzioa izan dira. Espainian habitat-galera izan da arazo nagusia.  

Izen arrunta: Txori zezen arrunta 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: EAEn itsasertzeko nahiz barne aldeko 
hezeguneetan agertu izan da. Oro har, espeziea zorrotza da 
habitata hautatzerako orduan. Sakontasun gutxiko urak eta
landaredi helofito masa trinkoak dituzten hezegune
zabaletan ageri da.  
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 Acrocephalus paludicola 
 
 
Izen arrunta: Ur-benarriza 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: EAEn mota askotako eremu hezeetan, batik bat 
itsasertzeko paduretan, aurkitu izan da, baina urtegietan 
ere bai. Habia egiteko garaian habitat-baldintza bereziak 
behar dituen hegaztia da; izan ere, Carex, Iris, Cladium, 
Molina multzoak dituzten zingira-eremuak hautatzen ditu, 
lezkadiak saihestuta. 
  

Banaketa: EAEn kostan zehar agertzen da batik bat. Behaketa
gehienak Txingudin egin dira; bi aipamen bakarrik egin dira Bizkaian. 
Barne aldean noizbehinkako behaketak egin dira Ulibarriko urtegian. 
Europa erdialde-ekialdean kumatzen du, eta populazio nagusienak 
Polonian eta Errusian aurki daitezke. Negua Sahara azpiko Afrikako 
mendebaldean igarotzen du. 
  
 
 

 
Populazioaren tamaina: Europan 3.700-18.000 bikotek kumatzen dute. Espezie hau urria da migratzaile 
gisa iberiar penintsula osoan.  
 
Mehatxua: Gainbehera ugaltze-habitataren suntsitzeari eta degradazioari zor zaio batik bat;
intsektiziden erabilerak ere eragina izan dezakeelarik.  
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 Larus fuscus 
 
 

 
Populazioaren tamaina: EAEko kostaldean Gipuzkoa ekialdean habia egiten duten zortzi bikotera eta 
inoiz, Bizkaiko kostan ugal daitekeen bikoteren batera mugatzen da kopurua. 237 bikotetan kalkulatzen
da Atlantikoko populazioa; dena den, baliteke gaur egun askoz handiagoa izatea. Europan gutxienez 
200.000 bikote ugaltzailez osatutako populazioa dago.  
 
Mehatxua: Segur aski, kaio hankahoriarekin ugaltokiak lortzeko lehian ibili ohi da. Espeziearen izaera
migratzaileak murriztu egin lezake habia egiteko leku-hautaketa, kaio hankahori sedentarioekin 
alderatuta.  

Izen arrunta: Kaio iluna 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: Irla, labar, belardi, duna eta harkoskor 
eremuetan egiten du habia. Barne aldeko aintzira eta 
urtegietan ere bai. Penintsulan, berriz, kostaldeko irla eta 
labarretan. 
  

Banaketa: EAEn 1980an antzeman zen lehen aldiz espezie honen 
habiagintza. Gipuzkoa ekialdeko eremuan agertzen da: Ulia, Pasaia eta
Jaizkibelen, eta segur aski noizbehinka kumatzen du Bizkaiko kostako 
kaio hankahorien kolonietan; izan ere, bikote batek habia egin izana 
ikusi da Izaro irlan. Europa erdialde eta iparraldeko eremuetan aurki
daiteke, eta marjinalki subarktikoko kostetaraino hedatzen da. Orain
gutxi penintsulako kosta atlantiarretan kokatu da, bertan 1978an egin 
zuen habia lehen aldiz. 
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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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 Podiceps cristatus 
 
 
Izen arrunta: Murgil handia 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: EAEn, espezie honen presentzia hezegune 
artifizialekin loturik dago: urtegi eta ureztaketa-putzuekin 
alegia. Beste eremu batzuetan oso trinkoa ez den 
landaredidun gune helofito, natural edo artifizialetan, ur
geza edo gazikoetan eta 0,5-5 m-ko sakonerako ur askeko 
eremu zabaletan kokatzen da. 
   

Banaketa: EAEn, isurialde mediterranearrean soilik (Araba) ageri da.
Ugaltze-garaitik at, eremu atlantikoarrean ere ikusten da, batez ere 
kosta eta estuarioetan. Europan oso hedaturik dago, eremu epel eta
mediterranearretan batik bat. 
  
Populazioaren tamaina: EAEn 52 eta 35 bikote artean estimatu dira 1993 eta 1994an, hurrenez hurren.
Ulibarriko urtegiko populazioa nabarmendu behar da, 24-38 bikote habiagile baititu. Europako populazioa 
340.000 bikote habiagilek osatzen dute, itxura denez.  
 
Mehatxua: Habitataren hondaketa da faktore mugatzaile nagusia. Ur-mailaren ugaltze-garaiko 
aldaketek nahiz landaredi helofitoaren desagertzeak ere eragiten diote espezie honi.  
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 Jynx torquilla 
 
  
Izen arrunta: Lepitzulia 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: EAEn landazabal atlantiarra du habitat nagusi 
bezala, eta espezie arrunta da baso, hesi eta fruta-arbolen 
sail helduetan. Ingurune mota honek bere habitat-beharrak 
asetzen ditu, habia egiteko moduko zuhaiztiak eta inurriz
elikatzeko moduko belardiak eskaintzen baitituzte. Eremu 
mediterranearragoetan hosto erorkorreko hainbat baso
motatan agertzen da, erkameztietan, eremu soilduetan eta
baso-ertzetan batik bat. 

 
Banaketa: EAE osoan ageri da orokorrean, baina isurialde
kantauriarrean bakarrik esan daiteke arrunta dela. Iberiar
penintsulari dagokionez iparraldeko erdialdean agertzen da batik bat. 
Europan, berriz, ia lurralde guztietan aurki daiteke. 
 
 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Europa osoan 350.000-1.000.000 bikote zenbatesten dira 
kontinente osoan zehar nahiko homogeneoki banatuta. 
 
Mehatxua: Ezezagunak EAEn, baina segur aski Europan duen joera bera du; hala, nekazaritza
areagotzearen ondoriozko belardietako formizidoak murriztea, ertzetako lursailak desagertzea eta
pestizidak gehiegi erabiltzea, habiagintza-tokien eskasia, udaberrian eta udan hainbat eskualdetan
izaten den klima-hoztea, eta migrazio garaiko nahiz negualdiko heriotza-tasak ugaltzea aipagarriak dira. 
Puntu hauetako lehen biek edukiko lukete garrantzi handiena gure inguruan.                                              
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 Podiceps nigricollis 
 
 

 
Populazioaren tamaina: Oso urria da kostan. Ulibarrin ohikoagoa da, 1996an gehienez ere 33 ale ikusi
ziren negualdian. Espainia osoko negutarren kopurua ehunka gutxi batzuetakoa da, populazio
habiagilearen tamaina, aldiz, ez dago behar bezala zehaztuta. Europako populazioa 39.000 bikotekoa da 
gutxienez.  
 
Mehatxua: Mehatxu nagusitzat habitataren aldaketa, harrapatzeak eta giza eragozpenak jotzen dira, 
guztiak habiagintza garaiarekin loturik. Negutar gisa ez du arazo handiegirik gainditu behar itxura
denez.  

Izen arrunta: Txilinporta lepabeltza 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata:  EAEn, estuario eta urtegi handietan; izan ere, 
negualdian babestutako itsasertzeko eremuak eta barne
aldeko hezegune zabalak ditu nahiago. Habiagile gisa izaera 
anitzeko hezegunetan ageri da. 
 
 
 

 
Banaketa: EAEko kostaldean, non bakana den, nahiz Ulibarriko
urtegian aurki daiteke. Espainiari dagokionez, hegoaldean kumatzen
du batik bat. Munduko banaketa-area Eurasia, Iparramerika eta Hego
Afrikan zehar hedatzen da. 
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  Rana iberica 
Izen arrunta: Baso-igel iberiarra 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: Mendi-erreka motako bigarren mailako ur-
ibilguetan bakarrik ageri da, ibilgu horiek zeharkatzen
dituzten inguruak aintzat hartu gabe; baina nahiago du
ibaiertzetako landaredia eta arrokatsua den substratua 
egotea. Ugaltzeko ur-ibilgua bera erabiltzen du, korronte 
nahiz ur geldotako substratu arrokatsuan erruten du. 
Penintsulan ur-ibilguei eta horien ibaiertzei loturiko espeziea 
da eta era askotako ibilgutan aurki daiteke, ibilgu 
handietatik errekastoen iturburuetara, oligotrofikoak nahiz 
eutrofikoak direla ere. 

 
 
 
 
Banaketa: Espezie hau EAEko ipar-mendebaldeko eremuan, Bizkaian
eta Arabako zenbait eremutan sakabanaturik dago. Bere presentzia
habitat egokiei lotuta dago: kostaldetik estai muinotarraren kota
ertainetaraino; eremu horretatik at, hainbat gune bakartutan
agertzen da, Gipuzkoan, esaterako. Ipar-mendebaldeko jatorria duen
endemismo iberiarra da eta penintsularen iparraldean kokatzen da,
Galiziatik Gipuzkoaraino, Erdiguneko Sistema Iberikoraino hedatzen 
delarik. 

 
 
 
 
 
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Aldeko enklabe zehatzetan ohikoa da, salbuespenak alde batera
utzita, aipatzeko moduko dentsitatea izatera heltzen ez den arren. Leku gehienetan puntualki agertu 
izan da eta beti ale gutxirekin. Espeziearentzat baldintza onak dituen Bizkaiko ur-ibilgu batek 400 ale 
inguruko dentsitatea eduki ohi du ibai-kilometroko. Oro har, Penintsularen mendebalde eta erdialdeko 
enklabeek dentsitate altuak kontserbatzen dituzte eta espeziea ohikoa izaten da horietan. 
 
Mehatxua: EAEko faktore negatibo nagusia, ibaiertzeko landaredia hondatzearen, hondoa aldatzearen,
emari nahikoa uzten ez duten ur-hartzeen eta isuri kutsagarrien ondoriozko espeziearen habitataren 
aldaketa da; arrain-birpopulatzeek ere eragin handia dute. Ur-ibilguen aldaketa hau bereziki mehatxu 
gabeko beste anfibio espezie batzuen faktore mugatzaile gisa aipatu izan da. Ur-masak azidotzeak 
larben bideragarritasuna murrizten du. Pestizidek metamorfosia aldatu eta larben bideragarritasunari 
eragiten diote. 
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 Lacerta schreiberi 
 
  
Izen arrunta: Schreiber muskerra 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: Landazabaleko hainbat ingurunetan agertzen da,
baina batik bat landaredi ugariko harrizko murruetan eta
basoen edo sastrakadien ertzetan aurki daiteke. Artadi 
kantauriarrean eta horren fase degradatuetan ere aurki
daiteke. Itsasertzeko otalurretan ere izaten da. Penintsulan 
era askotako ingurunetan bizi da, landazabaletik soro edo
basoetara; garrantzi ertain edo txikiko ibilguetako
ibaiertzeko basoetan. 

Banaketa: EAEko isurialde atlantiarreko mendebaldeko erdian bizi
da, itsas mailatik estai muinotarreraino agertzen da baina azken
horretatik gora ez da ia igarotzen. Mendebaldeko endemismo
iberiarra da eta penintsularen mendebaldean, erdialdean eta ipar-
mendebaldean hedatzen da. 
  
Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Ugaritasuna oso desberdina da populazio batzuetatik besteetara.
Bizkaiko itsasertzean ohikoa eta ugaria da; barne aldeko nukleoan urriagoa eta noizbehinkakoa; ipar-
ekialdeko muturrean, berriz, oso gutxitan agertu izan da. 
 
Mehatxua: EAEn, batez ere konifera-landaketen ondoriozko habitat-galtzeari zor zaio arazo nagusia; 
oro har, nekazaritza eta baso-erabileren ondoriozko habitataren aldaketa, murrizketa eta hondaketa.     
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 Zamenis longissimus 
 

Banaketa: EAEko eremu atlantiarrean bakarrik ageri da, eta bertan,
estai basal eta muinotarretan zehar banatzen da erregularki, uren
banalerrotik itsasertzeraino. Espezie honek penintsulan duen eremuak
iparraldeko zerrenda bat, Kataluniatik Asturiaserainokoa, hartzen du 
barnean. Europan, espezieak munduko presentzia mugatzen duen
lekuan, ordezkaritza zabala du; hala, hegoaldeko erdian aurki daiteke,
Italiako eta Balkanetako penintsuletan barne. 

Populazioaren tamaina: Ezezaguna. Urria da oro har, eta aldeko enklabe oso zehatzetan bakarrik esan
daiteke ohikoa eta nahiko ugaria dela. 
 
Mehatxua: EAEko faktore garrantzitsuena zuzeneko giza jardueraren ondoriozko heriotzak jarraitzen
du izaten. Oro har, erabiltzen duen habitataren aldaketak, murrizketak eta hondaketak. Beste hainbat
kolubridorekin gertatzen den bezala, zuzeneko giza jardueraren ondoriozko heriotza eta errepideetako 
harrapatzea ere aipagarriak dira. 

Izen arrunta: Eskulapioren sugea 
 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Habitata: Izaera higrofilo nabarmeneko habitatetan bizi 
da, baso misto freskoan eta hosto erorkorreko basoetan
esaterako. Hala, basoen barne aldean, ertzean edo
soilguneetan aurki daiteke, eta landazabaletan ere bai.
Horrenbestez, basoen muga, hesi eta abarretako elementua
dela esan daiteke. Ingurune eguzkitsua, hezetasun gehiegirik
gabekoa, idorra ez dena eta landaredia ugarikoa behar du. 
Noiz edo noiz 1.200 m-ra heldu daiteke. 
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