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Sarrera
Anfibioak dira uretatik kanpo bizi den ornodunen multzo primitiboena. Orain dela 350 milioi urte agertu ziren
Lurrean, dinosauroak agertu baino askozaz lehenago.
Animalia-multzo honek garrantzia handia du ekologiaren ikuspuntutik, guri txikiak eta ezdeusak iruditu arren.
Hala ere, gaur egun, arriskuan daude mundu osoan eta espezie ugari desagertu ere egin dira.
Unitate didaktiko honen bitartez anfibioei buruzko ezagutza handiagoa eta sakonagoa izaten lagundu nahi
dizuegu, ikas dezazuen bereizten zer motatakoak diren, nola ugaltzen diren eta zer garrantzia duten naturaingurunearentzat eta gizakientzat.
Halaber, ikasiko duzue zer mehatxu dituzten identifikatzen eta zer egin behar den haiek babesteko.
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1. Zer dira anfibioak?
Periodo Devoniarrean, duela 350 milioi urte, lehen basoak eratu zirenean, ur-masa kontinental handiak
zeuden. Ur-masa horietan sortu ziren lehen anfibioak, putzu hondoetan hegalen gainean oinez zebiltzan
arrain primitiboen eboluzio gisa. Gutxika, hegal horiek gihartsuagoak egin ziren, hatzak eratzen joan ziren
eta arrain-anfibio primitiboek arnasketa mota berri bat garatu zuten astiro-astiro, biriken bidezko arnasketa,
aireko oxigenoa xurgatuz uretatik kanpo egotea ahalbidetzen ziena, arrainetan ohikoak diren zakatzen
mende egon gabe, uretan arnasa hartzeko baino ez zitzaizkienak baliagarri.

Animalia-bizitza duela 3.500 milioi urte inguru sortu zen planetan.
Demagun orain denbora tarte hori urtebeteri dagokiola guztira. Beraz, egutegi berri horren arabera,
• antzinako ornodunak, arrainen antzekoak, ekain aldera sortu ziren,
• anﬁbioak azaro hasieran sortu ziren (Devoniar periodoan),
• narrastiak, azaro amaieran eta
• ugaztunak, abendu erdialdean.
Eta giza espeziea? Noiz sortu ginen?
Orain dela bi ordu eta erdi baino ez, errealitatean bi milioi urteri dagokion denbora-tartea.

URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA

EKAINA

UZTAILA ABUZTUA

IRAILA

URRIA

AZAROA ABENDUA

1- ANTZINAKO ORNODUNAK
2 - ANFIBIOAK
3- NARRASTIAK
4- UGAZTUNAK
5- GIZA ESPEZIEA

Anfibio primitibo horiek oso handiak ziren zenbait kasutan eta, oraingoek bezala, uretara itzuli behar izaten
zuten ugaltzeko.
Gaur egun hiru anfibio mota daude: URODELOAK edo isatsa duten anfibioak, ANUROAK edo
isatsik gabeko anfibioak eta APODOAK edo zeziliak, hankarik gabekoak eta zizareen itxurakoak
direnak. Europan anfibio apodorik ez dagoenez, unitate didaktiko honetan urodeloak, arrabioak eta
uhandreak, eta anuroak, igelak eta apoak, baino ez ditugu ikasiko.
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Horrenbestez, anfibioak ornodunen multzo primitibo bat dira, uretan eta uretatik kanpo bizi direnak, biriken
bidez arnasa hartzen dutenak, sudurzuloak eta ahoa baliatuta, nahiz eta larruazaletik ere xurgatzen
duten oxigenoa. Atzeko gorputz-adarrak aurrekoak baino luzeagoak dira, bereziki anuroenak. Anfibio
guztiek 4 hatz dituzte aurreko hanketan eta 5 hatz, atzekoetan. Ez dute kanpoko entzumen organorik,
hau da, belarririk, baina anuroetan oso ondo antzematen da tinpanoa, gorteiatzeko orduan kantuak
izan dezakeen garrantziarekin lotuta egon daitekeena. Apoek eta igelek ugalketa-putzuetan kantatu
ohi dute emeak erakartzeko (eztei-kantua). Arrabioek eta uhandreek, aldiz, “eztei-dantza” bat egiten
dute uretan, emearen aurrean. Guztiek uretan jarri behar dituzte arrautzak, han haziko baitira kumeak
metamorfosi baten bidez, hau da, gorputzaren itxura- eta egitura-aldaketa mailakatu baten bitartez,
helduen moldera hurbiltzen dituena.

LEHORREKO FASEA

METAMORFOSIA

ANUROAK
UR FASEA

LEHORREKO FASEA

URODELOAK
UR FASEA

Metamorfosi aldian, zapaburuek zakatzen bidez hartzen dute arnasa. Horiek barnekoak dira anuroetan
(igel- eta apo-zapaburuak), hau da, ez dira ikusten. Aldiz, urodeloetan (arrabio eta uhandre gazteak)
zakatzak kanpokoak dira eta ikusgai daude. Badaude beste ezberdintasun batzuk ere anuro eta urodeloen
metamorfosien artean, esate baterako, hankak hazteko hurrenkera: igel- eta apo-zapaburuetan atzeko hankak
hazten dira lehendabizi, arrabio eta uhandre gazteetan aurrekoak hazten diren bitartean lehenengo.
Anfibio helduek hainbat muki-guruin dituzte larruazalean, hezetasuna gordetzen laguntzen dienak uretatik
kanpo daudenean, eta badituzte, halaber, guruin batzuk, parotidoak, substantzia toxikoak sortzen dituztenak
harrapariengandik babesteko.
Haien elikadura, gehien bat, intsektuek, harrek, barraskiloek, araknidoek eta, oro har, irents dezaketen
edozein animalia txikik osatzen du. Dena den, beraiek ere janari-iturri garrantzitsua dira beste zenbait
harrapari handiagorentzat, gero ikusiko dugunez.

6 / Unitate Didaktikoa Anfibioak arriskuan

2. Anfibioen garrantzia
Natura-ingurunean izaki guztiak orekan daude, alegia, mota bateko eta besteko populazioak elkarri eraginez
erregulatzen dira. Hori dela eta, orekan dagoen ekosistema baten atal bat aldatzen dugunean, ez diogu
soilik atal horri eragiten, baizik eta ekosistema osoan eragiten ariko gara, aipatu dugun oreka ekologiko
horregatik.
Hala, anfibioen zeregin nagusienetakoa jaten dituzten ornogabeen populazioak erregulatzea da. Anfibio
populazioak desagertu edo gutxitzen badira, intsektuen kontrolerako era nagusietako bat desagertuko da,
adibidez. Gogoan izan dezagun intsektu-izurriteek gizakiek landatutako ehunka tona janari suntsitzen dituztela
urtero. Gogora dezagun, era berean, eltxoen eta eulien moduko intsektuak direla gizakiok izaten ditugu
gaixotasunen kutsatzaile nagusienetakoak. Bada, apo edo igel batek egunean horietako 100 intsektu baino
gehiago jan ditzake.
Bestalde, anfibioak beren harrapakinen populazioa kontrolatzen duten harrapariak diren modu berean, beraiek
ere beste animalia batzuen harrapakinak dira. Bisoiak, ipurtatsak, erbinude zuriak, zikoinak, amiamokoak,
suge gorbatadunak eta animalia-zerrenda luze bat elikatzen da anfibioez; beraz, haiek desagertzeak nahi
eta nahi ez bere harrapari guztiei eragiten die.
Baina natura-ingurunean duten zeregin hain garrantzitsu horrezaz gain, anfibioek garrantzia handia dute
ekosistema baten “kalitatearen” adierazle gisa. Hau da, ekosistema jakin bateko anfibioen populazioa
aztertuz, zehatz samar jakingo dugu ekosistema hori aldaketa edo desorekaren bat izaten ari den.
Azkenik, anfibioek garrantzi handi samarra dute giza osasunean, intsektuen populazioak kontrolatzeaz
esandakoaz gain, botika ugari ekoiztu eta gaixotasun larriak ikertzeko erabiltzen direlako, minbiziaren edo
Alzheimerraren gisakoak.
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3. Anfibioak arriskuan
Gaur egun, anfibioen populazioak azkarki ari dira gutxitzen planeta osoan. Azken 25 urteotan, 160
espezie baino gehiago desagertu dira. Baina gainera, mundu osoko anfibioen herenaren eta erdiaren artean
desagertzeko arriskuan dago.
Atzeratze horren arrazoiak hauek dira:
• Habitata suntsitu, zatikatu eta aldatzea. Anfibioak putzu, hezegune,
abereen aska eta abarren mende daude ugalketarako. Ur-gune horiek desagertu
edo aldatzeak galarazi edo oztopatu egiten du haiek darabiltzaten anfibioen
ugalketa eta, horrenbestez, inguru horretatik desagertzera behartzen dira.
• Kutsadura. Nekazaritzan erabiltzen diren herbizida eta
intsektizidek eta beste kutsatzaile batzuek anfibioen ugaltzegaitasunari eragin eta pozoitzeak eta malformazioak sortzen
dituzte. Azken horiek geroz eta ugariagoak dira mundu osoan,
eta enbor-adarrei eta begiei eragin ohi die.

8 / Unitate Didaktikoa Anfibioak arriskuan

• Gaixotasunak. Animalia exotikoen bitartez sartutako zenbait gaixotasunen
ondorioa izan da, eta bereziki onddo batena, anfibioak oso kopuru handitan hiltzea
mundu osoan. Europan lehenengo aldiz Madrilen agertu zen onddo hori 1997an.
• Espezie exotikoak kanpotik ekartzea. Ur gezako
ekosistemetan beste espezie batzuk sartzeak (dortokak,
karramarroak, arrainak edo beste anfibio batzuk) ingurunean
harrapari eta lehiakide berriak agertzea dakar, eragin
kaltegarria dutenak beste zenbait faktorek jada erasanda
edo kaltetuta dauden anfibio populazioengan.
• Klima aldaketa. Hezegune ugari lehortzea eragiten ari da. Horrezaz gain,
giroko tenperatura igotzeak ugalketara eramaten du horretarako egokiak ez diren
garaietan.

• Erradiazio ultramoreen maila igotzea. Lurreko atmosferan ozono-geruza
gutxitzearekin dago lotuta, eta kaltetu egiten du anfibioen larruazala, gaixotasun,
parasito eta kutsatzaileen aurrean ahulago eginez.

• Anﬁbioen salerosketa gizakiek jateko edo maskoten merkatua. Mundu mailako salerosketa horren zati
handi bat apurka desagertzen doazen populazio basatietatik
hornitzen da. Gainera, kontinente batzuetatik besteetara animaliak kopuru handitan mugitzeak gaixotasun berriak agertzea
errazten du lehen ez zeuden tokian.
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4. Zer egin
dezakegu guk?
Zenbait aholku xume jar ditzakegu praktikan, naturako orekari eusten lagunduko duten ohiturak, eta ondorioz,
gure bizi-kalitatea hobetuko dutenak:
• Lagundu gure inguruko putzuak, abereen askak eta hezeguneak iraunarazten eta garbi edukitzen.
• Ez kutsatu ingurune urtarrak ez haren inguruak pestizidekin edo beste produktu batzuekin.
• Ez utzi naturan inolako maskota motarik, eta saihestu kanpotik ekarritako animaliak erostea maskota
gisa edukitzeko.
• Ez hil eta ez harrapatu anﬁbio heldurik, ez haien zapabururik edo arrautza errunaldirik.
• Garraio publikoa erabili edo bizikletan mugitu ahal den guztietan klima-aldaketa geldiarazteko.
• Ez erabili ozono-geruzari kalte egiten dion produkturik.
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5. Jarduerak

5.1. Zer da anfibio bat?
Anfibioen ezaugarririk garrantzitsuenak gogoratuko ditugu bi jardueraren bitartez:
a) Eman zentzua esaldiei
Lehen ariketa honetan, igela inguratzen duten esaldiak arretaz irakurri baino ez duzu, eta 14 hutsuneak bete
hitz hauetako bat erabiliz (bat hutsuneko):

ornodunak / larruazalaren / arrautzen / parotidoak / desagertzeko bidean / bizi bikoitza /
lurrean / uretan / uretan / biriken / isatsa duten / isatsik gabeko / metamorfosia / zakatzen
Jarduera egiteko aztarna bat: irakurri astiro hitz guztiak eta bete, lehendabizi, dakizkizunak. Gero, irakurri
berriro esaldiak zure erantzunek zentzua dutela egiaztatzeko (erreparatu haien esanahiari, komunztadurari...).
Lehen esaldiak bete ondoren, saiatu gelditzen zaizkizun hitzekin esaldi guztiei zentzua eman arte. Amaitutakoan, berrikusi kontu handiz ea esaldi guztiek zentzua duten egiaztatzeko.

Europan 2 anfibio talde daud
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...................... anfibioak eta
urodeloak edo
..................... anfibioak.

Anfibio esaten zaie ............................ dutelako, urtarra eta
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b) Anﬁbioen atalak, anatomia
Orain ikusiko dugu ea benetan dakizun nolakoak diren anfibioak. Erantzun behar dituzun zenbait galdera
aurkituko dituzu.

Zer izen dute arnasa eta
usaina hartzeko dituzten zuloek?

Zer izen du anfibioek soinuak
entzuteko erabiltzen duten
egiturak?
Zer beste atalen bitartez hartzen
dute arnasa anfibioek?

Zer ezaugarri
ditu anfibioen
larruazalak?

Zenbat hatz dituzte
aurreko enbor-adarretan?

Berdinak al dira anfibioen
lau enbor-adarrak?

14 / Unitate Didaktikoa Anfibioak arriskuan

Zenbat hatz dituzte
atzeko enbor-adarretan?

5.2. Ugalketa
Jarduera honek bi atal ditu:
a) Non ugaltzen dira anﬁbioak?
Anfibioen ugalketarako inguru egokienak aukeratuko ditugu hainbat tokiren eskaintza zabalaren artetik.
Jarraian, era askotako inguruneak ikus ditzakezu. Markatu laukitxo bakoitza, ugalketarako zein den egokia
(√)) eta zein ez (X) adieraziz.

Atal hau amaitzeko, idatzi labur zure aukeraren zergatia. Zertan datoz bat ugalketarako egokiak iruditu
zaizkizun toki guztiak?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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b) Musika eta dantzarako artistak
Arrak emeen arreta bereganatzen saiatzen dira beraiekin bikotea eratzeko, baina sinesgarriak izan beharko
dute eta haien arreta bereganatu.
Anfibio talde bakoitzak (anuroak eta urodeloak) teknika ezberdinak erabiltzen ditu: batzuek dantza egiten
dute eta besteek kantatu emeen jakin-mina pizteko.
Jakingo zenuke esaten zein den zein? Badakizu, bete hutsik dauden lau eremuak lau hitz egokiak aukeratuta,
eta lotu esaldiak eta dagokien marrazkia.

eztei-dantza / anuroen / urodeloen / eztei-kantu

...................................... taldeak
dantza egiten du uraren gainean emeen
arreta bereganatu arte. Prozesu horri
............................... esaten zaio.

................................... taldeak
kantu zoragarriak egiten ditu,
emeak hainbat metroko distantziatik
erakar ditzaketenak. Prozesu horri
............................... esaten zaio.
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5.3. Metamorfosia I
Anfibioak hainbat aldi igarotzen dituzte bere bizitzan zehar, eta haietako bakoitzean itxura bat izaten dute.
Izaten dituzten aldaketa horiei “metamorfosia” esaten zaio, gogoratzen zara? Ikus dezagun.
Jarri hurrenkera egokian, 1etik 6ra, anuroen metamorfosi-prozesuaren aldiak, taula honetan anabasan ageri
direnak, eta lotu marrazkiak eta dagokien fasea.

• Anﬁbio helduak birika berrien bidez
hartzen du arnasa. Jada atera daiteke
lehorrera, baina inoiz ez da aldenduko
ur inguruetatik.

• Eme helduek arrautzak jartzen dituzte.

• Ale gazteek zakatzen bidez hartzen dute
arnasa eta isatsa mugituz igeri eginda
mugitzen dira.
• Isatsa barneratu egiten dute berriro
(soilik anuroek) eta birikak garatzen dira
(anuroak eta urodeloak).

• Arrautzak irekitzen dira.

• Hankak eratzen hasten dira.
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5.4. Metamorfosia II
Koloreztatu urdinez uretan gertatzen diren anuro eta urodeloen metamorfosi-aldiak, eta berdez, lehorreko
aldiak. Apur bat zailagoa egiteko talde bakoitzeko aldiak tokiz aldatu ditugu. Jakingo zenuke hurrenkera
egokian jartzen?

ANUROAK

URODELOAK
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5.5. Norberak jan
edo norbera jan
Sartu platerean anfibioek jateko zer duten atsegin, eta harrapatu sarean haien harrapariak. Egin gezien
bidez!

Jarduera egin ondoren, irakurri testu hau, zure erantzuna zuzentzen lagunduko baitizu hala behar izanez gero.
Anﬁbioak, izaki bizidun guztiak bezala, elika-katearen parte dira. Harrapakin nahiz harrapari papera joka dezakete. Hortaz,
haien populazioak gutxitzeak oso ondorio txarrak ditu ekosistemetan. Gainera, izurrite kontrolatzaile onak dira, intsektu ugari
janez elikatzen baitira. Beraz, anﬁbioak desagertzen badira, izurriteak ez dute kontrolik izango.
Baina... zerez elikatzen dira benetan eta zer arriskuri egin behar die aurre? Nahiz eta ale gazteak nagusiki belarjaleak izan,
heldu gehienak haragijaleak dira eta ehizan egiten dute, bila ibilita edo zelatan egonda.
Hainbat motatako animalia ornodun haragijale ibiltzen da haien atzetik: hegazti harrapariak, koartzak, sugeak..., eta zenbait
animalia ornogabe: karramarro gorri amerikarra, mariorratz- eta kakalardo-larbak ...
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5.6. Babes-estrategiak
Anfibioak ez dira animalia handi eta indartsuak, baina etsaiak dituzte, horien artean gizakiak berak. Beraz,
bere burua babestu behar dute eta, horretarako, hainbat metodo erabiltzen dituzte.
Jarraian esaldi segida bat agertzen da. Asmatu egin behar duzu haietako zein den anfibioen babeserako
benetako estrategia (markatu laukia √) batez) eta zein ez (markatu laukia X batez). Arrasto bat emango
dizugu laguntzeko... Benetakoak 3 daude!

egia

gezurra
Parotidoak deitutako guruin batzuk dituzte substantzia
narritagarriak edo pozoitsuak sortzen dituztenak.
Sirena bat hartzen dute, suhiltzaileek erabiltzen dutena
bezalakoa, eta ozen joarazten dute.
Haietako zenbaitek postura bereziak hartzen dituzte, harraparien
aurrean itxura handiagoa eta indartsuagoa emateko.
Beren erpe indartsu eta hagin handiekin zauritzen dituzte
beraiek ukitzen ausartzen direnak.
Maisuak dira ezkutaketan, beren larruazala bizi diren
ingurunearen kolore eta egitura berekoa izan daiteke. Horri
”kamuflajea” esaten zaio.
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5.7. Anfibioak egotearen
aztarnak
Ez da nahitaezkoa anfibio bat bertatik bertara ikustea gugandik hurbil dagoela jakiteko; egon daitekeela
egiaztatzen duten aztarna ugari daude. Erreparatu marrazkiari.

Hiru laguneko talde txikiak eginda, aztarna horietako batean pentsatuko duzue, eta hura keinuen bidez
antzeztuz, gelako gainerako ikasleek hura zer den asmatzea lortu behar duzue.
Talde bakoitzak zer antzeztu duen argitutakoan, hemen idatzi:

talde 1 .........................................................................................
talde 2 .........................................................................................
talde 3 .........................................................................................
talde 4 .........................................................................................
talde 5 .........................................................................................
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5.8. Habitata
Jarraian, hainbat elementu dituen eszenatoki handi bat erakutsiko dizugu; elementu horiei igel irribarretsu bat
gaineratuko beharko diezue, tokiak edo elementuak anfibioen aldekoak badira, edo hankaz gora dagoen
hildako igel bat, arriskutsuak badira haientzat.

Azaldu hemen zure arrazoiak: ........................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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5.9. Anfibioak
arriskuan I
Anfibioez dakizun guztia kontuan hartuta, ziur lotu ahal izango dituzula (gezien bidez) erdiko zutabeko irudiak
eta desagertzeko arriskuaren zenbait arrazoi, testuan azaldu ditugunak eta ezkerreko zutabean ageri direnak.
Gainera, labur azal dezakezu zure ustez, eskuineko zutabean, nola eragiten dien anfibioei marraztutako
eszena bakoitzak.

Habitata suntsitu,
zatikatu eta
aldatzea

Kutsadura

Gaixotasunak

Espezie exotikoak
kanpotik ekartzea

Klima-aldaketa

Erradiazio
ultramoreen maila
handitzea
Anﬁbioen
salerosketa gizakiek
jateko edo maskoten
merkatua
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5.10. Anfibioak
arriskuan II
Orain ongi dakizkizu anfibioen beharrizanak eta haien izaera eta jokamoldea. Ez da zaila izango zuretzat
haien tokian jartzea. Erreparatu hurrengo eszenari, aztertu eta pentsa zer eragin izan dezakeen anfibioen
bizitzan. Eztabaidatu taldean, eta ondorioak atera zer arazo sor daitezken eta zer ekintza proposatuko
zenituzkeen haiei irtenbideak bilatzeko.

Ondorioak: ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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5.11. Euskal Herriko
anfibioak
Jarduerak osatzeko eta adinez nagusiago diren ikasleei zuzenduta: Euskal Herriko anfibioei buruzkoa
informazioa bilatuko dugu, eta agertzen den espezie bakoitzaren ezaugarri nagusiak adieraziko ditugu.
Lanaren atal hau Interneten informazioa bilatuz edo zenbait liburu liburutegian kontsultatuz presta dezakegu.
Ez izan zalantzarik irakasleei galdetzeko orduan.

ezagutu eta
babes gaitzazu
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