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AURKEZPENA
Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutuak Fauna Exotiko Inbaditzaileak Bizkaian egun
daukan egoeraren azterketari ekin dio gure biodibertsitatea sakon ezagutzeko eta berari eragiten dizkioten orotariko baldintzez gehiago jakiteko asmoz, duela gutxi gure
lurraldean ageri den ﬂora aloktonoaren nondik norakoak ikertzeari heldu genion modu
berean.
Eta ikerlan batean zein bestean, gaian diren adituenei deitu diegu lana arrakastaz
burutzeko: Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileei.
Horrela, beraz, oraingo honetan aurkezten dizuegun argitalpena hainbat adituren
lan sakon eta osoaren emaitza da. Azterlanak Bizkaian kontrolik gabe ageri diren animalia-espezie aloktono guztien zerrenda jasotzen du eta, era berean, espezie esanguratsuenen banakako ﬁtxak jorratzen ditu.
Argitalpenak, batik bat, helburu zientiﬁkoa dauka eta funtsezko tresna bilakatu nahi
du pertsona askorentzat: natur ingurune eta ingurumenari lotutako profesionalak; kudeatzaileak, erabakiak hartzerakoan; irakasleak; eta, oro har, gure dibertsitate biologikoaz eta gure natur ingurunearen zaintzaz gehiago jakin nahi dutenentzat. Horra gure
ekarpena.
Bizkaiko Foru Aldundia
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SARRERA
Nazio Batzuen Erakundeak Biodibertsitateari eskaini zion 2010. urtea, honako lelo
hau erabilita: “Dibertsitate biologikoa bizia da ...gure bizia”. 1992. urtetik aurrera, hots,
Río de Janeiro hirian izandako “Lurraren goi-bileran” Dibertsitate Biologikoari buruzko
Hitzarmena onartu zenetik, administrazioak jakitun dira zerbait larria gertatzen ari dela:
dibertsitate biologikoa azkar bai azkar galtzen ari da eta, horrekin batera, gizateriak
biodibertsitatetik jasotzen dituen zerbitzuak. Gizateriak, baina, ezinbestean jaso behar
ditu zerbitzu horiek.
Biodibertsitatearen galeraren arrazoi behinenetakoa (bigarren garrantzizkoena) espezie exotiko inbaditzaileen eragina da. Arazoa benetakoa da eta gero eta larriagoa
mundu-mailan. Orain dela hamarkada batetik, “Espezie exotiko inbaditzaileen estrategia” abian jarri zen Europan. Estrategia horren ildoan, zer gertatzen zaigu guri? Zer
gertatzen ari da Bizkaian?
Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutuak, erantzun bila dabilela, gaia aztertzeko eskatu die lanaren egileei, faunari dagokionez. Lehen urratsa Bizkaiko lurralde historikoan
egun inolako kontrolik gabe bizi diren edo lurraldera hel daitezkeen animalia-espezie
aloktonoen zerrenda gertatzea izan da (inbaditzaileena nahiz ez-inbaditzaileena). Eta
lan hori egiteko, fauna-taldeen inguruko adituen lantaldea eratu da. Beste alde batetik,
espezie mehatxatzaileei buruzko ﬁtxak prestatu dituzte adituok.
Lan honen helburu behinena ondokoa da: arazoaren norainokoa liburu-erako txosten zientiﬁko baten bidez ezagutaraztea izadiari lotutako gaiak atsegin dituen jendeari,
eta gainera, gizartea gure natur ingurunea zaintzearen garrantziaz eta espezie exotikoak
sartzeak ekar ditzakeen arazoez sentiberatzea. Era berean, kudeatzaile, ingurumen-teknikari, natur inguruneari lotutako beste profesional batzuk eta irakasleentzako tresna
baliagarri izateko asmoz egin da liburua. Hori dela eta, bi kapitulu-mota aintzat hartuz
landu da liburua: espezie exotikoek dakartzaten arazoez dihardutena eta Bizkaiko egoera erakusten duten datuen baterako azterketaz aritzen direnak.
Gurean ere egoera larria da. Eta arestian esan dugun moduan, larria da mundu
-mailan. Izan ere, 2010eko egoera aintzat hartuta, Nazio Batuek biodibertsitatea hautatu
zuten lehentasunezko gai 2020. urtera arte. Hamarkada beteko epean egoera hobetuko
ahal da!
Egileak
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Sarrera eta oinarrizko edukiak.
Zer da animalia-espezie exotikoa?
Zer inbaditzailea?
Animalien inbasioen historia laburra.
Premiazko glosarioa.

1 SARRERA
Sarrera eta oinarrizko edukiak. Zer da animalia-espezie exotikoa? Zer inbaditzailea?

Espezie exotiko baten inbasioaren larritasuna ondoko
alderdiek zehazten dute:

Biologian, inbaditzeak espezie bat jatorrizko lurraldea
ez den batera iritsi eta bertan egokitzea esan nahi du.

• Espezie exotikoaren hedapen-eremua nolako azkartasunez handitzen den.

Oso espezi gutxi sortu dira gaur egun bizi direneko lekuan. Orain toki jakin batean bizi badira, litekeena da
uneren batean bertara heldu izana eta, beraz, espezie
exotikoak dira, “kanpotik etorritakoak”1. Exotiko adjektiboa landare nahiz animaliak deskribatzeko erabiltzen
da, baita gizakia deskribatzeko ere. Gizakiak Afrikan
dauka jatorria, eta handik gure planetako bazter guztietara hedatu zen azken mila urteetan. Beraz, gizakia
dugu espezie exotiko, inbaditzaile eta guztiz kaltegarriaren adibide argienetakoa.
Laburbilduz, inbasio biologikoen gertaera ondokoa
da: espezie jakin bateko banako batzuk lehen bizi ez
zireneko toki batera heltzen dira, bertan ﬁnkatzen edo
errotzen dira eta ugaldu egiten dira, eta horri esker populazioak luzaroan irauten du leku horretan (hasiera batean, gorako dentsitatez).
Finkatutako espezie exotiko batek betiere aldaketarik
eragiten du ekosisteman: tokira iritsi diren banakoek
eta ugalketaz sortzen direnek baliabideak behar dituzte (elikagaiak, espazioa). Baliabide horien eskaririk ez
zegoen lehen, eta ez ziren kontsumitzen edo okupatzen; bestela, beste espezie batzuek erabili zitzaketen
exotikoa heldu baino lehen eta, horregatik, espezie
berriak haiekin lehiatzen dira baliabideok eskuratzeko. Jatorrizko ekosisteman aldaketa eta/edo asaldura
larriak gertatzen badira espezie exotikoa ﬁnkatzearen
eraginez, dena delako espezie hori inbaditzailea dela
esaten da.2

Espezie jakin bateko banako batzuek modu aktiboan edo
pasiboan gainditzen dute hesi geograﬁkoa. Gehien-gehienak ez dira bizirik ateratzen, baina batzuek iraun dezakete,
beste leku batean ﬁnkatu eta ugaltzen hasi.

• Bertako espezieekiko lehiaren garrantzia norainokoa
den (bertako espezieak espezie mehatxatu bihur daitezke).
• Espezie exotikoa txertatzen deneko sistema biologikoan sorrarazitako aldaketaren garrantzia nolakoa
den.
Arestian aipatutako alderdiak zenbat eta maila handiagoan bete, orduan eta larriagoa izango da inbasioa.
Espezie exotiko edo aloktono baten etorrera eta ﬁnkapena. Espezie aloktonoak izurriteak izan daitezke, baina
ez beti. Oro har, inbasioaren aldi guztiz oldarkorraren
ondotik, etortzeaz batera aldarazi duen ekosisteman
txertatzen da espeziea eta berriro ere oreka ekologikoa lortzen da. Berez, espezieek jatorrizko hedapen-eremua zabaltzeko joera izaten dute. Alabaina, arazoa
sortzen da lekualdatzea giza jardueren ondorioz sorrarazten denean, nahita edo halabeharrez. Giza jarduerek izugarri azkartu dituzte inbasioak eta, horren ondorioz, biodibertsitatearen galera oso agerikoa da gure
planetan. Hori horrela, “Lurraren Goi-bilera” izeneko
batzarra egin zenetik (Río de Janeiro, 1992) biodibertistatearen aurkako mehatxu oso larritzat hartzen da espezie batzuen barreiadura jatorrizko hedapen-eremutik
kanpo, gaitasun handia dutelako beste eremu batean
ﬁnkatzeko bertako espezieekin lehian. Gaur egun, adituen iritziz, espezie exotiko inbaditzaileen hedapena
eta inguruneen zatikapena ditugu biodibertsitatearen
galeraren eragile nagusiak.
Urte askotan inbentarioa osatzen eta mehatxatutako
espezieak babestu eta kudeatzeko estrategiak lantzen
eman ondoren, biodibertsitatearen galera ahaztu barik,
inbasio biologikoen arazoa biziki kezkagarria da gaur
egun Europarentzat. Izan ere, zabal onartzen da Europako lurraldean espezie exotiko inbaditzaileen etorrera arriskurik handiena dela ekosistemei eutsi eta bertako espezieak nahiz bertakotuak babesteko. 2009an
(DAISIE inbentarioa –Delivering Alien Invasive Species
Inventories for Europe−) 12.000 espezie inbaditzaile inguru antzeman ziren kontinentean (mikroorganismoak,
landareak eta animaliak jasotzen dira inbentarioan), eta
horietatik guztietatik % 10 baino gehiago kaltegarriak
dira ekosistementzat eta Europako ekonomiarentzat,
eta batzuetan, gizakien osasunarentzat ere bai.
1 exotikoa. Euskal Hiztegiaren arabera: izond. ( *1977) nart. Urruneko herrial-

de batekoa; gure zibilizaziokoa ez dena, arrotza. Landare exotikoak. Dantza
exotikoak

2 izond. Biol. eta Med. Inbaditzen duena edo inbaditzeko ahalmena duena.
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Gizaki3 modernoa espezie inbaditzailea da. Gizakia Afrikan sortu zen (egungo Etiopia aldean, orain dela 200.000 urte inguru), hesi geograﬁkoak gainditu eta bazter guztietara hedatu zen. Gainera, klima guztietara moldatu zen irudian adierazitako aldietan (National Geographic, moldatua, G.L.).

3 Gizakia (Homo sapiens) giza arrazako banakoa da, arra (gizona) nahiz emea (emakumea).
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1 SARRERA

Espezie exotiko edo aloktono
baten etorrera eta ﬁnkapena.
Espezie aloktonoak izurriteak
izan daitezke, baina ez beti. Oro
har, inbasioaren aldi guztiz oldarkorraren ondotik, etortzeaz
batera aldarazi duen ekosisteman txertatzen da espeziea eta
berriro ere oreka ekologikoa
lortzen da.

XVII. mendetik aurrera, animalia-espezie exotiko inbaditzaileek parte hartu dute kausa ezaguneko fauna-iraungipen guztien ia % 40an (Dibertsitate Biologikoaren Hitzarmena, DBH, 1992 eta haren etengabeko eguneraketak). Nolanahi ere, esan behar da espezie baten
inbasioaren oldarkortasuna edo larritasuna ez dela bat
bera edozein lurraldetan. Planetako bazter batean guztiz inbaditzaileak diren espezie exotiko batzuk zeharo
ﬁnkatuta eta erabateko orekan daude haien jatorrizko
inguruneetan edo beste batzuetan, baldin eta “inbasioa” aspaldi gertatu bazen. Harritzekoa dirudi, esaterako, Europako txerria (basatua, baina, eta segurutik,
basurdearekin, Sus scrofa , hibridatua) eta etxeko katua, Felis catus, 100 espezie kaltegarrienen artekoak
izateak. Bigarrenak triskantza handiak eragiten ditu gizakiek etxe-animalia gisa edo itsasontzietako arratoi-izurriteei aurre egiteko eramandako uharteetan, XVII.
mendetik aurrera.
Txerri basatua, segurutik, basurdearekin (Sus scrofa) hibridatua, espezie inbaditzailea da AEBetan eta Mexikoraino
heldu da azken urteotan, Texasetik zehar sartuta. Michigan
estatuan, txerri basatuak kontrolatu eta desagerrarazteko
plan berezia abian jarri zuten 2011ko uztailean, pertsonak
eta ondasunak babesteko helburuz. Hala, animalia ikusiz
gero, agintariei esateko eskatzen da.
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Ehun espezie inbaditzaile arriskutsuenak biltzen dituen katalogoa (gaztelaniazko bertsioa): azala eta espezieen zerrenda.
Azaleko argazkia: zuhaitz-suge arrea (Boiga irregularis ). Espezie horrek Australian eta inguruetan dauka jatorria eta, segurutik, Guam uhartean sartu zuten halabeharrez, militarren aireko
garraio batean, gutxi gorabehera, 50eko hamarkadan. Berezko
harraparirik ez eta harrapakin asko eskura dituenez, suge horren populazioa izugarri hazi zen eta kalte ekologiko nahiz ekonomiko larriak sorrarazi zituen: hornidura elektrikoaren etenak,
erasoak pertsonei eta hegaztien suntsipena Guam uharteko basoetan.

MUNDUKO 100 ESPEZIE INBADITZAILE
KALTEGARRIENETAKOAK
MIKROORGANISMOAK
Platano-lukuen birusa
Hegazti-malaria
Behi-izurria

Banana bunchy top virus (BBTV)
Plasmodium relictum
RPV (rinderpest birus)

ONDDOAK
Afanomikosia
Gaztainondoaren txankroa
Zumarraren graﬁosia
Sustraien usteldura
Larruazaleko kitridiomikosia

(Aphanomyces astaci)
(Cryphonectria parasitica)
(Ophiostoma ulmi)
(Phytophthora cinnamomi)
(Batrachochytrium dendrobatidis)

URETAKO LANDAREAK
Wakame alga
Kaulerpa
Espartina
Ur-hiazintoa

(Undaria pinnatiﬁda)
(Caulerpa taxifolia)
(Spartina anglica)
(Eichhornia crassipes)

LEHORREKO LANDAREAK
Akazia beltza
Mimosa zuria
Piperbeltz-arbola
Kinina-arbola
Yagrumoa
Kanabera
Mimosa pigra
Ziska
Niaouli, melaleuka
Indipikondoa
Klidemia
Hedikioa
Falopia japoniarra
Faia
Mikania
Marrubi-guaiabondoa
Hiptagea
Kudzua
Lantana
Esne-belar hostozabala
Beltxale txinatarra
Mezkitea
Mikonia
Itsas pinua
Egur-belarra
Ardisia
Belar siamdarra
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(Acacia mearnsii)
(Leucaena leucocephala)
(Schinus terebinthifolius)
(Cinchona pubescens)
(Cecropia peltata)
(Arundo donax)
(Mimosa pigra)
(Imperata cylindrica)
(Melaleuca quinquenervia)
(Opuntia stricta)
(Clidemia hirta)
(Hedychium gardnerianum)
(Fallopia japonica)
(Myrica faya)
(Mikania micrantha)
(Psidium cattleianum)
Hiptage benghalensis
Pueraria montana var. lobata
Lantana camara
Euphorbia esula
Ligustrum robustum
Prosopis glandulosa
Miconia calvescens
Pinus pinaster
Lythrum salicaria
Ardisia elliptica
Chromolaena odorata

LEHORREKO LANDAREAK
Milazka
Ote zuria
Idi-bihotz afrikarra
Wedelia
Himalaiako mugurdi horia

(Tamarix ramossissima)
(Ulex europaeus)
(Sphatodea campanulata)
(Sphagneticola trilobata)
(Rubus elipticus)

URETAKO ORNOGABEAK
Txirla asiarra
Karramarro txinatarra
Itsas karramarro arrunta
Sagar-barraskilo marraduna
Knetoforo amerikarra
Itsas izar japoniarra
Muskuilua
Zebra-muskuilua
Ur-arkakuso arantzatsua

(Potamocorbula amurensis)
(Eriocheir chinensis)
(Carcinus maenas)
(Pomacea canaliculata)
(Mnemiopsis leidyi)
(Asterias amurensis)
(Mytilus galloprovincialis)
(Dreissena polymorpha)
(Cercopagis pengoi)

LEHORREKO ORNOGABEAK
Nekosta-aﬁdoa
Liztor arrunta
Afrikako barraskilo erraldoia
Otso-barraskiloa
Asiako kakalardo antenaluzea
Khapra kakalardoa
Zizare zapala
Inurri argentinarra
Lehoi-inurria
Inurri hankaluzea
Suzko inurri gorria
Sits iletsua
Tabakoaren euli zuria
Malaria-eltxoa
Tigre-eltxo asiarra
Suzko inurri txikia
Formosako lurpeko termita

(Cinara cupressi)
(Vespula vulgaris)
(Achatina fulica)
(Euglandina rosea)
(Anoplophora glabripennis)
(Trogoderma granarium)
(Platydemus manokwari)
(Linepithema humile)
(Pheidole megacephala)
(Anoplolepis gracilipes)
(Solenopsis invicta)
(Lymantria dispar)
(Bemisia tabaci)
(Anopheles quadrimaculatus)
(Aedes albopictus)
(Wasmannia auropunctata)
(Coptotermes formosanus shiraki)

ANFIBIOAK
Koki arrunta
Zezen-igela
Kanabera-apoa

(Eleutherodactylus coqui)
(Rana catesbeiana)
(Bufo marinus)

ARRAINAK
Karpa
Ganbusia
Perka amerikarra

(Cyprinus carpio)
(Gambusia afﬁnis)
(Micropterus salmoides)

ARRAINAK (jarraipena)
Niloko perka
Arrain katu ibiltaria
Tilapia mozambiketarra
Ortzadar amuarraina
Amuarrain arrunta

(Lates niloticus)
(Clarias batrachus)
(Oreochromis mossambicus)
(Oncorhynchus mykiss)
(Salmo trutta)

HEGAZTIAK
Bulbul buztangorria
Arabazozo arrunta
Arabazozo asiarra

(Pycnonotus cafer)
(Sturnus vulgaris)
(Acridotheres tristis)

NARRASTIAK
Zuhaitz-suge marroia
Floridako dortoka

(Boiga irregularis)
(Trachemys scripta)

UGAZTUNAK
Karolinako urtxintxa
Erbinude zuria
Ahuntza
Oreina
Koipua
Untxia
Etxe-katua
Basurdea
Makako karramarrozalea
Mangosta javatarra
Arratoi beltza
Etxe-sagua
Zarigueia australiarra
Azeria

(Sciurus carolinensis)
(Mustela erminea)
(Capra hircus)
(Cervus elaphus)
(Myocastor coypus)
(Oryctolagus cuniculus)
(Felis catus)
(Sus scrofa)
(Macaca fascicularis)
(Herpestes javanicus)
(Rattus rattus)
(Mus musculus)
(Trichosurus vulpecula)
(Vulpes vulpes)

Zerrendan ageri diren espezieak bi irizpideren arabera hautatu
dira: dibertsitate biologikoan eta/edo giza jardueretan duten eraginaren larritasuna eta inbasio biologikoei lotutako gai garrantzitsuen adibide esanguratsuak direlako. Adibide ugari jasotzearren, espezie bakarra hautatu da genero bakoitzeko. Espezie bat
zerrenda honetan agertzen ez bada, ez du esan nahi espezie
horrek mehatxu edo kalterik sorraraz ez dezakeenik.
‘Munduko 100 espezie inbaditzaile kaltegarrienetakoak’
izeneko zerrenda prestatu ahal
izan da Fondation d’Entreprise TOTAL izeneko erakundearen laguntza bikainari esker
(1998-2000)

Global Invasive Especies Database deritzon datutegiak
espezie exotiko inbaditzaile
horiei eta beste batzuei buruzko informazio zehatzagoa
jasotzen du.
www.issg.org/database

1 SARRERA
IUCN (International Union Conservation of Nature)
deritzon erakundearen EIAT delakoak (ISSG, ingelesez, “Espezie Inbaditzaileen inguruko Aditu Taldea”),
gai honi buruzko premiazko lehen katalogoa gertatu
zuen 2000. urtean eta 2004.ean berrikusi eta eguneratu zuen. Bertan jasotzen dira biodibertsitateari kalterik
bizien eragiten eta mundu mailako kostu ekonomikorik
handien sorrarazten duten 100 espezieak. Katalogoko
espezieak bi irizpideri jarraiki hautatu dira: biodibertsitatearen gaineko eraginaren larritasuna eta kalte ekonomikoa. Zerrenda horretan ageri dira, kasurako, lehen
aipatu ditugun biak, basurdea eta katua. Bizkaian, berbarako, tabakoaren euli zuria (Bemisia tabaci ) eta
arrain batzuk aurki ditzakegu: karpa (Cyprinus carpio ), ganbusia (Gambusia holbrooki), perka amerikarra (Micropterus salmoides) eta ortzadar amuarraina
(Oncorhynchus mykiss). Gure lurraldean ﬁnkatu diren
beste espezie batzuk, mundu mailako 100 kaltegarrienen artekoak ez badira ere, espezie inbaditzaile larriei
buruzko beste katalogo batzuetan jaso dira, hala nola,
karramarro gorria (Procambarus clarki ), Amerikako

seinale karramarroa, (Pacifastacus leniusculus). Asiako jatorria daukan tigre eltxoa (Aedes albopictus)
Kataluniatik hel daiteke gurera. Eltxo hori Chikungunya sukarraren bektorea da, eta gizakietan, urte askotan
artikulazioei eragiten dien gaixotasun larriaren kutsatzailea. Arabatik eta Burgostik, ordea, Ebro ibaiaren aldean, zebra-muskuilua (Dreissena polymorpha) dugu
mehatxurik larriena: Undurragako urtegian (Zeanuri)
ﬁnkatutako ale helduen populazioak antzeman dira dagoeneko, baita larba gutxi batzuk ere Arratia ibaiaren
goi-ibarrean, Kantauriko isurialdean, 2011ko udan. Berariaz ohartarazten denez, “espezie bat zerrendan jasota ez egoteak ez dakar arrisku txikiagorik”. Hala gertatzen da, esate baterako, liztor asiarrarekin, Vespa velutina , bertako erleen harraparia eta landare-ekoizpenean funtsezkoa den polinizazioaren etsai amorratua.
Liztor asiarra Gipuzkoan4 dago 2010. urtetik, Frantziatik
etorrita. Frantziara, berriz, egurra garraiatzen zuen itsasontzi batean iritsi zen 2004an
4 2012ko apirilean agertu da Bizkaian.

Hogei espezie inbaditzaile Espainian. Faunari lotutakoen artean, Bizkaian, bisoi amerikarra, karramarro gorria, ganbusia, Floridako dortoka eta, orain dela gutxi (2011), zebra-muskuilua aurki
ditzakegu. Ahate herdoiltsua ere gurera hel daiteke, Araban baitago. (El Mundo, 2007.03.11).
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Horrela, jatorrizko hedapen-eremutik kanpo sartzen edo hedatzen direnean, dibertsitate biologikoa mehatxatzen
duten espezieak ditugu espezie exotiko edo aloktono inbaditzaileak (DBH, 2007). Mehatxu hori biodibertsitatearen
gaineko mundu mailako presio behinenetakotzat jotzen da (Milurteko Ekosistemen Ebaluazioa, 2005).
Espezieen helduera izugarri hazi da azken hamarkadetan planetako eremu guztietan, batez ere, sarbideak izugarri
ugaritu direlako globalizazioa dela kausa. Hala, esate baterako, kontinenteetatik nahikoa urrun dauden Hawaii uharteetako inbasio-tasa honakoa da (Loope et al., 1988):
Gizakia heldu baino lehen

1 30.000 urteko

(= 0,000033 24 espezie/urte)

Gizakia heldu ondoren

1 50 urteko

(= 0,02 espezie/urte)

Azken 100 urteotan

1 3 asteko

(= 24 espezie/urte)

Gizakiak eta merkantziak mundu osotik zehar ibiltzen dira,
gero eta sarriago. Etengabeko garraioa dela eta, inbasioen maiztasuna izugarri areagotu da (Marrazkia: “Biodiversity in Belgium”)

Duela hamarkada batzuetatik hona, animalia exotikoen
sartzeen kopuru izugarria eta globalizazioa direla eta,
espezie exotikoak etengabe iristen dira planetako leku
guztietara. Espezie exotiko horietako batzuk inbaditzaile bilakatu dira, jatorrizko espezieei gailendu eta horien inguruneak okupatu dituzte. Beraz, gaiaren gaineko kezka gero eta handiagoa da, agiri askok eta askok
adierazten dutenez. Inbasioei buruzko agiririk behinena lehen aipatutako Dibertsitate Biologikoari buruzko
Hitzarmena (DBH) da. Hitzarmena Lurraren Goi-bileran
(Río de Janeiro, 1992) proposatu eta onartutako nazioarteko ituna da eta bi helburu nagusi dauzka:
• dibertsitate biologikoa zaintzea
• dibertsitate biologikoa modu iraunkorrean erabiltzea
Espezie exotiko inbaditzaileak direla eta, ondokoa dio
hitzarmenak:
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DBH (Dibertsitate Biologikoaren Hitzarmena), 2007ko ber.
Invasive alien species.
(http://www.cbd.int/invasive/)
Alderdien Biltzarra:
I. EGOERA ETA ETORKIZUNEKO JOERAK
Ekosistemak, habitatak eta beste espezie batzuk mehatxatzen
dituzten espezie exotikoen egungo egoera, eragin eta etorkizuneko joerei buruzko txostena aintzat hartzen ditu.
Espezie exotiko inbaditzaileek biodibertsitate biologikoaren
aurkako mehatxu larrienetakoa dakartela onartzen du, batik
bat, geograﬁaren eta eboluzioaren ikuspegitik bakanduta dauden ekosistemetan, batik bat, garabidean dauden uharte-estatu txikietan, eta arriskua areagotu ahal dela kontuan hartzen
du, munduko merkataritza hazkundea, garraioa, turismoa,
klima-aldaketa eta abar direla eta.

1 SARRERA

Nazio Batuek 2010. urtea eskaini zioten Biodibertsitateari. Hala ere, epemuga horretan betzeko helburuen
emaitzak nahikoa kaskarrak izan dira biodibertsitatearen zaintzari dagokionez eta, bereziki, inbasio biologikoen aurkako neurriei dagokienez. Gaur egun, inbasioak areagotu ez ezik, planetako biodibertsitatearen
galeraren eragile nagusiak dira, eta gainera, izugarri
gutxitu eta txirotu egin dituzte ekosistemek gizateriari
eskaintzen dizkioten zerbitzuak. Egoera horrelakoa izan
arren edo, hobeto esanda, horren guztiaren ondorioz,
Hitzarmenaren konpromisoa sinatu zuten estatuen erdiak baino ez zeukan espezie inbaditzaileei buruzko legeria esanguratsua 2010ean (irakurri 2. kapitulua).
Azaldutako egoeraren aurreko erantzuna gero eta biziagoa da. Horrela, babesa behar duten espezieek
(mehatxatuek) berebiziko arreta jasotzen dute eta ahaleginak eta bi egiten dira baliabide-espezieak kudeatzeko proposamenak lantzen (populazio-dinamiken
inguruko ereduak, kasurako, espeziea noraino erabili
edo erauzi ahal den jakiteko, iraunkortasunari eutsita),
baina gizateria jakitun da gero eta premiazkoagoa dela
inbasioen arazoari irtenbidea ematea, klima-aldaketak
arazoa areagotzen duela aintzat hartuta, globalizazioa
arintzeko xedez.
Inbasioei buruzko lan eta liburu ugari argitaratu dira.
Maila guztietako lan-bilerak egiten dira, hitzarmenak
sinatu eta zuzentarauak eman, espezie exotikoek eta
hein batean inbaditzaileek sorraraz ditzaketen kalteak
ekidin edo, behintzat, apaltzeko asmoz. Jarduera horrek eragina dauka lurralde kudeaketan eta, zer esanik
ez, beste alderdi batzuk ere ukitzen ditu: erabilerak, zatiketa, klima-aldaketa, garraioa eta merkataritza.
Pentsatzekoa denez, hala gertatzen delako, ondorio
ekonomikoak oso garrantzitsuak dira: 2008an, Europako Batasunak 12.000 milioi euro gastatu zituen espezie inbaditzaileak kontrolatzen eta haiek sorrarazitako
kalteak konpontzen. AEBetan ere kontuak argiak dira:
espezie exotikoen inbasioek sorrarazitako ondorioengatiko kalte ekonomikoak eta espezieok kontrolatzeko
gastuak 120 bilioi dolarrekoak dira urteko ($122,639
mila miloi/urte) (Pimentel et al., 2001). Gainera, zer
egin eztabaidatu behar da: zein estrategia erabili inbasio zehatz bakoitzari aurre egiteko (aurrezaintza, kontrola, erauzketa...), eta gizakiek ulertzeko eta onartzeko
moduko arau eraginkorrak nola sortu (irakurri gehiago
honi buruz 2. kapituluan).

Inbasioen ekologiak gero eta garrantzi handiagoa dauka
jakintza-arlo anitzeko zientziaren ikerkuntzan. Inbasioen
ekologiaren inguruan, zoologoak, botanikariak, ekologoak, ekonomialariak, soziologoak eta etikako ﬁlosofoak
ere batzen dira. Gai hori buruzko lehen liburu esanguratsua ondokoa da: “The Ecology of Invasions by Animals and Plants ”. Zientzia-arlo horretako sortzaileak,
zoologo britainiar eta Oxfordeko Unibertsitateko irakasle
Charles S. Eltonek (1900-1991) idatzi eta argitaratu zuen
1958an. Liburuan honakoa dio: “We must make no mistake: we are seeing one of the great historical convulsions in the world’s fauna and flora”.
Argitalpen horren berrogeita hamargarren urteurrenaren
oroimenez, irudian ikusten den lana argitaratu da. Azalean
Elton doktorearen irudia eta kontinenteen arteko landare-animalien lekualdaketak ikus daitezke.
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Espezie exotiko inbaditzaile batzuek AEBetan eta beste herrialde batzuetan sorrarazitako kostuak: rats , arratoiak; feral
pigs , txerri basatuak; water hyacinth , ur-hiazintoa; vegetable elaf miner , euli hosto-zulatzailea; small indian mongoose , mangosta asiar txikia; coffee berry borer , kafe-zulatzailea. (Iturria: “Especies exóticas invasivas, una amenaza a
la diversidad biológica”, Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmenaren Idazkaritza, 2009).

Espezie exotikoen joan-etorrien historia laburra
Espezie exotikoek ospe txarra daukaten arren (gaur
egun, arrazoi osoz), espezie exotiko guztiak ez dira
gaiztoak. Munduan ekoizten diren jaki guztien % 70
inguru bederatzi landare-espezietan oinarritzen dira:
garia, artoa, arroza, patatak, garagarra, manioka, soja,
azukre-kanabera eta oloa, eta horiek guztiak jatorrizko
eremutik askoz haratago landatzen dira. Beste alde batetik, industrian erabiltzen diren baso-landaketen % 85
hiru generoko espeziez osatzen dira (Eucalyptus, Pinus eta Tectona ), eta horiek gehienbat exotikoak dira
landatzen diren lekuetan. Horrela, bada, gaur egun baina mende batzuetatik hona bertako espezieak ez dira
nahikoak gizakien eskakizun gehienei erantzuteko. Horregatik, espezie exotikoak nahitaezkoak dira giza ekosistemak oso-osoan jardun dezan, alderdi ekonomikoak
eta kulturalak aintzat hartuta eta planetako eskualde
guztietan (Ewel et al., 1999). Izan ere, gizakien biziraupena, hein handi batean, espezie exotikoen menpekoa
da elikagaiak, babesa, gaiak, botikak, ekosistemako
zerbitzuak, aisialdiko bitartekoak, estetikoak eta kultur
nortasunari lotutakoak eskuratzeko. Horregatik, gizakiek espezieak eraman dituzte joan diren leku guztietara. Gizakiekin batera, espezie asko heldu dira lurralde
berrietara: haziak, eskorta-hegaztiak, jateko abereak,
gainean ibiltzekoak eta lor-abereak, txakurrak, katuak,
tximinoak, loroak...
Alderantziz ere gertatu da: lur berriak aurkituta, baliabide gisa erabil daitezkeen espezieak bilatu eta bertatik ekartzen dira. Amerikatik, kasurako, XVI. mendetik
aurrera landare-espezie asko ekarri dira Europara eta,
gaur egun, nahikoa zaila litzateke menu bat prestatzea
horiek guztiak eduki barik: patatak, artoa, tomatea, pi-
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perra. Ildo berean, jatorri horretakoak dira tabakoa,
koka eta medikuntzan erabiltzen diren beste espezie
batzuk, eta espedizio bereziak antolatu dira horiek guztiak bilatu eta batzeko. Eta beharrezkoa izanez gero,
bidean geldialdia egin eta aklimatatu edo girotu egi-

Orotavako aklimatazio lorategia Karlos III.aren 1788ko
abuztuaren 17ko Errege Agindua dela bide sortu zen, tropikoetatik zetozen espezieak klima egokia zeukan Espainiako lurralderen batean girotzeko helburuz, gerora penintsulara ekartzeko asmoz. Aipatutako erregeak sortutako
bigarren lorategi botanikoa izan zen. Lehenengoa Madrilen zabaldu zuten. 1790ean, Lagunako Nicolás Eduardo
arkitektoaren proiektua idatzi zen eta 1792an hasi ziren
landaketa berriak.

1 SARRERA

1620an, Mayﬂower ontzian Ingalaterratik Massachussets-eko (Ipar Amerika) kostaldera heldu ziren erromesek bi txakur
eraman zituzten eta, agirietan agertu ez arren −ondoko urteetako bisitarien lekukotzak aintzat hartuta− pentsatzekoa da
ahuntzak, txerriak eta oiloak ere eraman zituztela (http://www.mayﬂowersteps.co.uk/mayﬂower/mayﬂower.html).

ten ziren, Kanariar uharteetan, esaterako. Gaur egun
ere espezie exotiko asko iristen dira gurera, batik bat,
apain-landareak.
Baliabide-espezie asko ere Amerikara eraman ziren,
baita kultur arrazoiengatik ere. Era berean, espezie jakin batzuk, hala nola, beltxargak, mitologian, literaturan

eta artean aintzatetsi direnez, aldeko tratua izan dute
gizartearen partetik. Beltxarga arrunta (Cygnus olor)
AEBetan sartu zen apaingarri gisa eta hezegune askotara hedatu da herrialde horretan. Beltxarga oso erasotzailea denez, beste espezie batzuk lekualdatzen ditu
eta beltxargak bizi direneko habitatek natur kalitatea

XIX. mendean, AEBetako kultur elkarte batek (“American Shakespeare fans”) William Shakespeare idazle ospetsuaren
lanetan aipatzen ziren landareak eta, batik bat, hegaztiak inportatu zituen. AEBetara eramandako animalia gehienak ez
ziren bizirik atera bizimodu askean, baina arabazozoek −Henry IV.ek aipatutako txoriak, gizakien ahotsa imitatzeko trebezia
handia daukatenak− egundoko arrakasta izan zuten eta New York-eko parkeetatik ia Amerika osora, baita Kaliforniara ere,
hedatutako izurrite larri bilakatu ziren.
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galtzen dute; hala eta guztiz ere, beltxarga ospe oneko
espeziea da eta oso estimatua arrazoi estetikoengatik.
Zaldiaren kasua ere oso harrigarria da. Espainiarrek eraman zuten zaldia Amerikara XVI. mendean eta, dirudienez, indigenak harri eta zur geratu ziren hura ikustean:
gizonak zaldi gainean ibiltzen. Zaldiaren eboluzioa bikain dokumentatuta dagoenez, gaur egun badakigu
zaldi modernoa, Equus caballus , Ipar Amerikan sortu
zela, bertan garatu baitzen zaldi-espezie zaharragoetatik abiatuta. Orain dela 10.000 urte guztiz iraungi zen
kontinente horretan; ale gutxi batzuk baino ez ziren bizirik atera eta Asiaraino heldu ziren Bering itsasartea
zeharkatuta. Hori jakinda, zaldia espezie exotikoa da
Ipar Amerikan?

Espezie baliagarriez gain, gizakiek ere halabeharrez garraiatu ditu beste espezie batzuk: animaliak hazietan,
egurretan, parasitoak... eta ezkutuko bidaiariak garraiobideetan: arratoiak, katuak, itsasontzietan sartutako hegaztiak (badirudi horrela iritsi zirela txolarreak Kanariar
uharteetara). Modu horretan etengabe sartu dira espezie aloktonoak nekazaritzan, akuikulturan, lorezaintzan
erabiltzeko baliabide gisa edo izurriteak nahiz higadura kontrolatzeko ekintzetan. Bestetik, ehizatzeko edo
arrantzatzeko espezie moduan ere erabili dira.
1492. urtea, hots, europarrek Amerika aurkitu zuten urtea, irizpidetzat erabiltzen da kontinenteen arteko ﬂora
eta faunaren joan-etorrietan. Hori dela eta, araudiaren
eta kudeaketaren ikuspegitik, data hori mugarria da espezie bat exotikoa ote den zehazteko: lurralde batera
1492. urtetik aurrera heldu diren espezie guztiak exotikotzat jotzen dira, baina ez urte hori baino lehen iritsi
direnak.

Arabazozoak Hego Amerikara heldu dira. Argentinan 80ko hamarkadatik ikus daitezke eta gaur egun izurrite larria da hegazti horien kopurua.
“Munduko hegazti kaltegarrienetakotzat” jotzen da arabazozoa.
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Premiazko glosarioa
Bertako espeziea edo jatorrizkoa: jatorrizko hedapen-eremuaren barruan bizi den espeziea.
Espezie exotikoa edo aloktonoa: jatorrizko hedapen-eremutik eta eremu potentzialetik kanpo
bizirik irauten duen edo ugaltzen den espeziea, subespeziea edo taxona (haien atalak,
gametoak, haziak, arrautzak eta propaguluak
edo hedakaiak ere kontutan hartuta), betiere
zuzeneko edo zeharkako sartzeen bitartez heldutakoa edo gizakien laguntzaz ﬁnkatutakoa.
Espezie exotiko edo aloktonotzat jotzen dira
1492. urtetik aurrera iritsi direnak.
Inbaditzeko ahalmena daukan espezie exotikoa:
aztergai den lurraldean inbaditzaile bihur daitekeen espezie exotikoa, batik bat, antzeko
egoera ekologikoa duten beste herrialde edo
eskualde batzuetan inbaditzeko joera erakutsi
duena.
Espezie exotiko inbaditzailea: ekosistema edo habitat natural zein erdi-natural batean sartzen
edo ﬁnkatzen den espezie exotikoa eta ingurune berrian sartu ondoren aldaketak eragiten
eta jatorrizko dibertsitate biologikoari mehatxua ekartzen diona, inbaditzaile gisa jokatzen
duelako edo kutsadura genetikoa sortzeko
arriskua duelako.
Espezie exotiko girotua: jatorri basatia, etxekoa,
laguntzakoa edo ekoizpenekoa daukan espezie exotikoa, izadian bizirik iraun baina ugalketarik garatzen ez duena (noizean behin ugaltze
arrakastatsua izan dezakeen arren).
Espezie exotiko ﬁnkatua: edozein jatorritako espezie exotikoa, lurraldean populazio ugaltzaileak dituena.
Arriskuen azterketa: espezie exotiko jakin bat natur ingurunean sartzearen ondorioak eta ingurune horretan ﬁnkatzeko aukera ebaluatzen
duen prozedura.
Animalia basatua: etxeko jatorria daukan animalia,
natur ingurunean bere kabuz bizi dena; animalia horren bizi-zikloa edo haren zati bat gizakiek
esku hartu gabe garatzen da.

1 INTRODUCCIÓN
tako animalia-jatorriko
produktuak ekoizteko,
merkataritzan edo beste edozein irabazizko jardueratan erabiltzeko elikatzen, gizentzen edo
hazten dira.
Erauzketa/Desagerraraztea: espezie jakin bateko
populazioa osorik desagerrarazteko ekintza.
Inbasioa: espezie inbaditzaile baten ekintza, populazioa hazi eta espeziea hedatzearen ondorioz gertatzen dena. Inbasioak ondorio kaltegarriak sorrarazten ditu espeziea sartu den
ekosistemetan.
Kontrola: eskumendun agintaritzak edo berak baimendutakoak zein ikuskatutakoak bideratutako ekintza, espezie exotiko inbaditzaile jakin
baten hedapen-eremua murriztu, espezie horren ugaritasuna edo dentsitatea mugatu edo
haren hedapena eragoztea helburu duena.
Kudeaketa: dena delako espezie edo ekosistema
baten gaineko ondorio zehatzak lortzea helburu duten jardueren multzoa. Kudeaketak hiru
helburu jorra ditzake: babestea, era iraunkorrean erabiltzea edo kontrolatzea, eta alderdi
guztiak aintzat hartzen ditu: biologikoak, ekologikoak, gizarte, ekonomia eta araudi arlokoak eta etikoak.
Laguntza-animaliak: gehienbat, animalia etxekotu gisa eta laguntza emateko asmoz pertsonek
etxean dauzkaten etxe-abereak eta itsuei nahiz
ikusmen-urritasun larria duten pertsonei laguntza eman eta haiek gidatzekoak. Bertakoak
edo exotikoak izan daitezke.
Sartzea: espezie baten lekualdaketa jatorrizko hedapen-eremutik kanpo, gizakiek zuzenean edo
zeharka eraginda. Espezie exotikoak sartzeen
bidez iristen dira eremu berrietara.
Sustapena: natur ingurunean hartutako neurrien
multzoa espezie jakin baten hedapena sustatzeko; uharteei dagokienez, espeziearen populazioa handitzeko neurrien multzoa, espezie
horren populazioa edo habitata babestu, sendotu edo berreskuratzeko helburuz.

Birsartzea: gizakiek askatutako espeziea lehen bizi
zen eskualde edo eremu batean, iragan hurbilean iraungitakoa.
Ekoizpen-animaliak: ekoizpen, ugalketa edo gizentze helburuei lotuta gizakiek hiltzen dituzten animalia guztiak, larrugintzakoak edo ehiza
-jardueretan erabiltzen direnak barne. Animalia
horiek elikagaiak ekoizteko, industrian erabili-
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2

Inbasio biologikoak gaur egun: berebiziko arazoa
mundu-mailan. Sarbideak.
Aldaketak eta asaldurak ekosistemetan.
Arriskuen ebaluazioa.
Ondorio ekonomikoak eta Araudia.

2 OINARRIZKO EDUKIAK
Inbasio biologikoak: mundu mailako arazo
guztiz garrantzitsua eta gaur-gaurkoa
Gure planetan gertatu diren inbasio biologikoek eta,
batik bat, azken ehun urteotan gero eta sarriago gertatzen diren inbasio biologikoek kalte ugari sorrarazi
dizkiete ekosistema naturalei eta bereziki gizakiei, eta
beraz, ondorio kaltegarriak izan dituzte giza jardueren
esparru askotan: nekazaritza eta beste baliabide batzuk, osasuna, paisaia eta izadia. Inbasioa gertatu baino lehen ere, eremu batera ekartzen diren edo berez
iristen diren espezieen ondorioak, hein handi batean,
oso zailak dira aurreikusten. Gaiaz konturatzeko, ekosistema bat eta telebista bat erkatuko bagenitu, piezak,
piezen arteko loturak eta baterako funtzionamendua
kontuan hartuta, ausartuko ginateke pieza berri bat sisteman txertatzen geuk erabakitako lekuan soldatuz?

Gerora inbaditzaile bilakatu eta ekosistemari nahiz ekonomiari kalte larriak eragin dizkieten espezie exotiko asko
eta asko, itxuraz, kaltegabeak eta onuragarriak ziren. Esate baterako, nahikoa arrunta den espezie bat aipatzearren, horrelakoa dugu karramarro gorria edo paduretako
karramarroa (Procambarus clarkii ). Karramarro hori XX.
mendeko 70eko hamarkadan sartu zuten Badajozen, gero
Doñanan eta, espezie horren arrakasta ekonomikoa ikusita, Valentzia eta Ebroko deltako arroz-soroetan, merkatua karramarroz hornitzeko. Bertako karramarroen populazioak, ordea, gutxitzen ari ziren artean. Karramarro gorriak ekarri dituen onuren aldean (ekonomikoak, baina ez
Bizkaian, eta ibai-inguruneetako hegazti eta ugaztunen
baten elikagai osagarri moduan), natur ingurunean eta laboreetan (arroz-soroetan eta beste batzuetan) eragindako
kalteak ikaragarriak dira. Gaur egun, halako espezieak sartzea erabat legez kontrakoa litzateke (ikusi 7. kapituluko
karramarroen ﬁtxa).

Espezieak jatorrizko bizilekutik beste habitat batera
nahita edo halabeharrez joateak dakartzan arriskuen
norainokoa duela urte batzuetatik susmatzen zen arren,
inbasioen gaia puri-purian jarri zen 1958. urtean, Charles Elton irakasleak “The ecology of Invasions by Animals and Plants” liburua (aurreko kapituluan aipatu

dugu) argitaratu zuenean, hain zuzen ere, lehenengoz
eta bat zientzialarien eskutik eta gero gizarte osora zabaldu zen. Gertaera horrek egundoko ondorio ekonomiko eta politikoak sorrarazi zituen. Gaur egun, inbasio
biologikoen arazoen azterketa jakintza-arlo anitzeko
ikaseremu bizienetakoa da ekologian eta beste jakintza-arlo askotan, hala nola, ekonomian, geograﬁan,
paisaian eta abarretan, baita osasungintzan ere. Horren
guztiaren erakusgarri dugu azken urteotan kaleratutako
argitalpen-kopuruaren hazkunde izugarria.

Inbaditzaileen etorrera: sarbideak
Gizakia artean Lurrean bizi ez zenean edo gizakiek
egindako ibilerak oso laburrak zirenean, lekualdaketak
oso geldoak ziren, itsaso-ozeanoak zeharkaezinak ziren
eta mendiak zein basamortuak hesi natural iragangaitzak ziren. Horregatik, ekosistemak nahikoa bakandurik bilakatzen ziren eta oso gutxitan trukatzen zizkioten
elementuak elkarri eta, nolanahi ere, oso tasa txikietan
eta gehienetan guztiz halabeharrez. Uharteen eta kontinenteen arteko hedapen naturala zen, eta kontinenteen jitoaren, itsas mailaren aldaketen edo izotz-zubien
eraketen ondorioz gertatzen ziren. Halako gertakizunetan, Gibraltarko itsasartea itxi edo zabaltzen zen edo
Amerikako masa kontinental biak komunikatzen ziren
Erdi Amerikako aldizkako zubia dela medio. Beste alde
batetik, gauza jakina da ﬂora eta faunako aleak heldu
direna uharteetara, arribazoiek garraiatuta.

Espezie exotikoei buruz argitaratu diren lanen kopurua,
urteka, 1980tik 2010era, arruntean erabiltzen den zientziaplataformaren (ISI Web of Knowledge -Science-) arabera.
2011ko uztailean, ondoko gako-hitzak bilatu ziren aurkibideetan: “espezie exotikoak”, “espezie inbaditzaileak” “inbasio biologikoak” eta baliokideak. Irudian ageri den lerroa doiketa-eredu esponentziala da (R²=0.96, p<0.0001).
(Kühn et al., 2011: berriro marraztua).
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Espezie exotikoen sarbide behinenak. Oro har, hegaztiei dagozkien salbuespenak izan ezean, espezie gehienak garraiatuta
iristen dira gurera, nahita edo nahi gabe. “Garraioa” izeneko zutabean, behin eta berriz nahi gabe gertatzen diren sartzeak
jasotzen dira, kasurako, itsasontzietan, botetan edo arrantza-saskietan garraiatzen diren espezieak, ibai batetik beste batera igarotzen direnak edota hegazkinetan sartzen diren eltxoak. Irabazi-asmoko sartzeak nahita egiten dira; hala ere, gaur
egun legezko kontrol zorrotza gainditu behar dute eta aurretiazko eragin-txosten bati men egin behar diote; hori dela eta,
kanpoko espezieak sartzeko baimena oso bakanetan ematen da. Nolanahi ere, gurera sartzen diren kanpoko animaliak betiere kontrolatu behar dira: instalazio seguruetan edo, laguntza- animaliak badira, jabea identiﬁkatu behar da. Halabeharrez
ere fauna inbaditzailea heltzen da landare apaingarrietan, egurretan eta abar. Azkenik, administrazioak espezieak sartu ditu
helburu jakin batzuk betetzeko, hala nola, izurriei aurre egiteko harrapari naturalak erabiliz (ganbusia, esate baterako), edo
(orain ez! −salbuespenak salbuespen−) arrantzale eta ehiztarien eskakizunei erantzuteko. Kultur arrazoiak direla eta, orain
sartuko ez ziren espezieak sartu dira leku batean historian zehar, kasurako, arabazozoak New York-en. Beste animalia batzuen beita edo amuzki gisa erabiltzeko espezieak ere (beita biziak) ekarri dira edota laborategi zientiﬁkoetan erabiltzeko:
igel afrikarra genetika eta garapenari buruzko ikerlanetan erabiltzen da eta, batzuetan, igelek ihes egin dute laborategitik.

Baina gizakiek planeta kolonizatu zuten eta haien jarduerek etengabe lekualdatzen dituzte landareak eta
animaliak. Ildo horretan, espezie guztiak exotikotzat jotzen dira dena delako eremura 1492. urtearen ondotik
heldu badira. Landare eta animalia ornodunen sartze
gehienak nahitakoak dira; ornogabeen sartze gehienak, berriz, halabeharrezkoak. Azken mendean, espezie
exotikoen etorrera-tasa eta haiei lotutako arriskua izugarri hazi da, hain zuzen ere, gizakien hazkunde ikaragarriagatik (dagoeneko 7.000 milioi lagun gaude munduan). Gainera, gizakiok etengabe bidaiatzen ari gara,
oso azkar eta oso leku urrunetara. Nazioarteko merkataritza eta ekosistema naturalen andeatzea ere aipatu
behar ditugu, azkenak oso kalteberak baitira espezie
oportunisten aurrean.
Espezie inbaditzaile bakoitzak bidaia berezia egin du
eta hori ezaguna denean, faunari buruzko ﬁtxetan azaltzen da. Espezie askoren etorrera oharkabean gertatu
zaigu, baina espezie horiek sorrarazitako ondorioen
garrantziaz oraintxe konturatzen hasi gara: badira par-
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ke edo zoologikoetatik ihesi heldu diren espezie ugari;
istripu horiei lotutako arriskua oso handia denez gero,
neurtu eta txikiagotu egin behar da. Europan, bertakoak ez diren lehorreko ornodunen 82 espezie ﬁnkatu
dira izadian istripu horien ondorioz. Hala, sarbide hori
bigarren garrantzitsuena da animalia exotikoen etorrerari dagokionez (DAISIE 2009). Espainiari gagozkiola,
orain dela gutxi argitaratutako lan baten arabera, bisitatutako parke guztien % 74an, 221 instalazio ez-seguru
aurkitu ziren arrazoi bat edo batzuk direla eta (Fábregas
et al., 2010). Animalia-espezie horien ia % 80 exotikoak
ziren eta guztietatik 21 arriskutsuak: Europako Espezie
Inbaditzaileen Inbentarioan jasota daude.
Espeziea ekosistema berri batera heltzen denean, bertan
ﬁnkatzeko aukerak alderdi biren menpekoak dira: espeziearen ezaugarri biologikoak eta ekosistemaren baldintza
ekologikoak. Bada, lehorreko animalia-espezierik inbaditzaileena sekula ezin izango da ﬁnkatu itsasoan. Ondoko
taulan jasota daude espezie inbaditzaile baten aurretiazko
moldatzea neurtzen duten alderdiak edo baldintzak.

2 OINARRIZKO EDUKIAK
ESPEZIE BAT INBADITZAILETZAT JOTZEKO EZAUGARRIAK
espeziea honelakoa da:
Maila troﬁko txikikoa da
Orotariko elikadura dauka
R-ren estratega
Tolerantzia ﬁsiologiko handikoa
Barreiatzeko gaitasun handia dauka
Ez da sasoiko migratzailea
Ez dauka gizarte-egiturarik
Dibertsitate genetiko handikoa da
Inbaditzaile arrakastatsua da beste
lurralde batzuetan
espeziea datorren aldea(k):
Espeziea bizi deneko beste eremu
batzuetatik hurbil dago
Espezie horren nitxo ekologikoa
hutsik dago
Dagoeneko asaldatuta dauka
komunitate biologikoa
Giro ezegonkorra dauka

horrek esan nahi du...

→ ez dela maila askoren menpekoa elikadura-katean
→ denetarik jan dezakeela
handia daukala, bizitza laburra, biomasa txikia,
→ jaiotza-tasa
kolonizatzeko gaitasun handia daukala eta oportunista dela
→ ingurugiro-baldintza askotan bizi daitekeela
ugaltzaileak (edo, bestela, haien arrautzak edo larbak,
→ ale
era pasiboan) alde zabaletan bizi daitezkeela
ez
→ dela bi ingurune desberdinen edo gehiagoren menpekoa
→ ez dela beste banako batzuen menpekoa bizirauteko
dagokionez, irtenbideak dauzkala egoera berriei
→ genetikari
erantzuteko
→

inbaditzeko gaitasuna beste leku batzuetan frogatu duela

horrek esan nahi du...

→
→
→
→

laguntza gutxi gorabehera iraunkorra jaso dezakeela
eta horrek ﬁnkatzea errazten du
ez duela baztertu beharreko lehiakiderik aurkituko
erresilientzia edo inbasioaren aurkako erresistentzia
ahulduta dagoela
(aurrekoan bezala)

Espezie exotikoen inguruko negozio izugarria. Beste lurralde batean inbaditzaile bilakatzen diren espezie exotiko asko etxerako
animalia gisa sartzen dira. Negozio hori irabazpide handia dakarkie bitartekariei baina ez jatorrizko saltzaileei. Espezieok datozen
lekuko dibertsitateari sorrarazten zaion kalteaz gain, animalia ugari garraioan bertan hiltzen dira, legez kanpoko negozioa izanik, oso
baldintza txarretan eramaten direlako leku batetik bestera (Argazkia: Karrantzako (Bizkaia) Karpin Abentura parkeko informazio-taula).
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Zenbat eta noiz heldu dira?
Ondorioak desberdinak izango dira banako bakarra
edo banako gutxi batzuk ala banako ugari iristen badira; era berean, ez du ondorio berdina izango banako guztiak batera etortzeak ala banako batzuk aldian
behin etortzeak. Gai horri dagokionez, hainbat azterlan egin dira “sartzeko ahaleginaren” eta ﬁnkapenaren
(bai/ez) arteko loturak antzemateko. Azterlanen emaitzok probabilitateari jarraitzen zaizkio, hau da, honelako galderei erantzuten diete: “Zenbat bikote ugaltzailek heldu behar du leku jakin batera espeziea epe jakin
batean ﬁnkatzeko probabilitatea edo aukera onargarritzat jotzen den balioaren berdina edo balio hori baino
handiagoa/txikiagoa izan dadin?”. Galdera horri eran-

tzuteko balio zenbatetsiak kalkulatzea (“populazioaren
bideragarritasuna” aztertzeko programen bitartez egiten da) oso garrantzitsua da mehatxatutako espezieak
kudeatzeko, kasurako, katamotz iberiarra kudeatzeko
eta, bestetik, espezie exotiko bat ﬁnkatzeko arriskuak
ebaluatzeko.
Espezie exotiko bat noiz heltzen den eta zenbat banako
iristen diren jakitea dago antolatutako sartzeetan, hots,
nahitakoetan, esaterako, karramarro amerikarra Europara lehenengoz heldu zenekoan. Halabeharrezko sartzeetan, ordea, bakarrik jakin daiteke espezie bat badagoela hura aurkitzen dugunean; gerora gertatu daitekeena aurreikusteko ondoko irudia aztertuko dugu:

Espezie bat lurralde jakin batera iristen deneko unea (aldiaren hasiera) zein izan den jakin daiteke (nahitako sartzeak) ala
ez (halabeharrezko sartzeak). Nolanahi ere, gertaera bietan ala bietan bertakotzea edo naturalizazioa jazo daiteke, hau
da, beste leku batetik etorritako espezieak aske biziraun dezake (adituek egiaztatzen dute egoera hori). Orduan, espezie
hori betiko ﬁnka dadin (hots, bizimodu askean ugaltzen denean) eta lurraldean heda dadin saihets daiteke; bestalde, dena
delako espeziea betiko kentzen ahalegin daiteke. Hori guztia bideragarria da kostua neurrizkoa denean (eragin-eremua
txikia da eta ale gutxi daude). Gizartea espezie exotikoren bat sartu dela eta horren aurkako neurriak hartzen hasi orduko,
oro har, espeziea nahikoa ﬁnkatuta dago, eta espeziea menderatzeko kostuak neurriz gaindikoak dira, askotan ezin
eutsizkoak. Azkenean, espezieak aldarazitako ekosisteman tokikotzen da, beste osagai bat bailitzan. Horren adibidea
dugu zebra-muskuilua Alemaniako ur kontinentaletan, esate baterako, edo arratoia Europan eta munduko bazter askotan.
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2 OINARRIZKO EDUKIAK

Espezie inbaditzaileen kopurua Europan, DAISIE proiektua osatzen duten 11 herrialdeek egindako zenbatespenen arabera (Datuen iturria: EEA/SEBI2010; NOBANIS). 1900. urtetik hona, gero eta inbaditzaile gehiago heltzen da gurera. Espezie
inbaditzaile gehiago antzeman da lehorreko inguruneetan ur-ingurune kontinentaletan baino (ikusi balioak eskala bertikalean), baina lehen inguruneko inbaditzaileen kopuru handia landareei edo ekoizle primarioei dagokie. Animaliei gagozkiela, ornogabeak ditugu inbaditzaileenak, nahiz eta jendearentzat oharkabekoak izan ohi diren.
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Ekosistema itxietan eta ondo ikasitakoetan sartutako espezieen adibideak, esaterako Tahoe aintzirakoak (AEB; Nevada eta
Kalifornia), zeharo dokumentaturik daude, bai eta espezie baten erauzketa eta aintzira horretako jatorrizko espezieen gainbehera eta iraungipena ere, espezie exotikoak ekosisteman sartu ondoren. Bide batez, esan dezagun seinale karramarroa
(Pacifastacus leniusculus) Amerikako mendebaldeko eremu horretan jatorria daukala, baina alboko ibaietatik etorrita
sartu zen aintziran. Argazkia: UCDavis Tahoe Environmental Research Center.

Inbasio biologikoek sorrarazten dituzten aldaketak eta asaldurak
Eremu berri batean sartzen diren espezie exotiko inbaditzaileek hainbat modutan aldatzen eta asaldatzen
dute ingurua. Batetik, jatorrizko espezieei eragiten
diete, etorri berrien harrapakin bihur baitaitezke, edo
lehian has baitaitezke haiekin janaria, espazioa edo babeslekua lortzeko; hori dela eta, jatorrizko espezieen
habitata aldarazten dute. Gaixotasunak ere ekar ditzakete (parasito, onddo, mikrobio eta birusen bektoreak
dira) eta jatorrizko espezieei kutsatu, gaixotasun horien
aurkako defentsarik ez dutelako garatu autoktonoek.
Homo sapiens delakoa, jakina, espezie kaltetua da
eta beste espezie batzuek sortutako kalteen erantzulea.

Oro har, espezie exotiko inbaditzaileak abantailak dauzka
ingurune berean bizi diren espezieen aldean. Horregatik
da inbaditzailea.
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2 OINARRIZKO EDUKIAK

Esandako guztia garrantzitsua da, baina naturaren esparru orokorrean hartu behar da kontuan: espezie inbaditzailearen agerpenak aldarazi egiten ditu ekosistemak
eskaintzen dizkigun zerbitzuak. Oso adibide ezagunak

ditugu, esate baterako, hainbatetan aipatu dugun zebra-muskuilua, Europan eta Iberiar penintsulan, edo
Niloko perka, Lates niloticus.

Niloko perka (Lates niloticus):
ingurumenari, gizarteari eta ekonomiari kalteak eragindako espeziea
Munduko aintzira tropikalik handienean −68.000 km2-ko azalera−, Ekialdeko Afrikako Viktoria aintziran,
hain zuzen ere, jatorrizko arrain-espezie ugari bizi ziren (ziklidoen 500 espezie baino gehiago, horietako
asko endemikoak) eta bertakoek ustiatzen zituzten artisau-arrantzategien bitartez.
1954an, kolono britainiarrek Kongo, Senegal, Niger eta Nilo ibaietan jatorrizkoa den Niloko perka, Lates niloticus , sartu zuten aintzira horretan, arrantzatoki garrantzitsua sortu eta Europako merkatuetara
esportatzeko helburuz. Niloko perka Viktoria aintziran sartu zuten etengabe 60ko hamarkadan. Arrakasta
ia berehalakoa izan zen: 80ko hamarkadaren erdialdean, espezie hori nagusi zen aintziran, kontrolatzeko
harraparirik ezean eta, gainera, aintziran bizi ziren gainerako arrainak janda. Emaitza ekonomikoa ere ez
zen makala izan: aintziraren inguruan sortu ziren arrain-enpresek 180 milioi euro eskuratu zituzten 2005.
urtean. Turismoari lotutako industria ere sortu zen kirol-arrantzari esker.
Alabaina, espezie hori aintziran sartzearen kontra agertu ziren zientzialari askok aurreikusi moduan, ondorio ekologikoak eta gizarte-arlokoak izugarri kaltegarriak izan ziren. Ziklidoen populazioak ia guztiz
iraungi eta desagertzear egon ziren: arrain horien biomasa ehuneko 80koa zen sartzearen aurretik eta
ehuneko 1era murriztu zen; bestetik, aintziran bizi ziren ziklidoen genero esanguratsueneko (Haplochromis ) espezieen kopurua % 65 murriztu zen −hots, ornodunen iraungipen handiena izan da XX. mendean−. Jatorrizko beste arrain batzuek ere kalte handiak pairatu zituzten. Bertako arrainek denetarik jaten
zuten, espeziearen arabera, baina ﬁtofagoak desagertu zirenean, algak neurrigabe hazi ziren, uhertasuna
izugarri handitu zen eta detrituak pilatzen hasi ziren hondoan. Horren ondorioz, oxigenoa behar duen
deskonposizioa ikaragarri bizkortu zen eta osagai horren faltan, bertako animalia asko hil ziren... Elur-pilota gero eta handiagoa.
Ziklidoek (oso arrain estimatuak
akuarioﬁlian
eta biziki garrantzitsuak
eboluzioan eta haien
jatorrizko ekosistemetan betetzen duten
eginkizun ekologikoagatik) Viktoria aintzirak
eskaintzen zituen baliabide guztiak ustiatzen
zituzten, baina Niloko
perkaren sartzeak larriki
aldarazi zuen oreka XX.
mendeko 60ko hamarkadan. Aintzirako ziklidoen espezie batzuen
adibideak, elikaduraren
arabera. (Iturria: “Discover Biology”, Norton & Co., 2006, moldatua).
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Niloko perka aintziran bizi ziren espezie guztiak jaten zituen, eta jatekoa urritzen hasi zenean, kanibal
bihurtu zen.
Bien bitartean, arrantzak gora egin zuen, baina artisau-ogibidea izateari utzi eta merkataritza-jarduera
bilakatu zen. Sareak sarritan apurtzen zirenez, bertakoek ezin izan zuten arrantza egin tradiziozko eran
eta epe ertainean proteinen eskasia heldu zen hurbileko merkatuetara. Une batetik aurrera, arrantzaleek
harrapatzen zuten urria keztaturik bakarrik merkaturatu zitekeen, egur-eskaera handitu zen eta horrek baso-mozketa eta basamortutzea eragin zituen eremuan.
Funtsean, perka arrantzatzeko teknika zela eta, herrialde garatuek ordaindutako inbertsio ekonomiko handiak behar ziren. Bestetik, arraina prestatzeko lantegiak eraiki ziren, harrapatutakoa xerratan moztu, izoztu
eta garraiatzeko prestatzeko xedez, batik bat, Europa eta Israelera, bertakoek ezin ordainduzko prezioan.
Kenyan, esaterako, israeldarrek parte hartu zuten industrian: 1987an, prestatutako arrainaren % 55 Israelera bidaltzen zuten eta % 23 Espainiara. Bertako populazioek, ordea, etekin txikia jaso dute negozio
horretatik: hornidura elektrikoa besterik ez dute eskuratu, industrietan erabiltzeko lineak ezarri zirelako.
Arazo horiek guztiek nazioarteko alarma piztu zuten joan den mendearen amaiera aldean, eta hainbat
bilera egin eta plan gertatu ziren arazoak konpondu nahian (kasurako Europako Batasunaren “Lake
Victoria Environmental Management Project”), baita FAO erakundearen berariazko azterlana egin ere
(Reynolds et al., 1988). Kenia, Tanzania eta Ugandak zergak eta esportazio-tasak ezarri dizkiote industria
horri. Baliteke berandu izatea: herrialde horiek guztiak gose dira eta ezegonkortasun politikoa ohikoa da.
Hala ere, XXI. mendearen lehen hamarkadan, sistema horren jasanezintasunaren zantzuak oso garbiak
dira: gehiegizko arrantzak eta kutsadurak izugarri murriztu dituzte perkaren populazioak. Etorkizuna ere
iluna da ekonomiarentzat, etekinak gero eta urriagoak baitira: 2001ean, 1,29 milioi tona harrapatu ziren;
2006an, berriz, 890.000 tona. Ekosistema erantzuten hasi da: ziklido endemikoen populazio batzuk, itxuraz, berreskuratzen hasi dira. Perka, ordea, dagoeneko ezin da aintziratik erauzi.
Azken oharra: 1974-75ean, Estatu Batuetako zientzialari batzuk Tanzaniara joan ziren Niloko perka Texasko
urtegietan sartzeari buruzko azterketa egitera. Sartzearen helburua, funtsean, kirol-arrantza sustatzea
zen, baina beste arrain batzuk ere kontrolatu nahi zituzten, esaterako, karpa. Halaxe egin zuten: milaka
perka gazte eta hamarka heldu sartu zituzten 1978tik 1985era hainbat lekutan, baina ez dirudi ekimenak
arrakasta izan zuenik. Ale bat (116 cm luze eta 28 kg) hilik aurkitu zuten 1990eko urtarrilean. Besterik
ez. Antza denez, ale guztiak hotzez hil ziren. Gaur egun, pentsatzekoa da ez dagoela perkarik Texasko
aintziretako uretan.

Ume hauek pozez ikusten eta ukitzen
dute Viktoria aintziran arrantzatutako
Niloko perkaren ale izugarri hau,
espezie hau sartzeak aintzirari berari
eta inguruko herri indigenei ekarri
zizkien ondorio ekonomiko larriez
ohartu gabe. Niloko perkak 250
kg-ko pisua ere izan dezake eta
munduko 100 espezie inbaditzaile
kaltegarrienetakotzat hartzen da.
(Lowe et al., 2000). Argazkia:
National Geographic.
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Flora eta faunaren berezko igarotzea galarazten
edo oztopatzen zuten lehengo hesi geograﬁko
ugari desagertu dira gizakien eraginez. Hori
dela eta, izugarri bizkortu dira espezie exotikoen
ibilerak (nahitakoak edo halabeharrezkoak ) eta,
horren ondorioz, inbasio biologikoen gertaera
geldiezina da. Aizhai zubia, 2012an eraikia arroila
baten gainean, Hunan-en (Txina), Yangtze ibaiaren
arroan.

Ekosistemen Ebaluazioa Milurtekoan “Millennium
Ecosystem Assessment”1 (2003, 2005) izeneko programak lau multzotan sailkatzen ditu ekosistemek (izadiak)
gizakiei ematen dizkieten zerbitzuak:

tabolismoa, izurrite eta gaixotasunen erregulazioa.
Eta, gainera, polinizazio-zerbitzuak. Izadiak berezko
mantentze-lanetan eskaintzen dizkigun onura guztiak dira.

1. Oinarrizko zerbitzuak edo euskarri-zerbitzuak: lurzorua, baliabideak (ura, elikagaiak), airea, energia.
Gainera, gainerako hiru zerbitzu-moten oinarria da
honako hau.

4. Kultur zerbitzuak: izadiaz gozatzeko aukera (atsedena, begiratzea), kultur balioak, espiritualak, erlijiozkoak eta beste balio ukiezin batzuk, hala nola, ongizatea2.

2. Hornidura-zerbitzuak: elikagaiak eta edateko ura,
botikak, industria-gaiak, energia-hornigaiak eta
abar. Ekosistemetatik ateratzen diren baliabide guztiak dira.

Inbasio biologikoek zerbitzu horiek guztiak asaldatu eta
gutxiagotu dituzte, eta aldaketak sorrarazi dizkiote izadiari. Aldaketa horiek, gainera, eragina izan dute ekonomian, kulturan... azken batean, gizakien bizimoduan.

3. Erregulazio-zerbitzuak: atmosferakoak (karbonoaren eta oxigenoaren zikloak), klima, uraren berezko
arazketa, uholdeen erregulazioa, lurzoruaren me-

1 Ekosistemen Ebaluazioa Milurtekoan (EM) deritzona nazioarteko lankidetza programa da erabakiak hartu behar dituztenek (eta, oro har, jendeak)
dauzkaten informazio-beharrizanak asetzeko eta espezie inbaditzaileek
ekosistemetan sorrarazten dituzten aldaketei erantzun eta asaldurak apaltzeko. Programa horri lotutako argitalpenak mende honen hasierako urteetan kaleratu ziren eta sarean eskuratu daitezke.
2 Giza ongizatea hamaika alderdik osatzen dute, besteak beste, ondo bi-

zitzeko lehengaiak, askatasunaz gozatu eta aukerak izateko gaiak, osasuna
izan, gizarte-harremanak landu eta segurtasuna bermatzeko gaiak. Pertsonek ongizatearen gai horiek guztiak sentitu eta hautematen dituzten
moduari dagokionez, esan behar da egoeraren araberakoak direla eta
hainbat inguruabarri lotuta daudela: geograﬁa, kultura eta tokiko baldintza ekologikoak (EM).
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Espezie exotiko inbaditzaileek ekosistemetako zerbitzuei sorrarazten dizkieten asaldura batzuk, “Ekosistemen Ebaluazioa
Milurtean” (EM) deritzon sailkapenaren arabera. Asaldurak sorrarazten dituzten espezieetako batzuk aipatzen dira
(Binnimelis et al., 2007, moldatua). Taulan jasotako adibide guztiak Bizkaian daude dagoeneko edo lurraldera hel daitezke.

Laburbilduz, espezie exotiko inbaditzaileak “one of
the most serious ecological and economic threats of the new millennium ” ditugu, hau da, mehatxu ekologiko eta ekonomiko larrienetakoak dira milurteko berrian (Cox, 2004) eta oso eragin kaltegarria dute
biodibertsitatean, kaltegarriena habitaten suntsipenak
eta zatiketak sorrarazten duenaren ondotik. Espezie
exotiko inbaditzaileek biosferaren homogeneizazioa
ekarri digute eta “Pangea Berria” sortzen ari dira, aberastasun eta natur baliabideen kaltetan.
Espezie exotiko inbaditzaileek gaixotasunak kutsatzen
dizkiete gizakiei eta abereei. Karraskariek, intsektuek
eta hegazti batzuek patogenoen bektore gisa jardun

dezakete. Historian, arratoien etorrera haien arkakusoek
kutsatzen duten izurri bubonikoaren hedapenari lotzen
zaio; intsektu hematofago edo odoljaleak ere birus
eta bakterioen eroaleak dira eta beste espezie batzuei
injektatzen dizkiete listuaren bidez heltzen dietenean.
Horrela hedatu dira gaixotasun larri batzuk, hala nola,
Niloren mendebaldeko birusa, Japoniako entzefalitisaren
kutsatzailea, askotan gizakien eta animalien hilgarria.
Espainian ere erregistratu da kasuren bat, 2004. urtetik
hona. Gizakientzat arriskutsuak diren beste espezie exotiko
batzuk etxebizitzen inguruan bizi daitezke: bi armiarma
amerikarren (Loxosceles spp) haginkadak nekrosia eragin
dezake; eta Australiatik datorren armiarma bizkargorria
(Latrodectus hasselti) pozoitsua da.
.
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Laburbilduz, ekosistemek (ilaratan adierazita) norainoko alsadura daukaten erakutsi eta horren ondorioz pairatzen dituzten
aldaketen berri ematearren, EMren lantaldeek honako irudi hau aurkeztu zuten; bertan, ekosistemei aldaketak dakarzkieten
eragileen hirugarren zutabean ageri dira espezie inbaditzaileak. Eragina izugarri handia (gorriz) da uharteetan eta handia
(laranjaz) ur kontinental eta itsasertzekoetan. Era berean, handia da baso mediterraneoetan. Aipatutako ingurune guztietan,
asaldura larriagotzeko joera dago, bereziki ur gezako inguruneetan eta basoetan. Horien ondotik dauzkagu basamortuko
inguruneak eta klima epeleko belardi nahiz landazabaleko inguruneak. Espezie exotiko inbaditzaileek sorrarazitako kalteen
joera ez da moteltzen inongo ingurunetan. Bizkaiko inguruneei dagokionez, ur kontinentalak, baso mediterraneoak eta
klima epeleko belardiak eta landazabalak gure lurraldean ageri diren ekosistema garrantzitsuak dira.
.
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Arratoiak, Europako ekosisteman bertakotutako espezie inbaditzaileak
Gaur egun, bi arratoi espezie bizi dira Bizkaian eta Europa osoan: arratoi beltza [Rattus rattus (Linnaeus,
1758) eta arratoi arrunta Rattus norvergicus (Berkenhout, 1769)]; biak ala biak espezie inbaditzaile ﬁnkatutzat jotzen dira. Bi espezie horiek exotikoak dira eta Asiatik heldu dira gurera, hainbat alditan etorrita. Itxuraz,
lehenengoa kontinentearen hego-ekialdean sortu zen eta handik Europara etorri eta bertan hedatu zen azken
izotz-aroaren ostean, India eta Ekialde Ertainetik zehar. Azkenik, gizakiaren laguntzaz, Amerika eta Australia
kolonizatu zituen. Beraz, Europara 1492. urtea baina lehen heldu zenez, ez da exotikotzat hartzen.

Izurriarekin eta beste gaixotasun batzuekin lotzen ez baziren ere, arratoiak
(arratoi beltzak, garai haietan) izurrite arbuiagarriak ziren eta bitarteko guztiak baliatuz jotzen zen haien aurka. Hammelingo xirulariaren ipuinean (Der
Rattenfänger von Hameln) hitzez hitz, “Hammelingo arratoi-ehiztaria”), aipatzen da Alemaniako alde horretan 1284. urtean erabiltzen omen zen
arratoiak hiltzeko modu xelebre eta zalantzagarria (Argazkia: World Map
Germany North Rhine-Westphalia).

Alabaina, arratoiak guztiz bertakotuta daude Europako ekosistemetan: harrapari batzuek (hontzek) eta hainbat ugaztun haragijalek, hala nola, erbinudeak, jaten dituzte. Hiriguneetan, arratoien etsairik handiena gizakia
bera da eta bigarrena katua, baina azkenak ale txikiak baino ezin ditu harrapatu. Arratoi helduen tamaina eta
oldarkortasuna direla eta, hegazti harrapari handiek bakarrik, kasurako, hontzek, harrapatzen dituzte arratoiak.
Arratoi beltza hainbat habitatetan bizi da: ortuak, basoak, sastrakadiak eta hiri inguruko aldeak. Oro har, arratoi
arruntak egin ez bezala, ez da herriguneetara horrenbeste hurbiltzen. Nolanahi ere, berebiziko eragina izan du
historian, Erdi Aroko izurrite larriak (batik bat, XIV. mendekoak) arratoi horren hedapenari lotzen baitzaizkio.
Izan ere, arratoi beltza Ekialde Hurbiletik heldu zen Europara etengabe, halabeharrez, bidaiarien fardeletan eta
ontzietan. Gaur egun ere gaixotasunen sortzailea da eskualde txiro eta osasun-egoera kaskarrekoetan. Arratoi
beltza munduko 100 espezie inbaditzaile kaltegarrienetakotzat jotzen da (Lowe et al., 2000).

Bi arratoi-espezieen hedapena: arratoi beltza (ezkerra), eta arratoi arrunta (eskuina), 2007. urtean (Iturria: Wikipedia).

36

Arratoi arruntaren (R. norvegicus) etorrera bestearena baino dokumentatuago dago. Europara heldu zen
Txinako ipar-ekialdetik XVIII. mendean, merkantzien itsas garraioari loturik, hasiera batean portuetara eta gero
barrualdera. Arratoi arrunta bazegoen Parisen 1750. urtean; Iberiar penintsulara, aldiz, mende bat geroago iritsi zen. Arratoi beltza baino handiagoa, mukerragoa eta oldarkorragoa da; askotan, haren tokia hartu du habitatetan. Gizakiekin batera bizi da hiri eta landa inguruneetan, eta erraz aurki ditzakegu estolda, zabortegi, soto
eta lur-hormetako edozein zulotan. Arratoi arrunt basatiak ere badaude, betiere ur-iturriren batetik (ubideak,
hezeguneak) hurbil; oso igerilari trebea da bertako ur-arratoiarekin (Arvicola sapidus ) lehia daiteke. Bizkaiko
ibaietan, hain zuzen ere, arratoi arruntak hartu dio lekua azkenari hein batean. Hiru inguruneetan, bost arratoi
bizi daiteke biztanle bakoitzeko.

Rattus rattus , arratoi beltza, eta Rattus norvergicus , arratoi arrunta.

Bi arratoi-espezieen arteko aldeak
Rattus rattus, arratoi beltza

Rattus norvergicus, arratoi arrunta

Kolorea

Ia beltza edo gris iluna;
sabelalde argiagoa

Arrea edo gris argia; sabelalde zuri
lohia edo horixka

Tamaina eta pisua

Txikiagoa: 158,0-232,0 mm;
87,0-278,0 g

Handiagoa: 172,0-262,0 mm;
180,0-415,0 g

Buztana

Gorputza baino luzeagoa;
estua eta oratzailea.

Gorputza baino laburragoa;
lodia eta ez-oratzailea

Muturra eta belarriak

Muturzorrotza eta
belarri handiak

Mutur biribila, zabala eta laburra.
Belarri txikiak

Habitata

Ez da arrunta hiri-inguruneetan.
Igokaria.
Ez zaio ura gustatzen.

Arrunta da hiri- eta landainguruneetan lurraren gain-gainean.
Igerilari trebea

Arratoiak azkar bai azkar ugaltzen dira. 6 hilabetean ugaltzeko helduak dira eta 8-13 kume izaten dituzte 21
eguneko ernaldiaren ondotik. Gainera, 2-8 kumaldi izaten dituzte urtean. Arratoi eta egun bakoitzeko 50 gramo ale jaten dutela eta soberan geratzen den alea haien gorozkiez kutsa daitekeela pentsatzen badugu, begi
bistakoa da arratoiek eragin ekonomiko izugarria sorrarazten dutela. Beste alde batetik, narrastiak, hegazti
txikiak, arrautzak eta uretako animaliak jaten dituzte. Gainera, arestian esan dugun moduan, gaixotasunak kutsatzeaz gain, egiturak zulatu, kableak karraskatu eta edozein instalazio-mota hondatzen dituzte.
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Izurri beltza eta arratoiak. Arratoi beltza, Rattus rattus , Asiatik iritsi bide zen Europara Antzinaroan, baina aldika
hedatu zen ekialdetik mendebaldera XIV. mendean, hainbat izurriren eragile den Yersinia pestis bakterioaren arkakusoari lotuta. Izurriaren eraginez, Europako biztanleen hiru laurden baino gehiago zendu ziren eta, sasoi hartan,
hildako ugari eragiten zituen edozein gertaera zeruko madarikaziotzat jotzen zen. Hondamendi hark gizarte-, politika- eta ekonomia-nahaste asko sorrarazi zituen Europako gizartean. Argazkian, Pieter Bruegel Zaharraren “Heriotzaren garaipena”, 1562. urtearen ingurukoa. Pradoko museoa.

Arratoiek ekosistemei eragiten dizkieten kalteak ere oso larriak dira.
Ugaztun, hegazti, narrasti eta ornodun batzuen iraungipena edo horien gutxipena sorrarazi dute edo zuzenean parte hartu dute, espezie
harrapari gisa eta lehiakide gisa. Amaitzeko, haziak eta landareen kimuak jaten dituztenez, landarediari ere kalteak sorrarazten dizkiote.

Albert Camusen eleberria, alegiazko gertaerei buruzkoa (baina oinarri
historikoa zeukana). Bertan, Aljeriako Oran hirian 40ko hamarkadan jazotako izurriaren nondik norakoak azaltzen dira. Arratoiak lur azpitik azaleratzen dira eta lurrean hiltzen dira. Orduan, arkakusoek jauzi egiten dute
hildako arratoietatik gizakietara.
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Arriskuen ebaluazioa
Hiztegien arabera, ezbehar edo kalteren bat gertatzeko
ahal edo posibilitate gisa deﬁnitu daiteke, kaltea dakarren gurariz kontrako zerbait, alegia.
Esan izan dugu aurretiaz ere Historian zehar hainbat giza
jarduera (hala nola nekazaritza, akuikultura, abeltzaintza, garraioa eta abar), espezie ugarik modu naturalez
gainditu ezin izango lituzkeen muga biogeograﬁkoak
gainditzeko arrazoia izan dela. Ale garraiatu gehienak
bidaian hiltzen badira ere, gutxi batzuk bizirik helduko
dira, eta horietatik batzuk leku berrian ﬁnkatu, ugaldu
eta errotu egingo dira. Horretarako baldintza egokiak
gertatuz gero, populazio berria azkar haziko da, eta horren ondorioz, zabaldu egingo du bere hedapen-eremua. Espezie exotiko jakin bat eremu jakin batera iritsi
eta bertan errotzeak arriskua dakar, are handiagoa, gainera, espezieak jokamolde inbaditzailea baldin badu.
Espezie exotiko errotuak inbaditzaile bihurtzen dira
ekosistemetan (edozein izanda ere) aldaketa nabarmenak eragiten badituzte, bai elementu ﬁsikoetan, baita
ekosistemok osatzen duten landare eta animalien populazioetan, bai eta euren arteko elkarreraginetan ere.
Ikuspegi horretatik, espezie ingeniariak direla esaten
da (Jones et al., 1994), zuzenean edo zeharka aldatu
egiten dietelako baliabide-aukera ekosistema osatzen
duten gainerako organismoei. Biosfera ekosistemaren
osagarri eta bere zerbitzuen erabiltzaile den aldetik,
gizakia bera ere aldaketa horien ondoriozko eraginen
menpe gera daiteke, neurri batean bederen, batzuetan
modu positiboan (elikagaien, eta ehiza eta arrantzarako
aukeren hazkuntza, kasurako) baina gehienetan modu
negatiboan. Hori gertatzeko arriskua prozedura zientiﬁko estandarizatuen bidez ebaluatu behar da (emaitzak
elkarren artean erkagarriak izan daitezen), eta legez
ezarritako legediaren arabera.
Rioko Lurraren Goi-bileran (1992), Lurraren Gutuneko
27 abiaburuak edo printzipioak onetsi zituzten herrialde partaide guztiek. Ingurumen kudeaketarako (eta ez
soilik horretarako) garrantzitsuenetakoa Zuhurtziazko
printzipioa da.

15. PRINTZIPIOA
Ingurugiroa babesteko, estatuek zuhurtziazko
printzipioa aplikatu beharko dute beren gaitasunen
arabera.
...Kalte larria edo atzeraezina eraginez gero, ziurtasun zientifikoaren falta ez da erabiliko ingurugiroaren degradazioa ekiditeko neurri ekonomikoki bideragarriak atzeratzeko arrazoi gisa.
Zuhurtziazko printzipioak ingurumenaren edo landareen, animalien edo gizakien osasuna mehatxa lezakeen arrisku jakin baten aurrean azkar erantzuteko
aukera ematen du. Izan ere, zuhurtziazko printzipioak
ez du ematen datu zientiﬁkoen arabera eragin kaltegarriren bat erakar lezakeen ezer egiteko baimenik, ezta
ziurtasun osorik ez dagoen kasuetan ere (debekuak ere
ezar ditzake eragin kaltegarria gertatzeko probabilitate hutsa izanez gero edo zentzuz halakorik pentsatzea
egonez gero). Esaterako, printzipio horrek galarazi egiten du osasuna arriskuan jar dezaketen produktuen banaketa, eta horiek merkatutik kentzera behartu dezake.
Beraz, bertan behera uzten du errugabetasun-presuntzioa gai hauetan; hau da, kontrakoa frogatu ezean,
nonbait –berdin da non– sar daitekeen landare edo animalia oro potentzialki inbaditzailetzat jotzen du.
Printzipio honen aplikazioak arazoak sortu izan ditu, interesen arteko gatazkagatik. Europako Batasunak hainbat interpelaziori emandako erantzunek zuhurtziazko
printzipioa soilik gerta daitekeen arriskuen hipotesiaren
aurrean aldarrika daitekeela xedatzen dute, eta inolaz
ezin duela erabaki arbitrariorik justiﬁkatu.
Beraz, zuhurtziazko printzipioa soilik justiﬁkatuta dago
hiru baldintza hauek batera gertatzen direnean: a) ekidin nahi den ekintzaren arrisku potentzialak argi eta
garbi identiﬁkatzea; b) datu zientiﬁko eskuragarri guztiak eranstea, betiere gehiengo batean balizko eraginak egiaztatzen badituzte; eta c) ziurgabetasun zientiﬁkoa egotea.
Hori guztia bete egiten da espezie exotikoei buruzko erabakietan (sartzeak, erabilerak –debekatuak, oso
kasu zehatzetan izan ezik–, kontrolatzeko eta errotik desagerrarazteko estrategiak). Zuhurtziazko printzipioak
espezie exotikoekin zerikusia duen orok jarraitu beharreko arrisku-azterketako tresnak erabiltzeko oinarriak
ezartzen ditu.
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Zuhurtziazko printzipioak (Lurraren Gutuna, Rio, 1992) esku-hartze jakin bati buruzko erabakiak hartzeko oinarria da, esaterako, espezie exotiko edo transgeniko bat sartzea. Aplikatu beharrekoa da, baldin eta:
I: esku-hartzeak dakartzan arriskuen gaineko informazio nahikorik ez edukiagatik, kalteak eragin ditzakeen uste nahikoa
denean (adituen iritziengatik, edo antzeko egoeratan kalteak gertatu direlako). Halakoetan ezin da erabakirik hartu; beraz,
informazio gehiago bilatu behar da: ikerlan gehiago bideratu, adituekin bilerak antolatu, etab.
Hartara, II. aldira igaro behar da: gerta daiteke ezagutza eskuratu berria artean nahikoa ez izatea, edo esku-hartzeak kaltea
eragin dezakeela baieztatzea. Halakoetan, arriskuak hobeto ebaluatu arte edo prebenitu edo murrizteko neurri eraginkorrak hartu bitartean esku-hartzea bertan behera uztea gomendatzen da; kalteen arriskua onargarria baldin bada, esku-hartzeari ekitea ere erabaki daiteke. Erantzukizunek ondorio ekologiko eta ekonomikoak dituzte, eta legearen aurrean
erantzun behar horiengatik.

Arrisku-azterketak funtsezkoak dira sartutako espezie exotiko inbaditzaileei (edo izatera iristeko egoeran
daudenei) buruzko ingurumen-auziak ebaluatzerakoan.
Arrisku-azterketaren xedeen arteko bat “arazoa sortu
eta handitu ahala” neurriak itsumustuan hartzeko joera
ekiditea da.
Arrisku-azterketaren xedea esku-hartze jakin batek edo
nola-halako gertakariren batek (esaterako, ustekabean
eta gogoz kontra espezie exotikoren bat sartzea) eragiten dituen arriskuak identiﬁkatzea da. Natura Zaintzeko
Nazioarteko Erakundearen (IUCN, International Union
for Conservation of Nature) hitzetan (2000), “Arrisku-azterketak proposatutako sartzeak izan ditzakeen ondorio
negatiboen neurria eta izaera, eta ondorio horiek gertatzeko probabilitatea ikertzea esan nahi du. Arriskuak
murrizteko bitarteko eraginkorrak identiﬁkatu eta pro-
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posatutako sartzeari ordezko aukerak mahairatu behar
ditu arrisku-azterketak ”:
Hartara, arrisku-azterketaren emaitza honakoak ebaluatzean datza:
a) aztertutako gertakaria egiazki gertatzeko probabilitatea (esaterako, espezie exotikoren bat gune jakin
batean sartzea eta bertan errotzea);
b) gertakari horrek –egiatan gertatuko balitz– izango
lituzkeen ondorioak;
c) sartzeko arriskua benetakoa bihurtu duten sarbideak edo mekanismoak; eta
d) arriskua kudeatzeko esku-hartzeen identiﬁkazio eta
ebaluazioa.
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Bi motatako arrisku-azterketak daude, kualitatiboak
eta kuantitatiboak. Azterketa kualitatiboak arazoa ezagutzen duten adituen iritzian oinarritzen dira; horien
arabera, erantzunak “arrisku handi, ertain edo txikiko”
multzoetan sailkatzen dira, eta ﬁdagarritasuna aditu
bat baino gehiago kontsultatuz handitzen da. Kuantitatiboek, aldiz, kopuruak darabiltzate; beraz, emaitzak
delako gertakaria egiatan gertatzeko probabilitate gisa
adierazten dira. Datuak teknika informatikoen eta azterketa estatistikoen bidez lantzen dira. Datu berberetatik abiatuta emaitza berberak ematen dituzten eredu

deterministen aurrean, kudeaketa-erabakien alorrean
hobe da zoria eta ustekabeko faktoreak aintzat hartzen
dituzten eredu estokastikoak erabiltzea. Hori bai, betiere adituen iritziarekin osatuta.
Normalean, arrisku-azterketak iragarpen bidezkoak
dira, hau da, arriskua lekarkeen gertakaria jazo aurretik
egiten dira. Baina gertakaria gertatu bada ere, interesgarria izan daiteke azterketa egitea, gertatzeko moduari buruzko zantzuak eta, batez ere, gauzatutako kaltea
apaltzeko kudeaketa-estrategiak eskaintzen dituelako.

Espezie inbaditzaileek eragin lezaketen arriskua aztertzeko prozedurak, oro har, lau galdera hauei erantzutea eskatzen du (DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs, Erresuma Batua, 2003):
1.- Badu espezieak ikertzen den
espazioan sartzerik? Baiezkoan, nola?
2.- Badu espezieak populazio bideragarriak
errotzerik dena delako espazioan?
Zer behar du hori egiteko?
3.- Badu espezieak ekonomia edo
ingurumenaren aurkako eragin ekonomiko
nabarmenik eragiterik dena delako espazioan?
Baiezkoan, nola?
4.- Nola ekidin edo murriztu daitezke ondorio
kaltegarriak?

→
→

Mehatxuaren identifikazioa.
Arriskuaren ebaluazioa.

→

Ondorioen ebaluazioa, arriskuaren estimazio
eta balorazioa.

→

Arriskuaren kudeaketa.

Lehen galderak ez du aintzat hartzen espeziea nahita sartu izan den ala ez; bestetik, espezie errotuen kasuan, 3. eta
4. galderei baino ez zaie erantzun behar.

Arrisku-azterketaren urratsak eta osagaiak ageri dira aurreko diagraman. Alabaina, beste bat gehitu behar zaie horiei:
arriskuen berri ematea kudeatuko dituztenei eta gizarteari, oro har, kontzientzia hartu, sentiberatu eta azterketaren urrats
guztietan lagun dezan.
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Espezie exotikoen arrisku faktore garrantzitsuena aurretiaz beste inon inbaditzaile izateari lotzen zaio. Izan
ere, ingurumen-baldintzak ez badira oso desberdinak
(batzuetan baita desberdinak izanda ere), berriro ere inbaditzaile gisa jokatzeko probabilitatea oso handia da;
beraz, kasu horietan prebentziozko neurriek benetan
zorrotzak izan beharko dute. Kasuan-kasuan, kontuan
hartzekoak dira −nahiz eta neurri desberdinetan izan,
eta hortxe hartzen du garrantzia adituen iritziak− dena
delako espeziearen ugaltze- eta barreiatze-moduak,
ingurumen-faktoreen aldakortasunarekiko tolerantzia,
maila troﬁkoa, egokitzeko gaitasuna eta abar. Ezaugarri horiek garrantzitsuagoak dira espeziea ﬁnkatuta
dagoenetan, bere hedapenaren erritmoa eta esparrua
kalkulatzen laguntzeko.

Espezie inbaditzaileei buruzko Europako beste programa bat da DAISIEk berak sustatu zuen 2002-2006 VI.
Programa Markoaren baitan 6.3 azpi-lehentasun gisa
abiarazitako ALARM (Assessing Large-scale Risks for
biodiversity with tested Methods) izenekoa. ALARMen
helburua, eskala handiko ingurumen-arriskuak ebaluatzeko asmoz, bioaniztasuna eta ekosistemen funtzionamendua uztartzen dituzten metodo eta protokoloak
garatzea da, giza jardueraren ondoriozko eragin kaltegarri zuzen eta zeharkakoak murrizte aldera. Biodibertsitatearen alorreko aldaketak ebaluatu eta aurreikustea
nahi da horren bidez, betiere alderdi sozial eta ekonomikoei erreparatuta. Berebiziko arreta egiten die klimaren aldaketa, ingurumen kutsatzaile, inbasio biologiko
eta polinizatzaileen galeratik eratorritako arriskuei.

Arrisku-azterketa kualitatiboa adituen irizpideen menpe dago. Kuantitatiboak, berriz datu-base zabala eskatzen du nahitaez, eredu prediktiboak eta haren ﬁdagarritasuna neurtzeko emaitzek eskain liezaguketen sistema estatistikoa osatu ahal izateko bezain handia. Aldez
edo moldez, ez dira kontu errazak: nahiz eta datu eta
metodologia nahikorik izan, zinez ezinezkoa da organismo jakin bat iritsi eta errotuko den (eta baiezkoan,
noiz eta nola), bai eta gerora inbaditzailea izango den
ere igartzea. Horren adibide bikaina dugu zebra-muskuiluarena: datu eta froga guztien arabera, inbaditzaile trebea omen da; Kantauri itsasaldeko ibai-arroetan
agertuko zela jakina zen, baina noiz? 2011n iritsi da:
jokamolde inbaditzailea izango ote du?, non?, nola eta
noiz?

Lehen helburu gisa, hiru zerrendatan (beltza, zuria eta
grisa) sailkatu nahi ditu espezie exotikoak. Zerrenda
beltzak Europako herrialde bat edo gehiagotan, edo
beste kontinenteren batean, inbaditzaile gisa jotako
espezieak jasotzen ditu. Zerrenda zurian ahalmen inbaditzaile urriko eta ahalmenik gabeko espeziak daude; beraz, aurretiazko azterlan bat eginda eta berariazko neurriak hartuta sar liratekeenak. Zerrenda grisean
dauden espezieei dagokienez, zuhurtziazko printzipioa
aplikatuko litzateke: arriskuen ebaluazio oso zorrotza
egin beharko litzateke sartzea baimendu aurretik. Zerrenda grisean daude espezie ezagun guztiak, dagoeneko beltzean edo zurian sailkatu direnak izan ezik.

Europako Batasunaren ALARM programa.
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Laurogeiko hamarkadaren amaieran esperimentu aitzindaria izan zen arren, Iberiar penintsulan 90ekoan garatu zen ostruka-abeletxeen historia; hasierako goraldiaren ostean, merkatuak egonkortuta dirudi gaur egun. Duela bi hamarkada
hegazti exotiko horiek (Rhea americana eta Struthio camelus ; ostruka amerikar ere deitzen den ñandua, eta ostruka
afrikar edo ostruka –zentzu hertsian– hurrenez hurren) haragi, luma eta arrautzetarako abeletxe itxietan hazi eta inportatzeko baimenak eskatu zirenean, hutsaren hurrengotzat eta onargarritzat jo zen espeziea naturalizatu, errotu eta inbaditzaile
bihurtzeko arriskua; izan ere, oso urria zen hegazti horiek ingurumen-baldintzetara egokitzeko ahalmena, eta are urriagoa
populazio ugalkorrak sortzekoa. Hori guztia aintzat hartuta, ez da biodibertsitatearentzako mehatxutzat hartzen, eta baimendu egin zen jarduera, betiere instalazioak arau zehatz eta zorrotzen mendean jarrita.

ESPEZIE EXOTIKO INBADITZAILEEN ARRISKU-AZTERKETA

Espainiako katalogoko (1628/2011 Errege Dekretua)
espezie inbaditzaile (benetakoa edo potentziala) bakoitzeko egin beharrekoa
Agiri horren arabera, katalogoan jasotzekoa den espezie ororentzat egin behar da arrisku-azterketa, hura izango
baita espeziea kudeatzeko eta, beharko balitz, errotik desagerrarazteko estrategia zehazteko oinarrizko azterketa. Azterlanak honako informazioa bildu beharko du gutxienez:
a. Espeziearen izen zientiﬁkoa eta arrunta.
b. Espeziea itxian hazten bada, horren aipamen berariazkoa.
c. Aurreikusitako esku-hartzea, aleren batek ihes egiten edo ustekabean aske geratzen bada.
d. Jarraian adierazitakoak gertatzeko probabilitatearen balorazioa:
1.
2.
3.
4.

Ihesa edo ustekabean aske geratzea.
Natur ingurunean errotzea.
Izurrite bihurtzea.
Ingurumen-kalterik eragitea espezie autoktono, habitat, ekosistema, nekazaritza edo ondare
naturalaren erabilerari loturiko baliabide ekonomikoei.
5. Bideragarritasuna, eta kontrolatzeko eta errotik desagerrarazteko teknikak.

e. Halakorik bada, espezieak beste leku batzuetan eragindako arazoen berri.
f. Ihesak eta ustekabeko askatzeak ekiditeko teknika eraginkorrak.
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Nola neurtu espezie exotikoren bat lurralde jakin batera iristeari lorturiko arriskuak
UR KONTINENTAL GEZAKO ARRAINEN KASUA
Espezie exotikoren bat iritsi eta errotzeko arriskua aurreikusteko (agian, gainera, inbaditzaile moduan), bi galdera gakori erantzun behar zaie: bada alderik gertakizunean arrakasta duten eta arrakastarik ez duten espezie
exotikoen biologian?; eta inbaditzaile jokatzen duten espezieen eta jokatzen ez dutenen artean?
Europan eta AEBetan ur gezako arrainen fauna ondo ezaguna da: inbentario osoak daude, ibai-arroka sailkatuta, espezieak oso argi identiﬁkatuta daude, bakoitzari buruzko azterlan biologikoak daude, baita kirol-arrantzarako baliabide gisa erabiltzen direnean populazio-dinamikako ereduak osatzeko ere; horrez gain, bakoitzaren berariazko habitat-beharrak ezagutzen dira, dela dimentsio ﬁsiko eta kimikoan (tenperatura-bitartea,
oxigeno-kontzentrazioa, pH-a, etab.), dela biologikoan (elikagaiaren eskuragarritasuna eta beste). Horregatik
guztiagatik, arrainak baldintza onenetan daude auzi horien erantzunak bilatzeko arrisku-azterketaren bidez.
Danubioko izokina (Hucho hucho ) Iberiar
penintsulako hainbat ibaitan sartu zen –hala
nola, Bizkaiko Lea ibaian–, baina arrakastarik
gabe. Tormes ibaiaren zati batean baino ez
du lortu girora moldatzea, baina lutxoa sartzeak (80ko hamarkadan) eta zentral hidroelektriko txikiek kalte larria eragin diote izokinari. Haren arrantzak jarraitzen badu ere,
etengabe haztegietatik ibairatutako aleei
esker egiten da. (Argazkian, Ekialdeko Europan harrapatutako ale bat).

Iberiar penintsulan berriki egin da ikerlan hori (Ribeiro et al., 2008). 45 espezie aztertu ziren, eta hiru multzotan sailkatu: arrakastaz sartutako exotikoak (errotuak: 22 kasu), arrakastarik gabe (sartu izan diren arren ez dira
ugaldu: 13 kasu), eta bertakoak, baina arro batetik beste batera aldatuak (10 kasu). Espezie bakoitzean 11
aldagai aztertu ziren: jatorrizko eremuaren tamaina, jatorrizko eta sartutako eremuen arteko distantzia, arrakasta-maila aurretiazko inbasioetan, ale helduen molde troﬁkoa, ugalkortasun maximoa, kumeen zaintza, ale
helduen gehieneko tamaina, gehieneko ugalketa-bizitza, tolerantzia ﬁsiologikoa, eta dena delako eremuan
sartzeko presioa eta ahaleginak. Datuak aldagai bakoitzaren garrantzi erlatiboa neurtzen duen azterketa diskriminatzaile baten bidez prozesatu ziren, sartzeak izan zezakeen emaitza aurreikusteko asmoz, eta gerora,
benetan gertatu denarekin nola egokitzen den ikusteko.
Emaitzen arabera, argi ikusten da aurretiazko inbasioetan izandako arrakasta dela inbasioaren urrats guztietan gauza berdintsua gertatuko dela erakusten duen adierazle onena. Beste alde batetik, garrantzitsua da
ale helduen tamaina (zenbat eta txikiagoa, orduan eta arrakasta-aukera handiagoa), jatorrizko eremuarekiko
distantzia (distantzia handiagoak arrakasta-aukera eskasagoa dakar), eta tolerantzia ﬁsiologikoa (zenbat eta
handiagoa, orduan eta aukera gehiago).
Eredu honek penintsulara iritsi daitezkeen espezieak (baita gogoz kontrako sartzea bada ere) bertan errotzeko
arriskua kalkulatzen laguntzen du; baita sartzea galarazteko –eta, hala ere sartuko balitz–, espeziea errotu eta
hedatu dadin zuhurtziazko neurri egokienak hartzen.
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Kostuak
Aurreko atalean azaldu dugun sartzeen historia laburrean, gizakiak leku batetik bestera eraman dituen espeziekiko menpekotasuna aipatu dugu. Izan ere, espezie exotiko jakin batzuek % 98tik gora osatzen dute
gaur egun gizakien elikadura; horien artean daude
arroza, garia, artoa eta beste landare batzuk; baita abereak, eskorta-hegaztiak eta gizakien elikaduran erabiltzen diren beste animalia batzuk ere. Milurteko honen
hasieran, horrek guztiak 800 milioi dolarreko balioa hartzen zuen urtean Estatu Batuetan. Aipa ditzagun beste
erabilera onuragarri –eta baita ebaluagarri– batzuk: izurriteen kontrola, kirol-jarduerak, paisaia eta lorezaintza
alorreko berreskuratze eta egokitze-lanak, laguntza-animaliak, saiakuntzakoak...
Alabaina, gaur egun planetako toki guztien arteko espezieen joan-etorria hain da handia, non espezie exotiko ez onuragarrien kopuruak (inbaditzaileak barne)
aldaketa larriak eragiten dituen ekosistemetan. Horrek
dakartzan ondorio ekologikoei ekonomikoak ere gehitu
behar zaizkie.
Oro har, hobeto zenbatetsi ahal ditugu espezie inbaditzaileen kalte ekonomikoak ekologikoak baino, baita
lehenago ere. Kalte ekonomikoek oso erraz pizten dute
gizartearen arreta, bai behintzat eraginak pairatu dituztenen artean; gainera, errazago neurtzeko modukoak
dira, eta arinago antzematen dira. Gizarteak hainbat
galderari erantzutea eskatzen du (Zer gertatzen ari da?
Zergatik? Zer egin behar da?); horren ondorioz, dirua
bideratzen da ikerlanak egiteko eta, hartara, hobeto
ezagutzen dira auziaren alderdi horiek. Zientzialari eta
adituentzat izan ezik, gorabehera ekologikoak lausoagoak dira, ez hain begi-bistako, eta gainera epe luzeagoa behar dute arreta pizteko.

David Pimentel irakasle emeritua da egun
New Yorkeko Cornell Unibertsitatean. Ospe
handiko entomologoa da; berak eman zien
hasiera inbasio biologikoen kalte ekonomikoak ekologikoen ondorio eratorri gisa ikertzeko joerari. Bere lantaldearekin plazaratutako argitalpenez gain, joan den mendetik
(eta bereziki mende honetako lehen hamarkadan) auziaren alderdi zientiﬁko ugariren
inguruko lanak antolatu eta argitaratu ditu.
Argazkian 2002an kaleratutako bere liburu
baten azala ikus daiteke.

Sarri askotan, espezie exotiko inbaditzaileen ondoriozko eragin ekologiko eta ekonomikoak zein bere aldetik ikertu dira, nahiz begi-bistakoa den elkarren arteko
lotura estu-estuan jorratu beharrekoak direla. Ikuspegi
ekonomikotik, espezie bereziki kaltegarrien, edo espezie esanguratsuen (hau da, gizakiek ezagutzen dituztenak eta horiekiko sentibera direnak) kasuak badaude.
Eta merkatuarekin zerikusia duten alderdiak aintzat
hartzen badira, ia-ia zuzenean eurotan edo dolarretan
adieraz daitezkeenak. Antza, lehorreko ornogabeek
kalte ekonomiko gehiago eragiten dituzte ekologikoak
baino, eta kontrakoa gertatzen da ur-ornodun eta lehorreko landareekin (Vilà et al., 2010).
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Nola neurtu BIOANIZTASUNAREN BALIOA
eta, bereziki, espezie inbaditzaileek eragiten dituzten galerak

(Ikusi, adibidez: Armsworth & J. Roughgarden, 2001; Binimelis et al., 2007).
Biodibertsitatearen balioa, guztira, espezie inbaditzaileek eragiten dituzten onura eta galerak kalkulatzeko oinarria
da. Graﬁkoaren azpiko aldean, balio horiek kalkulatzeko ingurumen-ekonomiak proposatzen dituen metodoak azaltzen dira.

Erabilera-balioak. Izadia erabili edo ustiatzeagatiko onurak.
a. Zuzena, esaterako, produktu naturalen bilketa.
b. Zeharkakoa, hau da, zenbait baliabide edo egoera garrantzitsu babesten laguntzen duelako, gizakiak izaditik eskuratzen dituen onurak.
c. Aukera-balioa, gizakiak baliabide jakin bat etorkizunean babesteari ematen dion garrantziarekin lotzen direnak; esaterako, oihan tropikala babestea, etorkizunean zenbait gaixotasun sendatzen laguntzeko botika
berriak aurkitzeko asmoz.
Erabilera ezaren balioak. Gizakiak izadiari esleitzen dizkion eta inolaz ere hartaz egin daitekeen erabilerarekin
loturarik ez duten balioak.
d. Izate-balioa, espazio natural edo ekosistema jakin batek bere horretan iraungo duela jakitetik gizakiak lortzen duen onura. Baita ziur asko gizaki horrek inoiz bisitatuko ez badu ere.
e. Jaraunspen-balioa, baliabideari loturiko onurak hurrengo belaunaldiei uzteko balioa.
Ohiko erabileran, eta zentzu hertsian, zuzenean diru-onura sortzen duen horri deitzen zaio “balio ekonomiko”
(erabilera-balioak, a eta b). Gainontzekoa “balio ekologiko” deitzen da, eta ez da merkatu-balioak erabil daitezkeenean bezain erraz kalkulatzen: ekosistemek emandako zerbitzuak balioestean oinarritzen da (Millenium
Ecosystem Assessment, 2005). Balio ekonomiko zuzena, zeharkakoa, aukera- edo ia aukera-balioa, izate-balioa
eta jaraunspen-balioa zenbatuz guztizko balioa osatzen da.
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Hainbat arrazoiri egotzi dakizkieke espezie exotikoek
eragindako kostuak: etorrera galarazteko ahaleginak,
iritsi direnen gaineko jarraipen-lanak, eragindako kalteak, kalte gehiago egin ez dezaten prebenitzeko lana,
eta biodibertsitateari eragiten dioten kaltea (ebaluatzen nekezagoa). Dela kontrola, direla errotik desagerrarazteko zereginak, kudeaketa lanek ere kostua dute.
Korapilatsua eta ia ezin helduzko lana da biodibertsitatearen alorrean espezieek oro har eragiten dituzten kalte eta galerak kuantiﬁkatzea, besteak beste, ez daukagulako horien arteko gehienen berri. Animalien artean,
ez daukagu 2.000.000 espezieren deskribapena baino,
nahiz eta biosferan guztira 12.000.000tik gora daude-

Sartutako
espezieak
Landareak

AEB
0,148

Erresuma
Batua

Australia

la uste den. Animaliak maila gorenean daude, beraiek
dira menperatzaileak, batez ere artropodoak, eta horien artean bereziki intsektuak. Estatu Batuetan –bertan alderdi ekonomikoak ikertuago daude– AEBetako
2000ko 120.000 milioi dolarreko kostua kalkulatzen da
espezie inbaditzaileek zuzenean eta horiek kontrolpean
hartzeko lanen truke eragindako kalteetan, kontzeptu
biak bilduta (Pimentel et al., 2005). Azpiko taulak hainbat herrialde eta animalia taldetarako urteko kostu-kalkuluak biltzen ditu, 2001. urtean, AEBetako 2000ko
mila milioi dolarretan adierazita; kontuan hartu behar
da datu dokumentatuak direla, eta ez dutela guztizko
kopuruak erakusteko asmorik:

Hegoafrika

India

Brasil

0,095

GUZTIRA
0,178

Ugaztunak
arratoiak
beste batzuk
Hegaztiak

19,000
18,106
1,100

Narrasti eta anﬁb.

0,006

0,006

Arrainak

1,000

1,000

Artropodoak

2,137

Moluskuak

1,305

Gaixotasunak*
gizakiengan
abereetan

6,500
9,000

1,000
-

0,534
0,249

0,118
0,100

GUZTIRA

58,299

6,570

6,866

3,013

4,100
1,200
0,270

1,200
4,655

2,700
-

25,000
-

4,000
-

0,228

56,400
23,961
1,370

2,365
1,305

25,000

2,333
-

10,467
9,349

6,733

106,481

Urtero espezie inbaditzaile batzuek herrialde jakin batzuetan eragindako kalteen kostua, AEBetako 2000ko mila milioi
dolarretan adierazita (iturria: Pimentel, 2001). Kopururik ageri ez bada, ulertu behar da kalteak ez direla kuantiﬁkatu, ezta
kalterik eragin ez denik ere. Gastuen arrazoi nagusien artean, zenbait espezie (ur-landaretza inbaditzailea, ornodunak)
kontrolatu eta errotik desagerrarazteko kalteak, eta elikagai eta biltegiratutako beste ondasun batzuetan, nekazaritzan eta
basogintzan jasandako kalteak jaso dira (animalia basatu eta artropodoena).

* Espezie inbaditzaileak berak kutsatu ditzake gaixotasunak zuzenean, edo espezieak garraiatzen dituen
patogenoek.
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Espezieak
guztira
5.789

Eragin ekologikoa
(eta ehunekoa)
326 (5,6)

Eragin ekonomikoa
(eta ehunekoa)
315 (5,4)

Lehorreko ornogabeak

2.481

342 (13,8)

601 (24,2)

Lehorreko ornodunak

358

109 (30,4)

138 (38,5)

Ur gezako ﬂora eta fauna
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145 (30,1)

117 (24,3)

Taldea
Lehorreko landareak

Europako espezie inbaditzaileen kopurua, guztira, eta eragin ekonomiko edo/eta ekologikoa
ezagutzen den multzoarena, taldeka. Iturria: Vilà et al., (2010), DAISIEren 2008ko otsaileko datuak erabilita.

Europan ez dago espezie inbaditzaileei loturiko kostuei
buruzko ikerlan askorik; gainera, eragindako ekosistemetan gertatzen diren zerbitzuetako galerak, gehienbat
“hornidurazko” galera zuzenak aztertzen dituzte (hau
da, merkatuan berehalako balioa duten baliabideak,
“ondasuntzat” jotzen direnak: nekazaritza eta basogintzako produktuak, arrantza) eta inbasioaren ondorioak
ekidin edo murrizteko lanetatik eratorritakoak. Beraz,
sektore kaltetuenak landare- eta animalia-ekoizpena,
arrantza kontinentala eta ehizarekin loturikoak dira, eta
azkenaldian, energia eta bestelako zerbitzuak ere bai.
1. atalean esan dugun bezala, DAISIE katalogoan Europan dauden 10.000 espezie exotikotik gora biltzen
da. Espezie horiek eragin dituzten ondorio ekologiko
guztien % 11 baino ez da aztertu, eta ondorioz ekonomikoen % 13 baino ez.
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Adituek munduko beste eskualde batzuetako ikerlanak
baliatuz eta izurritea agertu ostean irabazitako eta izurriterik gabe irabaztea espero zutena estrapolatuz kalkulatutako ﬁnantza-kostu gisa neurtzen dira eragin ekonomikoak (kasu honetan, eurotan). Eragin ekologikoak
nekezago ebaluatu daitezke; edonola ere, jakintza-arlo
anitzeko hurbilketaren bidez kalkula daitezke; metodo
hori ikerkuntza operatiboan erabiltzen da (Binimelis et
al., 2007), eta aurrekoak bezala, diru-unitatetan adierazten du emaitza. Arazoa nola egitean datza; gaur
egun, Europa auzi hori jorratzen ari da, Zuzentarau eta
beste agiri arautzaile batzuk proposatuz eta adostuz.
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Adibide batzuk
Estatu Batuetako milatik gora espezieren artean, % 97
ez dira bertakoak. Sartutako espezieren % 5 onuragarriak dira, baina % 56tik gora benetako izurriteak dira,
eta horiek kontrolpean hartu eta aldian behin errotik
kentzea oso garestia da. Esaterako, usoek 1.000 milioi
dolarreko kalteak eragiten dituzte (datu-balioak joan
den mendearen amaierakoak dira).
Basurdeek edo txerri basatuek (Sus scrofa espeziea,
animalia basatua eta mendeetan etxekotua, bai eta elkarren arteko hibridoa ere), Eurasiako eta Afrikako iparraldean dute jatorria eta arazo larriak eragin dituzte,
AEBetan (bertan, 4 bat milioi buru bizi dira) Mexikon
eta Australian (4 eta 20 milioi ale artean bizi da bertan; kalkulu biak XX. mendearen azken hamarkadakoak
dira). Aipatutako aldian, espeziea kontrolatzeko lanen
eta kalte-ordainen (nekazaritzan, landaretza naturalean,
lurraren higaduran eta abarretan) kostua 800 milioi dolarrekoa izan zen AEBetan, eta 80 milioi dolar ingurukoa Australian.
Basurdea bere basurdekumeekin.
Jacques De Sève: grabatua «Histoire générale des animaux,
desvégétauxetdesminérauxquisetrouventdansleroyaume»
P.J. Buc’hoz. Paris, 1776

Basurdearen (Sus scrofa ) hedapena 2007an. Europan, Asiako zati handi batean eta Afrikako iparraldean dauka jatorria espezie horrek. Espeziearen molde etxekotuarekin (txerriarekin) batera, AEBetara eraman zuten lehenik Europako kolonoek
eta geroago Australiara. Bi leku horietan espezie inbaditzaile oso kaltegarri bihurtu da. Berdez: jatorrizko eremua. Urdinez:
sartutako eremua. (Wikipediatik hartutako mapa).
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Hainbat arratoi espezie (arratoi beltza Rattus rattus ,
eta arratoi arrunta Rattus norvergicus ) izurrite dira,
eta munduko 100 espezie kaltegarrienen zerrendan
daude. Joan den mendeko azken hamarkadan, AEBetan 1.250 milioi arratoi eta Indian 2.500 milioi zegoela
kalkulatzen da, eta aurreko kostuen taulan adierazitako galerak eragin zizkieten herrialde horiei. Arratoiek
arazo ekonomikoak eta gizakien osasunaren alorrekoak
eragiten dituzte, esaterako, biltegi eta etxeetako elikagaiak jaten dituzte (gainera, beren gorotzekin kutsatzen
dituzte), uztak garbitzen dituzte, eta gaixotasun askorekin lotuta daude: izurri bubonikoa (arratoien arkakusoak
transmititzen du), hantabirusaren bidezko infekzioa,
leptospirosia, kriptosporidiosia, sukar hemorragiko birikoa eta Q sukarra.

Izurrite bihur daitezkeen intsektuek munduko elikagaien ekoizpenaren % 15 baino gehiago birrintzen
dute (lurraldeak eta urteak gorabehera, batez bestekoa
% 30ekoa da), bai eta basogintzako produktuen % 10 ere;
jakina, horrek guztiak dakartzan galerak gehitu behar.

Arratoiek eta beste karraskari batzuek kutsatzen duten
hantabirusa mehatxu gero eta larriagoa da Hego Amerikako herrialde batzuetan: Perun (bertakoa da lehen irudia),
Argentinan (hangoa da, berriz, bigarrena, arratoien arerio
naturalak errespetatzea gomendatzen duena), Txilen eta
beste batzuetan. Herrialde horietan, gizartea sentiberatzeko kanpainak garatzen ari dira. Bektoreen bidez hedatzen
ari den birus hori (Seul aldaera, R. norvergicus ekin lotuta), Amerika eta Asia osoan dago; gainera, dagoeneko
bada aldaera ﬁnkatu bat Europako iparraldean, eta agerraldiak ditu kontinentearen gainontzean.

Adibide bat ematearren, Australiako Nekazaritza, Arrantza eta Basogintzaren Gobernu Sailak oti australiarraren ( Chortoicetes terminifera) izurrite aurreikuspenen
mapa egiten du urtero, beharrezko kontrol-neurriak hartu daitezen. 1999-2004 denboraldiko azterlan ekonomiko
baten arabera, kostu/onura erlazioa 1:8koa izan zen, gutxi
gorabehera. Bizkaian, Neiker-Tecnalia erakundeak antzeko proiektuak bideratzen ditu lurraldean eragiten duten
espezieei buruz.

50

2 OINARRIZKO EDUKIAK

Adibide bat etxean bertan: zebra-muskuilua
Llobregat ibaian agerraldia izan eta aztarnarik utzi gabe
desagertu ostean, Ebro ibaiaren behe-arroan atzeman
zen lehenengoz Iberiar penintsulan zebra-muskuilua
(Dreissena polymorpha ), 2001eko uztailean, hain
zuzen ere, Ribarrojako urtegian eta Flix herriko (Tarragona) meandroan. 2005ean iritsi zen Ebro ibaiaren erdi-ibarrera, eta geroago goi-ibarrera: 2006an, Larrazubi
(Puentelarrá) eta Sobronera iritsi zen; beranduxeago
Zadorra sistemako urtegietan hedatu zen, 2008an hain
zuzen. 2011n, arro guztian hedatuta zegoen. Penintsulako beste hainbat arrotan ere badago: Segura eta Júcar ibaietan 2005etik, eta Guadalquivirren arroko zenbait urtegitan (Los Bermejales, Granadan, eta Iznájar,
Granada eta Kordoba artean), 2005etik aurrera.
2011ko uda baino lehen iritsi zen Bizkaira zebra-muskuilua, orduan antzeman baitzen lehenengoz Undurragako urtegian, Arratia ibaiaren goi-ibarrean. Lehenengoz eta bat, larbak aurkitu ziren, eta gero –irailean– ale
helduak, hornitzeko eta Zadorraren sisteman energia
sortzeko helburuz batetik bestera mugiarazten diren
uretan.
Zebra-muskuiluek habitat jakin bat kolonizatzeak eragin
kaltegarriak ditu hainbat alderdi ekologiko eta ekonomikoren gainean:
• Eraginak habitaten gainean: habitataren konplexutasuna areagotzen da, uraren gardentasuna handitzen,
oxigeno-kontzentrazioa murrizten eta mantenugaien
hazkuntza areagotzen.

Zebra-muskuiluaren (Dreissena polymorpha ) izurritearekin ukipenean egon diren ontzi, ekipazio, makina eta
bestelako elementu oro desinfektatu, lehortu eta garbitu
behar dira. Ebroko Konfederazio Hidrograﬁkoak (CHE)
hainbat protokolo garatu ditu (ontzi, ekipazio eta laneko
makina eta osagarriei buruz), zebra-muskuiluaren hedatze-prozesua galarazteko xedez. Ebro ibaiaren arroan ia
30 desinfekzio-gune daude, horietako 3 EAEn, eta leku
horietan bideratu daitezke aipaturiko protokoloak. Konfederazioaren web-orrian (www.chebro.es) protokoloak
eta desinfekzio-guneen kokapena ikus daitezke. Argazkian, Ebroko urtegiaren desinfekzio-gunea, Arijan (Burgos).

• Eraginak ekoizle primario, bakterio eta beste organismo batzuen gainean.
• Eraginak ura eroate- eta punpatze-instalazioen gainean (eten beharrak, eraginkortasun-galerak, hodiak
buxatzea, etab.).
Ebroko Konfederazio Hidrograﬁkoak eginiko lanaren
arabera (Pérez y Pérez eta Chica Moreu, 2010), kostu ekonomikoak 4,7 bider handitu dira 2005 eta 2009
bitartean, eta 11,6 milioi euroko muga jo du Ebroren
arroan luze-zabalean eragindako ehun erabiltzailetik
gorako kopuruarentzat. Kopuru horiek sobera gainditu
dituzte 2005eko aurreikuspenak (kontuan hartzekoa da
urte horretan hasi zela kutsadura arro osoan hedatzen).
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Zebra-muskuilua Ebro ibaiaren arroan dagoenetik, goian adierazitako zenbatekoak (eurotan) gastatu behar izan dituzte
graﬁkoan ageri diren sektoreek. 2005 eta 2006 urteen arteko inﬂexio-puntua bat dator espeziea ibaiaren erdi- eta goi-ibarrera iritsi zen unearekin. Ez dira kontuan hartu (hurrengo graﬁkoan adierazten dira) Kantauriko Konfederazio Hidrograﬁkoaren gastuak.
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Hainbat administraziok zebra-muskuilua Ebro ibaiaren arroan kontrolatu eta kudeatzeko emandako diru-kopuruak (milaka
eurotan). 2005ean espeziea Ebro ibaiaren erdi- eta goi-ibarrera iritsi eta Gaztela eta Leon nahiz Euskal Autonomia Erkidegoari ere eragin zien. Kantauriko Konfederazio Hidrograﬁkoak diru-kopuru handia erabili zuen arroaren buruan dagoen
Ebroko urtegiko urak lekualdatuz muskuilua Saja-Besaya sisteman ager ez zedin, bai eta hurrengo urteetan mantentze-lanak burutzeko ere. Orduan, aurkitu gabe zegoen zebra-muskuilua Kantauriko isurialdean; baina 2011n espezie inbaditzailea bertara iritsi da, Arratia ibaian barrena, eta bertatik Nerbioi-Ibaizabal arroan zehar zabalduko dela pentsa daiteke ia segurtasun osoz). Prebentzio eta zuhurtziazko neurri egokiak hartu izan dira, esaterako, inguru horretan arrantza debekatzea.
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Araudia
Gizakia bere parekoekin bizi da, ingurune natural
eta sozial batean. Bizikidetza horrek harreman oso
konplexuak eragiten ditu, baina, oro har, bi motatan
laburbildu daitezke, lankidetzazkoak eta lehiazkoak.
Kasu bietan sor daitezke gatazkak. Gatazka horiek
konpontzeko batetik, eta prebenitzeko, bestetik,
jardunbide jakin batzuk eratu izan dira; horixe da, hain
zuzen ere, Zuzenbidearen jatorria.

tan, agortzeari lotuta. Erdi Aroan zenbait baliabideren
erabilera arautzeko epaimahai eta kodeak ezarri ziren,
urarena adibidez (Valentziako Uren Epaimahaia), edo
herri-basoena (Bizkaiko Forua); garai berekoak dira ehiza-liburuak. Dokumentu horiek oso lagungarriak dira
Iberiar penintsulan Erdi Aroaren amaieran ehizarako
oso estimatuak ziren zenbait espezie esanguratsuren
(hartza, oreina, basurdea, basoilarra eta abar) hedapenaren berri jakiteko. Liburu horietan espezie horien
“kudeaketa iraunkorraren” aldeko (barka bekigu anakronismoagatik) arauak ematen dira.

Hiztegietan terminoaren inguruan jasotako adiera
ugarien artean, bi ekarri nahi ditugu hona:
1. Justiziaren eta ordenaren ideia jakin batean oinarrituta,
gizartean giza harremanak bideratu eta erregulatzeko
printzipio eta arauen multzoa, eta derrigorrez ezar daitezkeena.
2. Printzipio eta arau horiek ikertzen dituen zientzia.
Zuzenbidea1 bizikidetza-arazoekin batera jaio zen, ez
aurretik. Arazo horientzako konponbideak proposatzen
eta adosten diren hurrenkera historikoan, lehenik eta
behin beste inori kalterik eragin dion jardunbide jakinen bat nola zuzendu eta konpentsatzeko bideak aztertzea izan zen; eta beranduago, maila aurreratuagoetan,
kalteok prebenitu eta ekiditeko neurriak proposatu ziren. Arau horiek guztiak arazo zehatzak sortu ahala joan
dira xedatzen, betiere gatazkak konpondu asmoz (gaur
egungo terminologiarekin ingurumen-, ekonomia- eta
gizarte-gatazkak deitzen ditugunak, osasun alorrekoak
barne), eta prebentzio-neurrien bidez ahal den neurrian
aurre hartzeko.
Ezagutzen ditugun araubide zaharrenak biltzen dituzten
agirietan (Hamurabiren kodea, K.a. 1760. urtea; Moisesen Legearen taulak, K.a. 1250. urtea, g.g.b.) ezta zuzenbide erromatarrean ere (XII Taulen Legea, K.a. 451.
urtea) ez da ingurumenarekin zerikusirik duen konturik
jasotzen. Giza jarduerak naturarekiko izan ditzakeen
ondorioak ez dira kontuan hartzen, ez bada beste pertsona baten ondasunei kalte egiten dielako, normalean
nekazaritzarekin eta zenbait baliabideren (ura, larreak,
egurra, ehiza, arrantza, etab.) erabiltzeari eta, zenbaite-

Ehiza-liburuak ehiza-guneetako espezie basatien gaineko
informazio garrantzitsuaren iturri izan ziren, baita leku
geograﬁko, ibai eta mendien izenena ere.

1 Zuzenbidea gizartean bizi diren pertsonen arteko harremanak eta euren portaerak ﬁnkatu eta xedatzen dituzten arau eta instituzioen multzoa
da, justizia printzipioetan oinarrituta eta estatuak sustatua. Arau multzoa
izateaz gainera, zuzenbidea moralarekin eta boterearekin estuki loturik
dagoen kontzeptua da (Iturria: WIKIPEDIA).

53

Bizkaiko Forua (1625. urteko edizioaren azala) eta XI. Legearen testua.
Bertan, zaintzari buruzko testu jakingarri bat aurki dezakegu, non
ibaiak arrainez ‘husten’ eta ‘suntsitzen’ dituzten arrantza-aparailuak
debekatzen diren.

Ingurumen Programa; ezagunagoa da gaztelaniazko
izenaren siglekin: PNUMA) sortu zen, eta NBEren
gainerako agentziek bezala jarduten du.
Hurrengo bi hamarkadetan ingurumen arazoak gero
eta larriago eta premiazkoago bihurtu ziren, eta
horrekin batera zabaldu egin zen bilerek eta batzarrak
sorrarazi zuten gizarte-kontzientzia. Lehen-lehenik
mehatxatutako eta desagertzeko zorian zeuden
espezieei dagokienez, eta gero baliabide-espezieak
agortzeko arriskuaren gaineko kezkari dagokionez;
azkenik, espezie inbaditzaileen arazoa bihurtu zen
kezka iturri.

Baina nazioartean, ingurumen-zuzenbidea joan den
mendearen azken hereneko ekarpena da. Aratu beharreko objektua izadiaren erabilera da, betiere giza jarduerekiko harremanetan.
Mendebaldean, 1945-70 urteetan zabaldu ziren
lehenengoz gai honen inguruko auziak. Gero eta larri
eta sarriagoak zirenez (esaterako: ura azidotzearen
erruz saldoka hildako arrainak, petrolio-isuriak,
arrantza-sarden agorpena, DDTaren ondorioak, eta
abar), helburua adostasuna lortu eta hitzarmenak
sinatzea izan zen. Lehen bilera orokorra 1972an
Stockholmen burututako Giza Inguruneari Buruzko
Nazio Batuen Batzarra izan zen, nahiz eta ezagunagoa
izan zen haren leloa: “Lurra, bat eta bakarra”. Artean
urrun zegoen Ingurumen Zuzenbidearen ideia, baina
batzarraren ondorioz NBIP (forma osoan: Nazio Batuen
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Apurka-apurka, 1987ko “Gure etorkizun komuna”
–Brundtland Txostenean agertutako iraunkortasunaren kontzeptua itxuratu eta ﬁnkatu zen, bai eta ingurumen-auzia globala dela eta soilik ikuspegi horretatik
heltzeko modukoa delako ideia ere. Horrekin batera,
zabaldu eta nagusitu egin zen giza garapena eta ingurumena elkarren menpeko gertaera gisa ulertzeko joera. 1980an Natura Babesteko Nazioarteko Batasunak
(UICN), gorago aipatu dugun PNUMAk eta Naturaren
Mundu Funtsak (ingelesez World Wildlife Fund, WWF),
UNESCOrekin batera, “Kontserbazioa sustatzeko mundu-estrategia” plazaratu zuten, non garapenaren plangintzak ingurumena ere aintzat hartu behar duela aitortzen den.
Aurreko saioek goia jo zuten 1992an Rio de Janeiron (Brasil)
egindako Lurraren Goi-bileran (Rio de Janeiroko Biltzarraz
ere ezagutzen da) lortu zen konpromiso orokorrean. 176
gobernuk, 105 estatuburuk, 10.000 ordezkarik, 1.400
GKEk eta milaka kazetarik parte hartu zuten.
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Lurraren Goi-bilera (edo Rioko Goi-bilera) topaketarik garrantzitsu eta
erabakigarrienetakoa izan da planetaren kudeaketa orokor eta adostuaren
ildoan. Ingurumen-, ekonomia- eta
gizarte-alderdiak jorratu ziren modu
koordinatuan. Politikari, kudeatzaile,
zientzialari, ekonomialari, gobernuz
kanpoko erakunde, kazetari eta, oro har, era guztietako
jendeak parte hartu zuen, mundu zabaleko 170 herrialdetatik baino gehiagotatik etorrita. Bertan “Lurraren gutuna” eta Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmena,
DBH, onetsi ziren.
Posterra: Peter Max.

Rioko Goi-bileran asmoen adierazpena egin zen aurreko paragrafoetan azaldutakoaren ildotik, eta “Lurraren
Gutuna” izeneko agirian islatu zen. Biltzarrean, beste
batzuen artean, Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmena, DBH, sinatu zen (CBD ingelesezko sigletan),
non espezie exotikoak berariaz aipatzen diren: :
8. artikulua. “In situ” kontserbazioa
Itungileek, bere baldintzen eta gaitasunen arabera:
h) Ekosistemei, habitatei edo espezieei mehatxu
egiten dieten espezie exotikoak sartzea ekidingo dute
eta espezie horien sarrera kontrolatu edo errotik
desagerraraziko dute;
Une horretatik aurrera, munduko estatuak, arazoaren
jabe izanda, eta sinatu zuten hitzarmenak behartuta,
natura babesteko (ekosistemen berezko bioaniztasun
genetikoa barne) beharrezko legeak epe egokietan
onetsi eta garatzeko konpromisoa hartu zuten. Ekosistemak osatzen dituzten espezie autoktonoak eta habitat naturalak babestu egin behar dira, bai eta irizpide

iraunkorren arabera kudeatu ere. Eta espezie exotikoak
mehatxu bihurtu dira bioaniztasuna babesteko, hain
zuzen ere mehatxurik larri eta kaltegarrien, behin eremuen arteko banaketa hautsi delarik.
Hitzarmen hori nazioarteko akordio berretsienetakoa
da, 188 herrialdek sinatu baitute. Sinatzearekin batera
betebeharrak sortzen dituzten beste akordio batzuen
aurrean, DBH malgua da, bere behar eta gorabeheren
arabera aplikatzeko aukera ematen dio herrialde
bakoitzari, betiere epe eta estrategia partekatu batzuen
mugetan. Hitzarmenaren ondorio arrakastatsuenetako
bi aipatuko ditugu: batetik, mundu zabalean jendea
eta gobernuak kezkatzen hasi dira Biodibertsitatea zer
den, zertarako balio duen eta nola babestu daitekeen;
bestetik, iraunkortasunaren inguruko kontzientzia
handia piztu da.
DBH nazioarteko araudi urri, sakabanatu eta oso unean
unekoaren helmuga da, baina aldi berean araudi berri
baten abiapuntu ere bai, kontzeptuzko esparru adostu
baten baitan homologatuta jaio den araudi berri ba-
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tena, alegia. Riotik hona baterako hitzarmen ugari sinatu dira, lan-talde oﬁzialak osatu dira eskumen maila
guztietan (EBn, estatu barruan, autonomia erkidegoetan...) –baita lotura oﬁzialik gabeko adituen artean
ere–, bioaniztasunaren auziaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko, bai ikuspegi orokorrean, bai maila zehatzagoan, espezie exotikoak han edo hemen sartzeari
buruz. Erakunde garrantzitsuenetako bat Espezie Inbaditzaileei buruzko Programa Globala (honela deitzen
da ingelesez: Global Invasive Species Program, GISP)
da, 1987an sortutakoa DBHren 8(h) artikulua indarrean
jartzeko helburuz: ekosistemei, habitatei edo espezieei
mehatxu egiten dieten espezie exotikoen sarrera kontrolatzea edo espezieak errotik desagerraraztea.
Gaur egun, beraz, natura babesteari buruzko araudi
orokorra, eta espezie exotikoei dagokiena bereziki,
hiru mailatan garatzen da gutxienez, eskumenen
ikuspegitik: nazioartekoa, estatukoa eta autonomikoa.

Eskumen mailak
Nazioartean, era desberdineko arauak daude. Arau
mota ohikoena Hitzarmena da, printzipio, protokolo
edo beste molderen bidez garatzen direnak. Hitzarmenak menpeko araudia osatzeko oinarri gisa ulertzen
dira.
Europari gagozkiola (eskumenen hierarkian hurrengo
urratsa), Zuzentaraua, Erregelamendua, Erabakia eta
beste tresna batzuk baliatzen dira (Gomendioa eta Komunikazioa, besteak beste), aplikagarritasun eta eraginkortasunaren arabera antolatuta. Zuzentarauek helburu
jakin batzuk betetzera behartzen ditu estatu kideak,
baina askatasuna ematen diete helburu horiek nola eta
zein bitartekoren bidez lortu erabakitzeko. Zuzentaraua
komunitate-zuzenbideko xedapen arau-emailea da,
eta loteslea da estatu kideentzat. Hala, estatuek hura
berresteko konpromisoa hartzen dute. Estatuak (edo
horien eskuordetzan jarduten duten maila beheragoko eskumendun egiturak) dira legeak eman ditzaketen
bakarrak.
Autonomia erkidegoek Estatuak eskualdatutako eskumenen bitartez legeztatzen dute. Erregelamendua eta
Erabakia derrigorrez bete beharrekoak dira, eta haien
aplikazioa zuzena eta mugatzailea da.

Espainiar estatuan 2007koa da Ondare Naturalari eta
Biodibertsitateari buruzko Legea. Araudi horrek espezie
exotikoei buruzko auzi jakin batzuen inguruko (agian
ikuspuntu biologikotik argiak eta erraz ebaztekoak,
baina legediarenetik korapilatsuagoak) oinarri juridikoa
eman zuen. Berriki, 1628/2011 Errege Dekretua, Espezie
Exotikoen Espainiako Zerrenda eta Katalogoa arautzen
dituena, argitaratu da. Alabaina, hainbat sektorek gogor
kritikatu dute Errege Dekretu hori, espezie exotiko
inbaditzaileen zerrenda murriztu delakoan.
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Araudi hierarkikoa: eskumen-mailaketa

Espezie exotiko inbaditzaileei buruzko araudia ez da eremu juridiko homogeneoa; izatez,
agiri sorta zabal batean sakabanatuta dago, tartean hutsuneak, koherentzia eskasa eta elkarri
zapaltzen dioten testuak daudela. Azpiko taulan agiri horietako nagusiak jasotzen dira.
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Espezie exotikoei (oro har edo animali espeziei bereziki) buruzko araudia, eskumen-mailaketa
hierarkikoaren arabera, 2012ko urtarrilean eguneratuta.

OROKORRA

Urtea

Espezie exotikoei buruzko edukiak

Dibertsitate Biologikoari
buruzko Hitzarmena
(Rio de Janeiro)

1992

“Ekosistemei, habitatei edo espezieei mehatxu egiten dieten espezie
exotikoak sartzea ekidingo dute eta espezie horien sarrera kontrolatu edo
deuseztatu egingo dute”. 8(h) artikulua.

Lurraren Gutuna:
Zuhurtziazko
printzipioa

1992

“Kalte larri edo atzeraezinen mehatxupean, erabateko ziurtasun zientiﬁko
eza ez da erabiliko kostuaren ikuspegitik eraginkorrak izan daitezkeen
neurriak atzeratzeko”. Arrisku egoeretan, ingurumena babesteko kudeaketa
politikoaren baliabidea da. Europako Batzordeak bere egin du modu
oﬁzialean.

Espezie Inbaditzaileei
buruzko Programa
Globala (ingelesezko
sigletan GIPS)

1997

Aniztasun Biologikoari buruzko Hitzarmenaren 8(h) artikulua ezarri dadin
sustatzeko sortu zen, ondoko helburuekin: espezie inbaditzaileen alorrean
erabakiak hartzeko oinarri zientiﬁkoak ezartzea, egoera gatazkatsuen
ebaluazioa eta esku-hartzea azkar bideratu ahal izateko gaitasunak garatzea,
eta espezie inbaditzaileen eragin ekonomiko eta ingurumenekoa urritzea.

EUROPAKO BATASUNEKO

Urtea

Espezie exotikoei buruzko edukiak

Bernako Hitzarmena,
Europako Ingurune
Naturalaren eta Basabizitzaren Zainketari
buruzkoa (Convention
on the Conservation
of European Wildlife
and Natural Habitats)

1979

Alderdi (estatu) bakoitzak hitzematen du: […] Zorrotz kontrolatuko duela
beren mugetan espezie ez indigenak sartu ez daitezen (V. Kap., 11, 2, B art.).

92/43/EEE
zuzentaraua, habitat
natural eta fauna eta
landaredi basatien
kontserbazioari
buruzkoa (HABITAT
zuzentaraua)

1992

Estatu kideei dagokie bere lurraldean sartutako espezie exotikoek
bertako habitat natural eta fauna eta landaredi basatiei eragin ez diezaien
bermatzeko ardura (22. artikulua).

99/22 zuzentaraua,
parke zoologikoetan
animalia basatiak
edukitzeari buruzkoa

1999

Basa-fauna zaindu eta biodibertsitatea babeste aldera, Europako Batasuneko
parke zoologikoen ikuskapena baimentzeko neurriak proposatzen ditu, eta
hortaz, biodibertsitatearen aldeko eginkizuna sustatzen du.

Espezie Exotiko
Inbaditzaileen
inguruko Europako
Estrategia

2002tik
aurrera

Estatu kideentzako lan-esparru bateratua ezartzen du.
2012an, oinarri juridiko bateratua lortzea espero da.

Hegazti basatien
kontserbaziorako
Europako
Parlamentuaren
eta Kontseiluaren
2009/147/
EE zuzentaraua
(Hegaztien
zuzentaraua)

2009

Europako hegazti basati asko migratzaileak direnez gero, horien
dibertsitatearen galera konpontzeak estrategia bateratua eskatzen du.
Berebiziko zaintza xedatzen du Europan egoera basatian bizi ohi ez diren
espezieak sartzearen aurka.

LEGERIA
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ESTATUKO LEGERIA

Urtea

Espezie exotikoei buruzko edukiak

Espainiako
Konstituzioa

1978

Berariaz ezer esaten ez duen arren, ingurumenaz gozatzeko eskubidea, eta
hura zaintzeko betebeharra aitortzen dira (I. idazpurua, III. kap., 45. art.).

Zigor Kodeari buruzko
10/1995 Lege
Organikoa, 5/2010
Lege Organikoak
aldatua

19952010

IV. kapitulua: Landare eta animalien aurkako delituak. 333. artikulua:
Norbaitek, autoktonoak ez diren landare edo animalien espeziek sartzen
baditu […] isuna ezarriko zaio.

Ondare Naturalari
eta Biodibertsitateari
buruzko 42/2007
Legea

2007

Espezie inbaditzaileen prebentzioa eta kontrola. III. tit, III. kap., 61. art.:
Katalogoa

Ingurumen
erantzukizunari
buruzko urriaren 23ko
26/2007 Legea.
2. artikuluaren
(Deﬁnizioak) 4. atalean
basa-espezieak
deﬁnitzen ditu

2007

Beren beregi baztertzen ditu deﬁniziotik espezie exotiko inbaditzaileak;
beraz, horiek ez daude lege honen babespean

2090/2008 Errege
Dekretua, Ingurumen
erantzukizunari
buruzko urriaren 23ko
26/2007 Legea neurri
batean garatzeko
Erregelamendua
onartzen duena

2008

9. artikulua. Kaltearen eragilea identiﬁkatzea.
2. Espezie exotiko inbaditzaileak: aintzat hartuko dira, besteak beste,
sartutako espeziea, kopurua eta populazioen dinamikan nahastearen
ondorioz bioaniztasunari kalte egiteko ahalmena (tartean espezie
autoktonoei kimiko edo genetikoki kutsatzekoa, beraiekin lehiatzekoa, haiek
harrapatzekoa edo beraiei gaixotasunak kutsatzekoa).

1628/2011 Errege
Dekretua, Espezie
Exotikoen Espainiako
Zerrenda eta
Katalogoa arautzen
dituena

2011

6. artikulua: Katalogoan sartu ez diren espezie exotikoen arriskuen
azterketa, bideragarritasuna eta kontrolatzeko, errotik desagerrarazteko eta
geldiarazteko informazioa jasotzen duena.
10. artikulua: Zerrenda eta Katalogoko espezie exotiko inbaditzaileen
aurkako neurriak.
IV. kapitulua: Espezie exotiko inbaditzaileen aurkako neurriak.

AUTONOMIAKO LEGERIA
(EAEKOA)

Urtea

Espezie exotikoei buruzko edukiak

16/1994 Legea,
Euskal Herriko Natura
babesteari buruzkoa

1994

Berariaz ezer esaten ez duen arren, kontuan hartzekoak dira bi aipamen
hauek: “Basa fauna eta landaredia arretaz zainduko dira” (I. idazpurua, 2.
art., f), eta “Autoktonoak ez diren espezie [...] sartzea eta ugaltzea modu
orekatuan egitea. Eta ekintza hori ekiditea, autoktonoekiko lehia sor
dezaketen neurrian” (IV. idazpurua, 38. art., b).
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Gero eta ugariagoak dira ingurumen-zuzenbideari
buruzko topaketa, jardunaldi, lan eta agiriak.
Eskuinaldean, Kubako argitalpen bat ikusi daiteke
(Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, 1.
argitalpena, Habana, 2005, 160 or.).
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INBASIOAK EUROPAN ETA IBERIAR PENINTSULAN

Animalien inbasioak Europan
Animaliak mundu zabaletik Europara ekartzeko joera gizakia kontinentean ezartzearekin batera hasi zen.
Erromatarrek jardun zuten berebiziko indarrez zeregin
horretan, Asia eta Afrikako animaliak elikagai eta dibertsio-iturri gisa sartuta; hortaz, haiek izan ziren biodibertsitatearen lehen globalizatzaileak, betiere euren
inperioaren mugen barruan. Gerora, fraideak aipatu
behar ditugu, monasterio sortu berrietara eramaten
baitzituzten landareak (elikagaietarako eta sendabelarretarako baratzak osatzeko) eta animaliak (ukuilukoak,
lor-abereak, gainean ibiltzekoak...). Gorago esan dugun bezala, inﬂexio-puntu garrantzitsua izan zen Aro
Modernoan: Amerikaren eta bertako aberastasun natural ikaragarriaren aurkikuntza, hain zuzen. Ehunka espezie inportatu ziren horren ondorioz, landareak batik bat
(eta haiei lotutako fauna, jakina), indioilarra izan ezik,
horixe baita jatorriz Amerikakoa izanik ordurako Europako landetxeetan errotutako animalia bakarra.
Alabaina, bereziki XIX. eta XX. mendeetako garraioen
iraultzari esker sortu den mundu-globalizazioak horrenbeste azkartu du espezieen joan-etorria, non gaur egun
Europan dauden espezie exotikoen % 90 azken 200
urtetan iritsi eta errotu direla onartu daitekeen. Horrek
kalte larria eragin dio dibertsitate biologikoari eta funtzioen aniztasunari ekosistema inbadituetan. Gainera,
ondorio ekonomikoak ere eragin ditu.

DAISIE eremua:
Europako Batasuna, Andorra, Islandia, Israel, Liechtenstein, Moldavia, Monako, Norvegia, Errusiako europar zatia, Suitza, Turkia, Ukraina eta Balkanetako herrialdeak.
Itsas eremuari dagokionez, kontuan hartu behar dira zerrendan agertzen ez diren Mediterraneoko kostaldeak.
(DAISIE, 2009).

Dena dela, ez dirudi adituen giroetatik at europarrak
inbasio horien eta eragiten dituzten aldaketez jabetu direnik. Historian zehar, Europara iritsitako espezie
exotiko eta inbaditzaileen kopurua nahiz horien eragin-ahalmena gutxietsi dira, batez ere, nekazaritzari edo giza osasunari zuzenean eragiten ez dietenean
(DAISIE, 2009), edo ospea hartu duten espezie berezi
batzuk izan ezean: ibai-karramarro amerikarraz (bakarrik
gorriaz) eta zebra-muskuiluaz ari gara.

Espezie exotikoak Europan:
(ezkerrean) Kopuru absolutuak
(azpian) Fauna-talde nagusien garrantzia ehunekotan,
animalia guztiak kontuan hartuta, itsas espezieak barne
(DAISIEko datuez osatua, 2009).
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Estuinguru horretan, bada, Europako Kontseiluak “Espezie Exotiko Inbaditzaileen inguruko Europako Estrategia” (EK, 2002) bideratu beharraz jardun zuen, eta
estrategia horren baitan datu-base ireki eta elkarreragileak abiarazi zituen, honako informazioa era sistematizatuan jasotzeko helburuz: adituen eta gaiaren gaineko
lanen erregistroa, espezie exotikoen zerrenda eta bakoitzari buruzko informazioa (deskribapena, biologia,
hedadura, ekosistemen eta ekonomiaren gaineko eragina, etab.). DAISIE proiektua da (Delivering Alien Invasive Species Inventories in Europe): egitasmoa hasi zenetik, gero eta arrakasta handiagoz garatzen ari da eta
adituen jakintza sistematizatu eta horrenbestez kontinente osoan koordinatuta dagoen landa-ikerkuntzaren
norabide egokiak ﬁnkatzeko tresna benetan lagungarria bihurtu da DAISIE.
2000-2010 hamarkadaren amaieran, DAISIE katalogoak
11.000 espezie exotikotik gora biltzen zuen: ia 6.700
landare-espezie, eta 4.300 inguru animalia. Mota guztietako animaliak daude (lehorreko eta ur-animaliak,
askeak eta parasitoak). Animalia-talde ohikoenak artropodo eta ornodunak dira −kordatuak− (% 23 eta % 6,
hurrenez hurren, % 61 betetzen duten landareak kontuan hartuz gero, edo % 60 eta % 15, animaliak bakarrik
kontuan hartuz gero).
Gorago esan dugun bezala, kontuan hartzekoa da espezie exotikoen zerrendaren gainean dugun benetako
ezagutza maila, hau da, antzeman ez direlako zerrendan
sartu gabeko asko egongo ote diren. Ondo ikertutako
taldeen artean (ugaztunak, hegaztiak, narrastiak, anﬁbioak eta arrainak), pentsatzekoa da gaur egun aurkitu
ez diren espezieak ez daudela gure artean, eta iristen
badira, iritsi ahala edo epe laburrean atzemango direla. Gauza bera esan daiteke estrategia inbaditzailearen
baitan hedapen-eremua zabaltzen ari diren espezieez:
bereziki garrantzitsua da horien etorrerari aurre hartzea
zuhurtziazko neurrien bidez. Baina ez da horrela gertatzen ornogabe gehienei dagokienez.
Beraz, aurretiaz genekienaren eta (osatu gabe zegoelako, edo etorrera berriak antzeman direlako) gerora
inbentariora gehitu denaren arteko aldeak eman dezake, nolabait esateko, gure aurretiazko ezjakintasunaren
neurria, batez ere, gutxien ikertutako taldeen inguruan.
DAISIEren osteko ekarpenak bereziki garrantzitsuak
dira hegaztien artean, baina horren atzean leudeke
Europara iritsitako espezie berriak. Espezie kopuru
nabarmen txikiagoan, ugaztunen gaineko aurretiazko
ezagutza askoz zabalagoa zen, eta DAISIEren ondoren
zerrenda osatu egin da, baina bereziki espeziea erregistratuta zegoen Europako beste leku batzuetatik inbasioen erruz.
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Aurretiazko ezagutzaren eta ondorengo hazkuntzaren arteko konparazioa hegazti eta ugaztunen artean, Europako
herrialde nagusietan DAISIE proiektua abian jarri ostean
(DAISIEtik hartutako irudiak, 2009).

Europako egoera –oro har– eta herrialde bakoitzekoa
zehazki ezagututa, egunetik egunera zer gertatzen ari
den azter daiteke. Hartara, egiaztatu da asko igo dela
lehorreko ekosistemetan sartutako espezieen kopurua:
2000 eta 2005 artean, ugaztun espezie bat iritsi da kontinentera urteko. Intsektuak sartzeko abiadura –oro har,
landare apaingarriei lotuta– esponentziala da.
Baina badaude oraindik eremu oso ezezagunak. Esaterako, zer ari da gertatzen lurzoruari loturiko animaliekin?
Irlanda eta Eskoziako nekazaritza-ekosistemetan eragin
dituzten kalteengatik dakigu lur-zizareen harrapari trebeak diren planarien berri 60.eko hamarkadatik hona,
baina... nora gehiago iritsi ote dira planariak? Eta beste
animalia talde batzuk, esaterako zizare exotikoak, akaro
oribatidoak, mikromoluskuak...? Oraintsu hasi dira adituak horien bila. Kasu horiek guztiak nahigabeko edo
halabeharrezko sartzeak lirateke, gogoz kontrakoak, lo-

EUROPAN ETA IBERIAR
3 INBASIOAK
PENINTSULAN

Azken urteotan, kontuan hartu da bereziki zenbait espezie exotikoren agerpena,
esaterako, Irlandan eta Eskozian sartutako Zeelanda Berriko planaria (Arthurdendyus triangulatus). Planaria lur-zizareen harrapari bikainak dira eta eragin
oso kaltegarriak sorrarazten ditu nekazaritzan, oro har, eta baratzetan, bereziki.
Horrez gain, eraginak ditu biodibertsitatearen eta tokiko hidrologiaren gainean

rategi eta baratzetako landare apaingarrien merkataritzari lotutakoak (baita basogintzari lotutakoak ere), hain
zuzen ere, fauna soinean daramatela lekualdatzen diren
espezieekin. Datuen azterketaren arabera, ornodunak,
aldiz, nahita sartu dira, espezie berri gisa, edo galdu
edo urritu den beste bat ordezteko asmoz.

Europa hasi da inbasioaren kostua zenbatesten. Berriro
ere DAISIEren 2008ko datuak aintzat hartuta, espezie
inbaditzaileen eragin ekologiko eta ekonomikoak neurtzen hasi dira kontinentean. Urte horretan, 1.000 espezie baino gehiagoren eragin ekologikoa aztertu zen,
eta ia 1.400 espezieren eragin ekonomikoa (Vilà et al,
2010).

Hona espezie exotikoen kudeaketaren kostuari buruzko datu ekonomiko zehatz batzuk, espeziea, herrialdea,
kudeaketa mota eta kostua kalkulatzeko urte-aldia jasota:

ESPEZIEA

HERRIALDEA

KUDEAKETA MOTA

ALDIA*

KOSTUA
(MILIOI € / URTE)

Cervus nippon (sika oreina)

Eskozia

--

0,82

Myocastor coypus (koipua)

Italia

1995-2000

2,85

Sciurus carolinensis
(katagorri grisa)

Kontrola
Kontrola/Errotik
desagerraraztea

Erresuma Batua

Kontrola

1994-95

0,46

Dreissena polymorpha
(zebra-muskuilua)**

Espainia (Ebro)

Kontrola/Kalteak
konpontzea

2001-2009

2,07

Cyprinus carpio (karpa)***

Espainia (Zóñar-ko
aintzira, Kordoba)

Errotik
desagerraraztea

2006-2008

0,32

* Kostua kalkulatzeko aintzat hartutako denbora-aldia. Iturria: Vilà, moldatuta, eta beste iturri batzuetako datuak gehituta.
** Iturria: Luis Pérez y Pérez, Carlos Chica Moreuren datuetan oinarrituta. (2010) Ebroko Konfederazio Hidrograﬁkoa.
*** Iturria: Kordobako Unibertsitatea eta Andaluziako Junta.
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Espezieen kopurua, eta eragin ekologiko eta
ekonomikoaren zenbatespena, organismo taldeen arabera. Iturria: M. Vilà et al. (2010), moldatuta.

Bestalde, kontuan hartu behar da gastu horien eta espezie inbaditzaileak sortutako kalteen arteko erlazioa. Koipu
izeneko animaliaren kasua ekar dezakegu adibide gisa; koipua Italian kontrolatu eta errotik desagerrarazteko saioek
ia 4 milioi euro balio izan dute 2000 urtean.

Koipuaren kudeaketa Italian: nekazaritzan egindako kalteen, ibaiertzetan eragindako aldaketen eta espeziea kontrolatzeko
lanei dagozkien gastuen ebaluazioa (Panzacchi et al., 2007).
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Hori guztia aintzat hartuta, hauxe da hurrengo galdera:
merezi du dena delako espeziea kontrolatu edo errotik
desagerrarazteko ahaleginaren kostua egitea ala hobe
da espezieari errotzen uztea, harik eta hamarkada batzuen buruan oreka egoerara iritsi eta ekosistema aldakorraren baitako beste osagai bat bailitzan txertatzen
uztea? Azken gertaera hainbatetan gertatu da: Alemanian, zebra-muskuiluarekin; Europa osoan, berriz,
XVIII. mendean iritsitako arratoi arruntarekin. Erabakia
kostuak ebaluatzetik etorriko da (guztizko balio gisa
ulertuta, aurreko atalean azaldu dugun bezala), betiere
auziari jakintza-arlo anitzeko ikuspuntutik ekinda, non
ekologia beste arlo bat baino ez den, ekonomiarekin,
soziologiarekin eta –zergatik ez– ﬁlosoﬁarekin batera
(Springborn et al., 2011).
Begi-bistakoa da ez dela batere gauza erraza espezie
jakin bat lurraldetik kanporatzea (errotik desagerraraztea), batez ere inbaditzailea bada. Berriro ere, gomendio onena PREBENTZIOA da, espeziearen etorrera galaraztea. Asmo horrekin jarri da abian Europa osorako
beste programa bat, espezie inbaditzaileen inguruan,
ALARM izenekoa, hots, Assessing Large-scale Risks for
biodiversity with tested Methods.
Espezie inbaditzaileen auziak herritarren arreta piztu du. Gero
eta ohikoagoak dira komunikabideetan espezie exotiko inbaditzaileekin zerikusia duten berriak.
EL PAÍS egunkariko gizarte sailean argitaratutako berria
(2011/10/02).

Bi munduren arteko ondasunen trukea: Europa (hemen Espainiak ordezkatua) eta Amerika. Legeak (kultura) eta dirua izan ezik, irudian ez da animaliak eta landareak baino
adierazten, bereziki sendabelarrak.
Cádizeko 1812ko Konstituzioaren (La Pepa
izenekoa) Lehen Tituluko grabatua.
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Animalien inbasioak Iberiar penintsulan
Eskolako testu-liburuek ondo dioten bezala, Iberiar
penintsula Europako hego-mendebaldeko muturrean
dago, erabat itsasoz inguratua, kontinentearekin lotzen duen lur-zerrenda batean izan ezik. Itsasoa oztopo biogeograﬁko egokia da: lehorreko beste animalia
batzuek itsasoa zeharkatu beharko lukete (horretarako
lekurik errazena Gibraltarko itsasartea da, eta handik
Afrikako animaliak iristen dira, –agian gizakia bera ere
bai?–). Beste aukera bat lur-zerrenda horretatik etortzea da, baina Pirinioek oztopo egiten dute. Bizimoduagatik, begi-bistakoa da hegaztiek dutela erraztasun
handiena. Gizakiek lagundu ezean, uharteetan bezala
euren ibai-arroetan harrapaturiko arrain kontinentalek
eta ibaietan bizi diren beste animalia batzuek, izango
lukete, aldiz, arazorik gehien.
Alabaina, gizakien eraginez, hain zuzen, iritsi dira edo
iritsiko dira Europatik Iberiar penintsulara kontinentean
dagoeneko errotu diren espezie inbaditzaile guztiak.
Trukea noranzko bikoitzekoa da: beste espezie batzuk,

batez ere, Amerikatik etorritakoak, penintsulatik zehar
sartu dira Europan, esaterako Amerikako ibai-karramarro gorria. Historian zehar, Espainia Amerikako landare
ugariren sarbidea izan da: tomatea, patata, artoa, indaba... eta behar izatekotan, Kanariar uharteetan aklimatatu ziren kontinente berriko girora.
Europako testuinguruan, Iberiar penintsulako herrialde
biek, Espainiak eta Portugalek, espezie inbaditzaileak
partekatzen dituzte, nahiz eta Portugalen askoz gutxiago dauden. Animalia-taldeen araberako banaketa berriki argitaratu den agiri bati esker dakigu, 1628/2011
Errege Dekretuak jasotzen duen Espezie Exotikoei buruzko Espainiako Katalogoari esker, alegia. Bertan, talde biologiko bakoitzeko adituek osaturiko bi eranskin
daude: bata, I. eranskina, espezie inbaditzaile ﬁnkatuak
biltzen dituena, eta bestea, II. eranskina, gaur egun
mehatxu direnena. Argi dago kudeaketa desberdina
eskatzen dutela talde biek: kontrola eta errotik desagerraraztea lehen kasuan, prebentzioa bigarrenean.

Espainian dauden edo Ager daitezkeen espezie inbaditzaileen kopurua, guztira. I. eranskina: espezie exotiko inbaditzaileak. II. eranskina: inbaditzaile bihurtzeko ahalmena duten espezie exotikoak. Europan bezala, itsas espezieak ere aintzat
hartzen dira. Landareen artean, lehorrekoak bakarrik hartu dira kontuan.
Espezie exotiko inbaditzaileen Espainiako katalogoko datuetan oinarrituta (1628/2011 Errege Dekretua)
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Habitaten narriadura eta galerarekin batera, biodibertsitatearen galera globalaren bigarren ziotzat hartzen da espezie exotiko inbaditzaileen jarduna. Azken urteotan, nahikoa sarri antolatzen dira espezie inbaditzaileekin loturiko hainbat konturi
buruzko jardunaldi tekniko eta mintegi, dela tokiko eremuan, estatukoan edo nazioartekoan.

Ornodun inbaditzaileei buruzko dokumentazio ona
daukagu eskura:

kasua. Ez da espero, baina, askoz espezie gehiago inbaditzaile bihurtuko direnik.

Arrain kontinentalen fauna da aldakuntza gehien izan
duen multzoa, oro har, joan den mendeko 50eko hamarkadatik hona arrantzaleen eskariei men egitearen
ondorioz. Iberiar penintsulan bertako 59 espezie eta
arrakastaz sartutako 27 ezagutzen dira; bada, 27 espezie horiek eragin dute desagertutako espezie autoktonoen % 20 (arrazoi bakar gisa), eta zerikusia izan dute
gainerako kasuen % 54an. Arrainak ibai-arro batzuetatik
beste batzuetara lekualdatzeak ere espezie exotikoen
pareko eragin negatiboa izan du. Katalogoko I. eranskinean benetako inbaditzaile gisa ez dira 19 espezie
baino aipatzen. Batzuk (esaterako Europako ekialdeko
bi gaizkata espezie), mehatxutzat jota, II. eranskinean
agertzen dira. Espezie exotikoen aberastasun hori ur
gezako arrain espezie guztien % 30era iristen da. Akuikulturan eta kirol arrantzan erabili eta populazio autoktonoak espezie arrotzen bidez indartzeko iritsi dira gugana, baita izurriteen aurka egiteko asmoz; horixe da
eltxoen harrapari bikaina delako sartutako ganbusiaren

Oso anﬁbio edo urlehortar exotiko gutxi daude eta
horien artean 3 baino ez dira inbaditzaileak, hirurak
berriki iritsitakoak. Lehenengoa, itsas apoa edo Hego
Amerikako apoa (Bufo marinus ), ez da orain arte penintsulan aurkitu, baina bai Tenerifen, nahiz eta egoera
askean ugaltzen ez den. Bigarrena zezen-igela (Rana
catesbeiana ) da, basetxeetan hazteko asmoz ekarriak
eta gero ihes eginak edo abandonatuak (Pleguezuelos,
2002). Azkenik, laborategian erabiltzeko ekarri zen Afrikako azazkaldun igela (Xenopus laevis ) dugu, 2006an
lehenengoz modu askean aurkitutakoa. Antzina sartu
eta bertakoak ez diren lekuetan bertakotutako 15 espezie daude Espainian, hau da, estatuko espezie-kopuruaren herena baino gehiago. Mundu zabalean gainbehera nabarian dagoen talde honetan, ez dirudi anﬁbio-espezie berrien artean inbaditzaile bihur daitekeen
bakar bat ere dagoenik.
Bi narrasti inbaditzaile aurkitu dira: belarri gorriko apoarmatua edo Floridako dortoka ezaguna (Trachemys
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scripta , hainbat subespezie edo barietate ditu) eta jatorri bereko dortoka pintoa (Chrysemys picta ) (Pleguezuelos, 2002). Espezie exotikoen eta Espainia barruan leku batetik bestera eramatearen bidezko sartzeen artean 32 narrasti zenbatu daitezke. Bada ahal-

men inbaditzailedun dortoka espezie berriren bat, eta
bereziki iguana (Iguana iguana ), laguntza-animalia
gisa saldu, eta gerora, tamaina eta oldarkortasunagatik
etxean nekez eduki daitekeenean mendian uzten dena.
Ez dirudi penintsulan ugaltzen denik, baina bai Kanaria
uharteetan.

Ebro ibaiaren arroan 21 arrain espezie exotiko dago, horietatik 4 (zamo txikia, karpa, errutiloa eta tenka) 1950 baino lehenago sartutakoak, seguruenik oso aspaldi. Beste 17ak urte horretatik aurrera sartu dira, gehien-gehienak kirol-arrantzarako
(black-bass edo perka amerikarra, lutxoa, arrain katua, lutxoperka, silurua, ortzadar-amuarraina, perka, etab.), eta beste
batzuk beita bizi gisa, eguzkiarraina esaterako.
(Datuen eta irudiaren iturria: Ebroko Konfederazio Hidrograﬁkoa).

Hegaztiak oso erraz mugitu daitezke, hegaz oso erraz
alda dezakete hedapen-eremua, betiere egoera hobearen bila. Horrekin batera, hegaztien merkataritza
ere oso zabalduta dago, eta bide hori ohikoa da hegaztiak gugana iritsi eta naturalizatzeko; zenbait espezie
ez zen giza laguntzarik gabe gure artean ﬁnkatuko. Espainia penintsularrean eta Balear uharteetan 13 hegazti espezie bertakotu da. Alabaina, aske ugaldutakoen
kopurua (nahiz eta noizbehinka etenka gertatu) dezente
handiagoa da, 52 espezie estatu osoan, espezie ugaltzaile guztien arteko % 15 inguru (Martí & Del Moral,
2003). Inbaditzaile izan daitezkeen espezieen kopurua
handia da, ageri denez.
Historian zehar, basa-ugaztun ugari gizakiaren bidez iritsi dira Iberiar penintsulara, esaterako katajineta (Genetta genetta ); mangosta (Herpestes ichneumon );
arratoi beltza eta arratoi arrunta; baina horrenbeste
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denbora daramate gure artean, non bertako espezietzat edo ekosisteman txertatukotzat jo daitezkeen. Beste batzuk, exotikoak, beranduago sartu dituzte edo iritsi dira herrialde auzokideetatik, hainbat arrazoiri lotuta,
esaterako, ehiza: muﬂoia (Ovis aries ), arrui edo amotragua (Ammotragus lervia ); larrugintza: bisoi amerikarra (Neovison vison ), katagorri mairutarra (Ateleryx
getulus ); marmota alpetarra (Marmota marmota ),
arratoi musketaduna (Ondatra zybethicus ) eta koipua (Myocastor coipu ) (Morales Martín eta M. Lizana
Avia, 2011). Beste batzuk etxeko animalia gisa askatuta (mapatxea, Procyon lotor ) edo zoologikoetatik ihes
eginda sartu dira gurean. Hartara, berriki Iberiar penintsulara iritsitako 8 ugaztun exotiko jotzen dira inbaditzailetzat, eta inbaditzaile izatera iritsi daitezkeen beste
7 gehitu behar zaizkie aurrekoei.

EUROPAN ETA IBERIAR
3 INBASIOAK
PENINTSULAN

Espainian dauden espezie inbaditzaile kaltegarrienen taula-laburpena. Iturria: Capdevila-Argüelles, L.; Suárez; V. A.; Zilletti, B. (2011): Biodiversidad en España. Base de la sostenibilidad ante el cambio global. VIII informe temático. Madril:
Observatorio de la Sostenibilidad en España; Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Fundación Biodiversidad; Fundación General de la Universidad de Alcalá.

Júcar ibaian dauden arrain exotikoak.

.
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Fauna-talde eta habitat jakin batzuk
Lehorreko artropodoak
Nekazaritzak eta basogintzak –eta baita lorezaintzaren
garapenak ere– landare ugari leku batetik beste batera
eramateko joera sustatu du, baita gizakiek zaindu gabe
aurrera ateratzerik ezin izango zuten lekuetara ere. Landareekin batera, artropodo ﬁtofagoak ere harat-honat
eroan ditu gizakiak, konturatu gabe izan arren; horrela,
hedapen-eremua zabaltzeko bidea eskaini zaie guztiei.
Sarri askotan, sartutako espezieek ezin izaten dute lurralde iritsi berrietako ingurumen-baldintzak jasan, beraz, handik gutxira desagertzen dira. Beste batzuetan,
aldiz, ez dute batere arazorik izaten egoki girotu eta
beraien bizi-zikloa gauzatu ahal izateko, normaltasun
osoz edo jatorrizko guneetako baldintzekin alderatuz
gero, bizimolde desberdinak garatuta. Espezie horien
biziraupena elikagai duten landarearen biziraupenari
lotuta dago; beraz, batzuetan espezie kolonizatzaileak
denbora labur batean bihurtzen dira lurralde berriko
entomofaunako kide, betiere horretarako bidea eman
dieten landareen landaketen menpean. Alabaina, nahiko sarri behin betiko ﬁnkatzen dira, dela landaketari
eusten diotelako, dela landarea modu ia naturalean
egokitu delako, dela intsektuak beste landare-espezie
batzuk kolonizatzen dituelako. Sarritan, ﬁtofago horiek
izurri larrien iturri bihurtzen dira sarbidea erraztu dien
landarearentzat eta beste batzuentzat, jatorrizko lekuan
ez izan arren. Tamaina ñimiñoko eta/edo bizimodu sorreko intsektu eta akaro ﬁtofagoak errazago sartzen dira
landareetan, bi kasu horietan nekezago antzematen
baitira landarean. Horrela gertatzen da izurri-homoptero gehienen artean (landare-zorria, euli zuria, kukurutxa
eta abar).
Izurriteak eragiten dituzten artropodoen interes ekonomikoa dela eta, bibliograﬁa zabala dago landaretzaren
babesari buruz (dela nekazaritzan, dela basogintzan),
azken urteotan labore eta basoentzako mehatxu bihurtu diren espezieei buruzko informazio ugariz hornitua.
Alabaina, badira gure artean oharkabean ditugun intsektu eta, oro har, bestelako ornogabeak, eremu jakin
bat berriki inbaditu edo aspalditik bertan egonagatik,
hainbat arrazoi tarteko, duela gutxi arte antzeman ez
direnak: espezie bitxia delako, hedapen-eremu urria
dutelako, beste espezie batzuekiko antzagatik, edo
beste edozein arrazoirengatik.
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Hirietako parke eta lorategiek eginkizun bikoitza dute espezieen iraupenean. Batetik, babesa eskaintzen diete bertako espezieei, hiri barruko uharte berdeak bailiran. Bestalde, ﬁnkatzeko aukera ematen diete espezie exotikoei,
natur ingurunera hedatzeko bidea aurkitu baitezakete parke eta lorategi horietan. Alde handiak sumatzen dira parke
berri eta zaharretako inurri-komunitateen artean, komunitateen osaeran zein urterik urteko espezieen iraunkortasunean (Domínguez Melgar et al., 2009). Hartara, parke berrietan espezieen aberastasunak gorabehera handiak ditu
(kale egindako kolonizazioen erruz), eta espezie exotiko
gehiago agertzen dira beraietan; esaterako, inurri argentinarra (Linepithema humile ) parke berrietan baino ez da
aurkitu (L.GA.).

Intsektu espezie askoren agerpen eta hedapenari buruzko datu ugari falta ditugu eta, horregatik, ez dakigu
noraino errotu diren. Ez dago biologia eta ekologiari
buruzko informazio ﬁdagarri nahikorik, beren estrategia biologikoa tarteko (noiz edo noiz agertzen dira, sarritan egoera sorrean daude), nekez jakin ahal izango
dugu zenbat alez osatzen diren populazioak, ezta nola
eta non hedatzen diren ere. Bestalde, intsektu espezie
batzuk nahikoa hedakorrak dira eta hedapen-eremua
modu naturalean zabalduz iritsi dira Iberiar penintsulara. Eta –gizakiak sartuta ala ez–, garrantzi ekonomiko
handirik gabeko espezieak badira, ez zaie jarraipen zorrotzik egiten. Eremuen azterketa (eredu geograﬁkoak
eta barreiatze-ereduak) tresna eraginkor gisa ulertu
behar da espezie hedakorrak eta sartutako espezieak
bereizi ahal izateko (Vela et al., 1997).

EUROPAN ETA IBERIAR
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Izatez, bada oinarrizko ezaugarri biologikorik, hedapen-eremua modu “naturalean” zabaltzen duten eta
gizakiek nahigabe ekarrita inbasioa eragiten duten espezieak elkarren artean bereizteko? Intsektu inbaditzaile batzuk eta beren hedapen-eremua berez zabaltzen
ari diren beste batzuk erkatzean, sartutako (edo, zehatzago esateko, sartu ostean arrakasta izan duten) espezieek ‘orotariko’ jokamoldea dutela sumatu da, hots:
ugalkortasun handia dute, baita urteko belaunaldi-kopurua ere, ugaltzeko denbora gutxi behar izaten dute,
eta ez dute diapausarik (Vela et al., 1997). Horrek ez
du esan nahi baldintza horiek betetzen dituen intsektu
oro gurera sartu denik, baina sartu direnek bete egiten
dituzte.
Ibaiak eta beste ur-habitat batzuk
Ur-ekosistema kontinentalak biodibertsitate natural
handikoak izan ohi dira, baina gizakien presio itzelak
narriatu, zatitu eta pobretu egiten ditu haien habitatak.
Besteak beste, ibaiertzetako landaretza suntsitzea eta
ibilguko eta ertzetako konplexutasuna galtzea eragiten
du giza jarduerak, eta horrez gain, azpiegiturak eraikitzen ditu toki ugaritan (ubidean bertan edo inguruetan), emari-erregimena aldatzen du (industria, nekazaritza edo hornitzeko ura hartzen du), isurkin kutsagarriak
(toxikoak zein organikoak) botatzen ditu.
Ur gezako ekosistemen egoera ahula da berez, eta are
gehiago ahultzen du espezie exotikoen sartzeak. Ekosistema hauek sustatu egiten dute fauna exotikoaren
hedapena; izan ere, urak larbak garraiatzen ditu (eta
hazi eta propaguluak ﬂorari dagokionez). Ornodun askok, igeri egiteko gauza direnez, hedatzeko bide gisa
erabiltzen dute ibaia. Eta nahigabe bada ere, gizakiak

berak ederto laguntzen du garraio-lan horretan, bere
makina, ekipazio, ontzi eta abarren bidez, baita distantzia luzeetan ere, zebra-muskuiluak (Dreissena polymorpha ) erakutsi duen bezala (Durán & Anadón, 2008).
Beraz, inbasioaren abiadura eta hedapen-maila askoz
sendoagoak izan daitezke uretan lehorrean baino, eta
horren ondorioz, zailagoa izango da ekosistema horietan irtenbidea proposatzea (Genovesi, 2007). Gainera,
ur gezak bereziki ahulak dira, bertako ur-espezie asko
barreiatze-ahalmen eskasekoak direlako, eta ur-masa
txikietara mugatuta daudelako. Hartara, ur kontinentaletan oso handia da biodibertsitatearen galera.
Arrain exotikoen sartzea da mundu zabaleko arrain autoktonoek bizirauteko eta garbitasun genetikoari eusteko mehatxurik larrienetakoa. Iberiar penintsulan, gainera, espezie endemikoen kopuru handiak larriagotu
egiten du eragin kaltegarri hori, azken horien biziraupena arriskuan jartzen baita (Elvira & Almodovar, 2001);
arrain exotikoak Iberiar penintsulako ur-habitatetan sartzeak kolokan jartzen du parerik gabeko arrain-fauna.
Ohituraz, landare eta ornogabeak izan dira Iberiar penintsulako ur-habitatetako espezie aloktonoei buruzko
ikergai nagusi; askoz gutxiago aztertu izan dira ornogabeak. Nahi duenak Iberiar penintsulako espezie bertakotuen berrazterketa –ornodun eta ornogabe parasito
eta aske bizi direnena–, dauka eskura (García-Berthou
et al., 2007).

73

Ibai eta hezeguneak oso ingurune ahulak dira espezie
exotiko inbaditzaileen aurrean. Espezie jakin batzuk, (txirla asiarra, Corbicula fluminea, eta sagar-barraskiloa,
Pomacea insularum, P. canaliculata ) ez dira Bizkaiko
ibaietan agertu, baina bai Ebro ibaiaren arroan.
Txirla asiarra kolonia ikaragarri handietan bizi da, ubide artiﬁzialak buxatzeko edo bizi direneko ekosistema aldarazteko moduko kolonietan; kusku biko espezie autoktonoak
desagerraraz ditzake. Iberiar penintsulan Tajo ibaiaren bokalean aipatu zen lehenengoz, Portugalen, 1981ean; zortzi
urte geroago Galizian aurkitu ziren populazioak, Miñoren
bokalean (Araujo et al., 1993). Gaur egun, Iberiar penintsulako ia arro guztietan dago.
2004an, Nafarroako zenbait ureztatze-erretenetan aurkitu dira aleak (Araujo, 2004). Nahiz eta zebra-muskuiluari
baino barreiatzeko ahalmen txikiagoa aurreikusten zaion,
prest egon beharra dago Araban berehala halakorik agertuko balitz. Ebroren deltan barreiatzeko ahalmen handiko
sagar-barraskiloak kalte handiak eragin ditu dagoeneko
arroz-sailetan. Ingurumen, Landa eta Itsas ingurunearen
Ministerioak sagar-barraskiloaren espezie bien aurrean
behin-behineko babes neurriak ezarri ditu Estatuko Aldizkari Oﬁzialean 2011n argitaratutako Agindu baten bidez
(ARM/2294/2011), besteak beste, espezie horien salerosketa debekatzea. (Argazkia: Ingurumen, Landa eta Itsas ingurunearen Ministerioa).

Hegaztiak1

Hegazti exotikoak sartzeko hiru modu nagusi daude:

Hegazti exotikoak gizakien esku-hartzearen ondorioz
jatorrizko hedapen-eremutik edo barreiatze-eremu balizkotik kanpo agertzen direnak dira. Eran berean, exotikotzat jotzen dira bertako subespezie edo barietatetik
aldentzen diren subespezie edo barietate sartutakoak,
bai eta edozein espezieren barietate etxekotu ere,
baldin eta genetikoki basa-espezietik aldendu egiten
bada. Hegazti exotikoak ﬁnkatuta daudela esaten da
populazio bideragarriak eratu ahal izan dituztenean.
Berriz, inbaditzailetzat hartzen da populazioa ekosistema, habitat edo beste espezie batzuetan aldaketak
eragiteko tamainan hazten denean.

• Nahitakoa, hainbat arrazoirengatik (ehizarako, asmo
apaingarriz, edo uso eta usapalen hazkuntza tradizionalerako) hegazti exotikoak ingurune naturalean
askatzen direnean.

1

Espainiako Ornitologia Elkartearen (SEO/BirdLife) Hegazti Exotikoen
Taldeak 2010ean argitaratu duen agiria (ikus bibliograﬁa) hartzen da
kontuan hegazti exotikoen sartzeen inguruko gorabehera batzuk azaltzeko.
Funtsezko argitalpena da hegazti exotikoen inguruan Espainiako egoera
ulertzeko. Testugilea: I. García Serna, hegaztien ﬁtxen egile berbera.
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• Halabeharrezkoa edo ustekabekoa, etxean hazitako
hegaztiek ihes egiten dutenean. Ihesa bi instalazio
motatan gerta daiteke: ihesaldia ekiditeko neurriak
dituzten instalazioetan, edo segurtasun-neurri eraginkorrik gabe arduragabe zaindutakoetan. Bigarren
hori da Espainian hegazti exotikoen sarbiderik behinena.
• Nahigabekoa, hegazti exotikoak oharkabean garraiatu eta askatzen direnean.

EUROPAN ETA IBERIAR
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Funtsezko kudeaketa-tresnetako bat espezie exotiko
inbaditzaileei buruzko zerrenda estandarizatuak edukitzea da, informazioa trukatu, arazoak kuantiﬁkatu eta
estatutik gorako testuinguruan esku-hartze eta jarduerak koordinatzeko aukera eskaintzen dutelako. ABCDE
kategoria-sistemaren arabera, hegaztiak jatorri naturalekoak edo gizakiak sartutakoak diren bereizten dira.
SEO/Birdlifeko Hegazti Bitxien Batzordeak erabiltzen
dituen kategorien deﬁnizioak azalduko ditugu jarraian;
C eta E kategoriei gagozkiela, SEO/Birdlifeko Hegazti
Exotikoen Taldeak ere erabiltzen dituenak (GAE-SEO/
BirdLife, 2006). Bi talde horiek arduratzen dira Espainiako hegaztien zerrenda oﬁzialak taxutzeaz, betiere
Association of European Rarities Committees (AERC,
2001) erakundeak gomendatutako kategoria-sisteman
oinarrituta.

Ez dirudi Bizkaian aipaturiko zenbait hegazti espezie (hainbat anatido, falkonerian aritzetik ihes egindako harrapariak, maskota gisa hartutako papagaiak, eta zoologiko zein
bilduma pribatuetatik ihes egindako beste batzuk) arriskuan jarriko dutenik –ez berehalakoan behintzat– Bizkaiko
hegaztien fauna, eta horrexegatik ez dira kontuan hartu IV.
ataleko ﬁtxetan. Argazkian, Cairina moschata espeziearen ale bat, noizean behin Bizkaian agertzen den ahate-espeziea. (I.G.S).

ABCDE kategoria eta azpikategorien deﬁnizioa (lan honetako hegazti exotikoen ﬁtxetan kode honen araberako sailkapena aipatzen da, betiere Espainiako egoera adierazteko):
A kategoria
1950eko urtarrilaren 1etik itxuraz egoera naturalean gutxienez behin aipatu diren espezieak.
B kategoria
1949ko abenduaren 31 arte itxuraz egoera naturalean gutxienez behin aipatu diren espezieak, baina harrezkero sekula aipatu ez
direnak.
C kategoria
Gizakiak sartu edo birsartu baditu ere, nahita edo ustekabean, bideragarriak diren populazio ugalkorrak lortu dituzten espezieak.
Bost azpikategoria daude:
C1 Espezie exotikoak. Sartze bidez aurkitu daitezkeen espezieak.
C2 Espezie autoktono sartuak. Gizakiak sartzearen ondorioz populazio errotuak dituzten espezieak, baina egoera naturalean
ere aipatu izan direnak.
C3 Espezie birsartuak. Lehenago bizi izandako guneetan gizakiak arrakastaz birsartutako espezieak.
C4 Espezie basatuak. Etxeko espezieak (artiﬁzialki hautatuak), aske errotutako populaziodunak.
C5 Gertuko guneetan naturalizatutako espezieak. Eskualde bereko beste herrialde batzuetan populazio errotuak dituzten
espezieak.
D kategoria
A edo B kategorian egon litezkeen espezieak, baina zalantza handiak daude inoiz egoera naturalean ikusi ote diren.
E kategoria
Gizakiak sartu edo birsartu baditu ere, bideragarriak diren populazio ugalkorrak lortu ez dituzten espezieak. Hiru azpikategoria
daude:
E1 Espezie horietan ugalketa erregularra egiaztatu da, eta errotzera iritsi daitezkeen susmoa dago.
E2 Espezie horietan ugalketa irregularra edo noizbehinkakoa egiaztatu da egoera askean.
E3 Soilik noizbehinka behatutako espezieak, ezin izan delarik ugalketa egiaztatu.
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Espezie parasitoak
Oso gutxi ikertu izan dira espezie ez komertzialen parasitoak, hortaz, lehorreko habitatari dagokionez, informazio gehiena izurrite bihur daitezkeen espezieei
buruzkoa da; ur-habitatei dagokienez, aldiz, akuikulturarekin zerikusia duten espezien ingurukoa. Espezie
exotiko inbaditzaile parasitoen kopurua gutxietsita dagoen arren (hain zuzen ere aipatu berri dugun arrazoi
horrexegatik), Iberiar penintsulari buruzko ikerlanetan
animalien hamabi bat espezie parasito aipatu izan da.
Jatorriz asiarrak dira gehienak (García-Berthou et al.,
2007), tartean Platihelminte edo zizare zapalen taldeko
(duelak eta teniak daude horien artean) 8 espezie. Ala-
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baina, penintsulako datu gehienak Anguillicoloides
crassus izen zientiﬁkodun nematodoari dagozkio; Bizkaian ere aurkitu da aingira europarraren igeri-maskuriaren parasito hori, eta lan honetan jaso da (ikusi ﬁtxa).
Halaber, litekeena da arrainen beste parasito batzuk ere
gure lurraldean inbaditzaile izan daitezkeenen artekotzat jotzea; horien artean legoke −nahiz eta krustazeoa
izan− “aingura har” deitzen zaion Lernaea cyprinacea
izeneko kopepodoa, gaur egun mundu zabalean hedatuta dagoena, betiere akuikulturari lotuta, eta dagoeneko Iberiar penintsulako hainbat ibaitan aurkitu dena.

4

Animalien inbasioak Bizkaian.
Nortzuk eta non dauden.
Noiz eta non hel daitezkeen, zer egin
dezakegun.
Espezie exotikoen inbentarioa.

4 INBASIOAK BIZKAIAN: INBENTARIOA
Euskal Herria pasagune eta topagune bat da, ez bakarrik gizakien bideei dagokienez. Zatirik handiena Iberiar
penintsulan kokaturik, haren eta Europaren artean, geograﬁa- eta klima-aldakortasuna handia dauka eta natura-elementuek (ﬂora eta fauna) leku ezin hobea aurkitu
dute, euren premia ﬁsiologiko eta ekologikoak bete
ahal izateko. Batzuk iraganetik datozen erlikiak dira, klima desberdin batekin sortu zirenak. Horrek azaltzen du
herrialde honek jatorrizko biodibertsitate handia izatea.
Denetarik apur bat dago, baina apurra baino ez gauza
bakoitzean: gizakiaren erabilerak zatikatutako hain lurralde heterogeneoan kontserbazioa erronka bat da.

Bizkaia bereziki esandakoaren adibide eta erakusgarria
da. Eskualde eurosiberiarraren zatia da eta Bizkaiko lurraldean Europa Iparraldetik eta mendi mugakideetatik
(mendebaldeko Pirinioak eta Kantauriar mendikatea)
datozen espezieak daude. Halaber, erregio mediterraneoaren mugakidea da eta hortik ere natura-elementuak heldu dira hain altuak ez diren ibaiarteak baliatuz,
hala nola Kadagua ibaiari jarraituz Ebroko arroa Nerbioi-Ibaizabalekoarekin lotzen duen El Cabrio mendatetik zehar.
Giza kokalekuen historia luzeak, etorkinen eta paseko
biztanleen etorrera etengabeak eta batez ere itsas portuen eta mendateen bitartezko merkataritzak espezie
inbaditzaileak ekarri dituzte.
.
Kapitulu honetan Bizkaian dauden espezie exotikoen
zerrenda1 jasotzen da, bai eta lurraldean presentzia
baieztaturik eduki ez baina bai inguruko eremuetan
edo eremu mugakideetan agertzen diren beste espezie
batzuena ere; azken horiek inbaditzaile potentzialak direla adierazi ohi da. Zerrendan, gainera, fauna-taldeen
inguruan dagoen jakintza-maila islatzen da. Azterlanak
oso ugariak dira kasu batzuetan, batik bat ornodunen
kasuan. Ornodunen talde batzuen gainean (arrainak,
hegaztiak eta ugaztun batzuk) informazioa ugaria da
denborari nahiz lekuari dagokienez; izan ere, aski jarraipen zehatzak egiten zaizkie, kudeaketa-motaren bat
duten espezieak baitira. Gauza bertsua gertatzen da
zenbait ornogabe jakinekin.

Nola eta nondik eskuratzen dira espezie
exotikoen gaineko datuak Bizkaian?

Bizkaian gaur egun daukagun klimaren ezaugarriek ez
dute behar beste ahalbidetzen maskota gisa gero eta sarriago erosten diren narrasti batzuen moldaera, hala nola
iguana edo suge tropikalena. Ez da oso ohikoa animalia
horiek, abandonaturik uzten dituztenean, natura-ingurunean aurrera egitea, ugaltzea eta Bizkaian espezie exotiko
inbaditzaile bihurtzera iristea, baina espezie autoktonoak
harrapa ditzake eta gaixotasunak transmititu. Harrera-zentroa izan ez arren, Gorlizen Bizkaiko Foru Aldundiak daukan Fauna Basatia Sendatzeko Zentroan iguana abandonatuak hartzen dituzte sarritan. Argazkian Karpin Abenturan utzitako ale bat (Karrantza) (A.A.).

Azterlan hau egiteko, fauna-talde desberdinetako espezialistek hartu dute parte, Bizkaian benetako presentzia
eta presentzia potentziala duten espezie aloktonoen
zerrendak egin dituzte eta banakako ﬁtxetan aurkezten
diren espezieak hautatu dituzte (7. kapitulua). Gainera,
azterlana idazteko, bibliograﬁan jasotako informazioaz
gain, euren datuak erabili dituzte eta talde bakoitzeko
beste espezialista eta aditu batzuei beharrezko kontsultak egin dizkiete; gauzak horrela, lan honetan argitaragabeko datuak ere txertatu dira, bereziki Bizkaian eta
eremu mugakideetan espezie aloktonoek banatzeko
daukaten jarduketari dagokionez.

1

2012ko martxo-apirilera arte dokumentatutako erregistroren bat daukaten espezieak sartzen dira. Espezie exotikoen zerrenda irekia da eta etengabe haziz doa. Bizkaian “potentzial” gisa sailkatutako espezieak “benetako” bihurtzen dira segituan, lan hau prestatu bitartean bi espezierekin
gertatu den bezala: zebra-muskuilua 2011ko udan, lan hau egin bitartean,
eta liztor asiarra 2012ko apirilean.
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Euskal Autonomia Erkidegoan ornodunen faunari buruz egiteko lehendabiziko lan orokorrak honakoak izan
ziren: lehenik, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ornodun kontinentalen atlasa (Álvarez et al., 1985) eta,
bigarrenik, Euskal Autonomia Erkidegoko Ornodunen
Azterlana (Carrascal et al., 1985). Espezie exotiko batzuk aipatzen dira, haien izaerari gehiegi erreparatu barik, baina haien sarrera eta banaketaren gaineko iruzkina eginez. Gehienak arrainak dira (ortzadar amuarraina,
blackbas-a, urre-arraina, gobioa...), baina hegaztiak ere
badaude (usoa) eta ugaztunak (bakar-bakarrik arratoiak). Narrastiei dagokienez, deigarria da Floridako
dortokarik ez agertzea (halakorik ez da aipatzen behinik
behin).
Ibaietako faunaz den bezainbatean, talde guztiei dagozkien eta modu sistematikoan eskuratutako lehendabiziko datu zientiﬁkoak honako azterlanean aurki
daitezke: Bizkaiko ibai sarearen ezaugarri hidrobiologikoak; argitalpen hori 1985ean egin zuten EHUko Zoologia eta Animalia Zelulen Biologia Sailak eta Botanika
eta Ekologia Sailak, orduko hartan Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailak ﬁnantzatuta. Ikerlan horrek,
Gipuzkoan eta Araban 1986ean egindako jarraipenarekin batera (Rallo, 1992; Eusko Jaurlaritzaren babesaz),
oinarri gisa balio izan zuen EAEko azaleko ur-masen
egoeraren jarraipen sarea ezartzeko; gaur egun, eskumen hori Ur Agentziari dagokio2. Ordutik hona sarea
aldatuz joan den arren, ikerlanek, besteak bete, lagin
biologikoak txertatzen dituzte; hortaz, datu-iturri garrantzitsuak dira, arrainei eta makroornogabeei buruzko
lan honi dagokionez.
Beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza eta Ingurumen Sailak Bizkaiko Sare Hidrograﬁkoari
buruzko zenbait azterlan egin ditu 90eko hamarkadaren
hasieratik, haren kalitatearen eta bizi baldintzen ebaluazioari eta fauna-baliabideen erabilerari eta zenbait
espezie interesgarri zehatzen populazioen jarraipenari
dagokienez3. Lan horiek EHUko Zoologia eta Animalia Zelulen Biologia Sailak egin ditu, BFAren sail horren

2

Azterlan horiek publikoak dira (uraren iturri dokumentala EAEn) eta Ur
Agentziaren webgunean kontsulta daitezke.

3
“Bertoko karramarroen eta Bizkaiko ibaietan sartutakoen komunitateen
jarraipena”. 1993tik 2010era arteko kanpainak. BFAko Nekazaritza Saila
eta UPV/EHU. Txosten teknikoa.

“Bizkaiko ibaietako arrain-populazioei buruzko azterlana”. 1997tik
2010era arteko kanpainak. Ibídem.
“Bizkaiko sare hidrograﬁkoari buruzko azterlana, fauna-baliabideen ebaluazioari eta erabilerari dagokionez”. 2003tik 2010era arteko kanpainak. Ibídem
“Bizkaiko ibaietako aingira-populazioak”. 2006tik 2010era arteko kanpainak. Ibídem
““Arrain hiruarantzak Bizkaian daukan egoerari buruzko azterlana, betiere
populazioen kudeaketa-, banaketa- eta ebaluazio-plangintzari dagokionez”. 2009 eta 2010eko kanpainak.
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Kontserbazio eta Naturgune Babestuen Zerbitzuaren
ibai zaintzarekin batera. Liburuan aipatutako lan honen
espezie exotikoei gagozkiela, informazio historiko eta
berriago honi erantsi zaio ibai-zaintzari berriki egindako
inkestetatik eskuratutakoa, eta horrek balio izan du zenbait espezieren banaketa-mapak osatzeko. Horregatik,
azterlan honetan Bizkaiko ur-inguruneetako fauna aloktonoaren gaineko informazioa osoagoa da beste fauna-taldeen edo inguruneen aldean.
Lehorreko artropodoei dagokienez, jakintzan eta ezagutzan azaltzen diren desberdintasunak nabarmenagoak
dira. Izan ere, talde honetako espezieen dibertsitatea,
kolonizatzen duten habitaten zabaltasuna eta barietatea, haien neurri txikia (sarreren bektore potentzialen
kopurua handitzen duen faktore gisa), sakabanatzeko
daukaten gaitasun ikaragarria… kontuan hartuta, pentsa daiteke argitalpen askotan artropodo inbaditzaileen
zenbatekoa gutxietsita dagoela. Hasteko eta behin,
interesa pizten dute landaketetan, negutegietan edo
ustiapenetan kalteak sortzen dituzten edo bildutako
ondasunei (aleak, etab.) gaitzak eragiten dizkieten espezieek, eta, horregatik, horiek zehatz azterturik daude.
Aitzitik, kalte ekonomikoak oso handiak edo agerikoak
ez direnean, ez da ohikoa azterlanik egotea, nahiz eta
biodibertsitateari edota habitatari larriki eragiten dieten espezieak izan. Arrazoi argirik gabe, horietariko batzuk espezie exotiko inbaditzaileen katalogotik kanpo
utzi dira. Hala eta guztiz ere, lan honetan kontuan hartu
dira; izan ere, horien inpaktu nagusia hain garrantzitsua
izan ez arren, zenbait kasutan espezie batzuek hasieran
bakarrik eragin diete landaketa ez-autoktonoei, baina
naturalizatu dira eta azkenean espezie autoktonoentzat
kaltegarriak izaten amaitu dute.
Beste ornogabe batzuei dagokienez, lehorrekoak edo
uretakoak izan, ezjakintasuna askoz ere handiagoa da.
Ildo horri jarraituz, lan honen barruan espezie horietariko batzuk sartu nahi izan ditugu, esate baterako Craspedacusta sowerbii ur gezatako marmoka edo Bipalium kewense planaria, ez bakarrik Bizkaiko lurraldean
duten hedapenagatik edo habitatei nahiz espezie autoktonoei ekar diezazkieketen arrisku edo nahasteengatik (arazo ezezagunak bai hemen bai beste herrialde
batzuetan) edo ondorio ekonomikoagatik, ezpada espezie aloktonoen arazoaren larritasuna agerian jartzeagatik. Halaber, parasito-espezieen azterlana lan honen
planteamendutik at geratzen da; hala ere, horiek ere
aipatu nahi izan ditugu eta ﬁtxa bat txertatu, haien itxurazko “ikusezintasunak” eta haien gainean daukagun
ezjakintasunak biodibertsitateari espezie exotiko inbaditzaile gisa dakarkien inpaktu negatiboa ahaztaraz ez
diezaguten.
Denbora-tarte laburrean den-dena garraiatzen duen
mundu globalizatu honetan organismoek gizakiaren
abiadura berean bidaiatzen dute; organismo horiek,
gainera, era guztietakoak dira: mikroorganismoak, ond-
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doak, landareak eta animaliak, parasitoak edo bizitza
librekoak; eta, gainera, gizakiaren abiadura berean lekualdatzen dira, bizirik. Bizirauteko eta kokatzeko aukerak ez dira oso handiak. Baina horri behin eta berriro
ekinez gero…

Bizkaiko espezie exotikoen inbentarioa
2012. urtearen hasieran Bizkaian dokumentatutako fauna exotikoak 131 espezie biltzen ditu; espezie horiek jadanik berton daude edo hona iristeko arriskua oso handia da. Horietatik eta espezialisten irizpideei jarraituz,
76-75 aukeratu dira inbaditzaileak direlako, gizartean
edo arlo tekniko eta zientiﬁkoetan oihartzuna dutelako,
haien biologiaren ezaugarriak direla-eta interesgarriak
direlako edo beste herrialde batzuetan kezkak sorrarazi dituztelako… Kontua da horietariko bakoitza faunari
buruzko ﬁtxa berezi batean aurkezten dela (7. kapitulua).

Pinu-zuraren nematodoa (Bursaphelenchus xylophilus)
Ipar Amerikakoa da. Pinuen eta bestelako koniferoen zuraren barrenean garatzen da eta Iberiar Penintsulan erruz
agertzen den kakalardo zeranbizido eta zur-zulatzaile baten bitartez (Monochamus galloprovincialis) transmititzen
da. 1999an Portugalen eta, horren ondoren, 2008an Extremaduran eta Galizian atzeman zen. Gaixotasun lehorra
edo pinuaren heriotza eragiten du. Pinuen basoei kalte
larri-larriak eragiten dizkie eta mundu mailan organismo
patogenorik arriskutsuenetarikoa dela aipatu ohi da; izan
ere, DAISIEko 100 espezie inbaditzailerik kaltegarrienen
zerrendan sarturik dago. Orain arte ez da haren presentzia antzeman Bizkaiko enpresetan eta basoetan egindako
prospekzioetan, betiere aztertutako laginak kontuan hartuz gero (BFA, 2010eko oroitza-txostena). Argazkian espeziearen ﬁtxa teknikoaren lagin bat erakusten da (NEIKER;
http//www.avisosneiker.com).

81

Bizkaiko fauna exotikoa. Gaur egun lurraldean dauden espezieak sartzen dira, bai eta oraindik ere iritsi ez baina presentzia
potentziala dutenak. Espezieak ordenatzen dira irizpide taxonomiko bati jarraituz: letra beltzez agertzen dira 7. kapituluan
fauna-ﬁtxa daukaten eta kapitulu honetan eta bestelakoetan ere datuen tratamendu bateratua egiteko orduan kontuan
hartu diren espezieak. * DAISIE datu basean Europako 100 espezie exotiko inbaditzailerik kaltegarrienen artean
sartutako espezieak.

Intsektuak

Arak.

Krustazeoak

Moluskuak

Espeziea
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Knidarioak Craspedacusta sowerbii
Platehelminteak Bipalium kewense
Nematodoak Anguillicoloides crassus*
Bursaphelenchus xylophilus*
Gasteropodoak Feriisia fragilis
Gyraulus chinensis
Lehmannia valentiana
Limacus flavus
Melanoides tuberculatus
Physella acuta
Planorbella duryi
Pomacea canaliculata
Pomacea insularum
Potamopyrgus antipodarum
Bibalbioak Corbicula fluminea*
Dreissena bugensis
Dreissena polymorpha*
Kopepodoak Lernaea cyprinacea
Dekapodoak Astacus leptodactylus
Cherax destructor
Eriocheir sinensis*
Orconectes limosus
Pacifastacus leniusculus
Procambarus clarkii*
Akaroak Varroa destructor
Opilioiak Dicranopalpus ramosus
Armiarmak Zoropsis spinimana
Koleopteroak Rhopalapion longirostre
Apate monachus
Sinoxylon anale
Acanthoscelides obtectus
Callidiellum rufipenne
Phoracantha semipunctata
Phoracanta recurva
Chydarteres striatus
Leptinotarsa decemlineata*
Harmonia axyridis*
Gonipterus scutellatus
Rhyephenes humeralis
Paromalus luderti
Cartodere nodifer
Gnathotrichus materiarius
Semanotus laurasii
Xylosandrus germanus
Diktiopteroak Periplaneta americana
Heteropteroak Leptoglossus occidentalis
Corytucha ciliata
Hemipteroak Bemisia tabaci*
Ctenarytaina eucalypti
Tinocallis takachihoensis
Trialeurodes vaporariorum
Unaspis euonymi
Aphis gossypii*
Aphis spiraecola
Eriosoma lanigerum
Macrosiphum euphorbiae
Myzus ornatus
Myzus varians
Nearctaphis bakeri
Rhopalosiphoninus latysiphon
Rhopalosiphum maidis
Toxoptera citricidus
Toxoptera aurantii
Tuberculatus kuricola
Wahlgreniella nervata arbuti

Agerpena
Bizkaian
Ur gezatako marmoka
benetakoa
Indotxinako lur-planaria
benetakoa
Angilikola
benetakoa
Pinuaren nematodoa
potentziala
Feriisia
potentziala
Gyraulus
potentziala
Lehmannia
benetakoa
Bare horia
benetakoa
Malaysiako tronpeta-barraskiloa
potentziala
Physella
benetakoa
Planorbella
potentziala
Sagar-barraskiloa
potentziala
Sagar-barraskiloa
potentziala
Potamopirgusa
benetakoa
Txirla asiarra
potentziala
Quagga muskuilua
potentziala
Zebra-muskuilua
benetakoa
Har ainguratzailea
potentziala
Karramarro turkiarra (karramarro hankaluzea) potentziala
Karramarro australiarra
potentziala
Karramarro txinatarra
potentziala
Ubide-karramarroa
potentziala
Seinale karramarroa
benetakoa
Karramarro gorria
benetakoa
Barroa
benetakoa
Dicranopalpus
benetakoa
Tarantula faltsua
benetakoa
Malba gorriaren gurgurioa
potentziala
Kafearen kakalardo zulatzailea
potentziala
Sinoxylon
benetakoa
Babarrunen gurgurioa
benetakoa
Zedroaren japoniar koleoptero adarluzea
benetakoa
Eukalipto-barrenaria
benetakoa
Eukaliptoaren kakalardo zulatzailea
potentziala
Chydarteres
benetakoa
Coloradoko patata-kakalardoa
benetakoa
Marigorringo asiarra
benetakoa
Eukaliptoaren gurgurioa
benetakoa
Pinuen armiarma txiletarra
benetakoa
Paromalus
potentziala
Cartodere
potentziala
Gnathotrichus
benetakoa
Semanotus
benetakoa
Kakalardo zulatzaile beltza
benetakoa
Labezomorro amerikarra
benetakoa
Pinazien zimitza
potentziala
Platanoen tigre -zimitza
benetakoa
Tabakoaren euli zuria
benetakoa
Eukaliptoaren psilidoa
benetakoa
Tinocallis
potentziala
Euli zuria
benetakoa
Basaerramuaren kotxinila
benetakoa
Kotoiaren landare-zorria
benetakoa
Zitrikoen zorri berdea
benetakoa
Zorri iletsua
benetakoa
Patataren zorri berdea
benetakoa
Bioletaren zorria, zorri apaindua
benetakoa
Mertxikondoaren puru-zorria
benetakoa
Hirusta-zorria
benetakoa
Patata-hazien zorria
benetakoa
Arto-zorria
potentziala
Zitrikoen zorri marroia
benetakoa
Zitrikoen zorri beltza
potentziala
Tuberculatus
potentziala
Wahlgreniella
benetakoa
Izen arrunta
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Bizkaiko fauna exotikoa (jarraipena)

Ornodunak

Intsektuak

Espeziea
Himenopteroak Anaphes nitens
Aphidius colemani
Encarsia formosa
Lasius neglectus
Linepithema humile*
Vespa velutina
Lepidopteroak Acalyptris platani
Cacyreus marshalli
Ephestia elutella
Sitotroga cerealella
Tisanopteroak Frankliniella occidentalis*
Dipteroak Aedes albopictus*
Arrainak Alburnus alburnus
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Gobio lozanoi
Pseudorasbora parva*
Rutilus rutilus
Scardinius erithrophtalmus
Gambussia holbrooki
Lepomis gibbossus
Micropterus salmoides
Perca fluviatilis
Sander lucioperca
Esox lucius
Oncorhynchus mykiss
Salmo trutta
Ameiurus melas
Silurus glanis
Narrastiak Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Mauremys leprosa
Trachemys scripta
Hegaztiak Cygnus olor
Cygnus atratus
Anser anser
Tadorna ferruginea
Alopochen aegyptiaca
Aix sponsa
Anas platyrhynchos bar. domestica
Aix galericulata
Cairina moschata
Oxyura jamaicensis*
Threskiornis aethiopicus*
Alectoris rufa
Phasianus colchicus
Bubulcus ibis
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
Parabuteo unicinctus
Balearica pavonina
Columba livia
Streptopelia roseogrisea bar. risoria
Psittacula krameri*
Myiopsitta monacgus
Agapornis fischeri
Melopsittacus undulatus
Estrilda astrild
Serinus canaria
Ugaztunak Mustela vison*
Procyon lotor*
Myocastor coypus*
Ondotra zibethicus*
Rattus norvegicus*

Izen arrunta
Anaphes
Aphidius
Encarsia
Lorategi-inurri inbaditzailea
Inurri argentinarra
Liztor asiarra
Tximeleta platano-zulatzailea
Geranioen tximeleta
Tabakoaren sitsa
Bihien urre-gurgurioa
Trips kaliforniarra
Tigre -eltxoa
Alburnua
Urre-arraina
Karpa
Gobioa
Rasbora faltsua
Errutilo kontinentala
Eskardinio begigorria
Ganbusia
Eguzkiarraina
Perka amerikarra
Perka
Lutxoperka
Lutxoa
Ortzadar amuarraina
Amuarrain arrunta (Europako erdialdekoa)
Arrain katua
Silurua
Eivissako sugandila
Sugandila italiarra
Apoarmatu korrontezalea
Floridako dortoka
Beltxarga arrunta
Beltxarga beltza
Antzara hankagorrizta
Paita gorrizta
Antzara egiptoarra
Floridako ahatea
Basahatea
Mandarin ahatea
Ahate musketaduna
Ahate herdoiltsua
Ibis sakratua
Eper gorria
Faisai arrunta
Koartzatxo itzaina
Hego-belatza
Sacre belatza
Ipar-belatza
Belatz handia
Zapelatz buztanzuria
Koroadun kurrilo lepabeltza
Haitz-usoa/Etxe-usoa
Etxe-usapala
Kramer papagaitxoa
Papagaitxo argentinarra
Fischerren papagaitxoa
Perikito arrunta
Mokogorria
Kanaria
Bisoi amerikarra
Mapatxea
Koipua
Arratoi musketaduna
Arratoi arrunta

Agerpena
Bizkaian
potentziala
benetakoa
benetakoa
benetakoa
potentziala
benetakoa
potentziala
benetakoa
benetakoa
potentziala
benetakoa
potentziala
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
potentziala
potentziala
potentziala
benetakoa
benetakoa
benetakoa
potentziala
potentziala
potentziala
benetakoa
benetakoa
potentziala
potentziala
benetakoa
potentziala
potentziala
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
potentziala
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
benetakoa
potentziala
potentziala
benetakoa
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Zazpigarren kapituluan fauna-ﬁtxa daukaten espezie exotikoak. Bertan zehazten da orain arte zeintzuek jokatu duten inbaditzaile gisa Bizkaian edo beste eremu batzuetan (parentesi artean).
Or.

132
135
137
141
144
149
153
156
159
162
164
166
168
170
172
175
177
179
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
207
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
242
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
275
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
305
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Taldea
Knidarioak
Platehelminteak
Nematodoak
Moluskuak
Krustazeoak
Akaroak
Armiarmak
Koleopteroak

Izen arrunta

Nombre común

Agerpena Bizkaian
finkatua

Hedapena

Izaera

Ur gezetako marmoka

Medusa de agua dulce

benetakoa

bakana

Indotxinako lur-planaria

Planaria terrestre de Indochina

benetakoa

Angilikola

Anguilícola

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

Potamopirgusa

Caracol del cieno de Nueva Zelanda

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

Zebra-muskuilua

Mejillón cebra

benetakoa

ez-finkatua

bakana

(inbaditzailea)

Seinale karramarroa

Cangrejo señal

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

Karramarro gorria

Cangrejo rojo

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

bakana

Barroa

Varroa

benetakoa

finkatua

Tarantula faltsua

Falsa tarántula

benetakoa

finkatua

bakana

bakana

Malba gorriaren gurgurioa

Picudo de la malvarrosa

potentziala

Kafearen kakalardo zulatzailea

Taladro del café

potentziala

inbaditzailea ?

Sinoxylon

Sinoxylon

benetakoa

ez-finkatua

Babarrunen gurgurioa

Gorgojo de la alubia

benetakoa

finkatua

ohikoa

Zedroaren koleoptero japoniar adarluzea

Coleóptero japonés cuernilargo del cedro

benetakoa

finkatua

bakana

Eucalyptus barrenaria

Perforador del eucalipto

benetakoa

finkatua

bakana

Eukaliptoaren kakalardo zulatzailea

Foracanta amarilla

potentziala

Chydarteres

Chydarteres

benetakoa

ez-finkatua

bakana

Coloradoko patata-kakalardoa

Escarabajo de la patata

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

Marigorringo asiarra

Mariquita asiática

benetakoa

ez-finkatua

bakana

(inbaditzailea)

Eukaliptoaren gurgurioa

Gorgojo del eucalipto

benetakoa

finkatua

ohikoa

(inbaditzailea)

Pinu-armiarma txiletarra

Arañita chilena del pino

benetakoa

finkatua

bakana

Paromalus

Paromalus

potentziala

Cartodere

Cartodere

potentziala

Gnathotrichus

Gnathotrichus

benetakoa

finkatua

bakana

Kakalardo zulatzaile beltza

Barrenador negro

benetakoa

ez-finkatua

bakana

finkatua

ohikoa

inbaditzailea
inbaditzailea

inbaditzailea
inbaditzailea

Diktiopteroak

Labezomorro amerikarra

Cucaracha americana

benetakoa

Hemipteroak

Pinazien zimitza

Chinche de los piñones

potentziala

Platanoen tigre-zimitza

Chinche tigre del plátano

benetakoa

finkatua

ohikoa

Tabakoaren euli zuria

Mosca blanca del tabaco

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

Kotoiaren landare-zorria

Pulgón del algodonero

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

Zitrikoen zorri berdea

Pulgón verde de los cítricos

benetakoa

finkatua

ohikoa

(inbaditzailea)

Zorri iletsua

Pulgón lanígero del manzano

benetakoa

finkatua

Patataren zorri berdea

Pulgón verde de la patata

benetakoa

finkatua

Bioletaren zorria, zorri apaindua

Áfido de la violeta o pulgón adornado

benetakoa

finkatua

Mertxikondoaren puru-zorria

Pulgón cigarrero del melocotonero

benetakoa

finkatua

Hirusta-zorria

Pulgón del trébol

benetakoa

finkatua

Patata-hazien zorria

Pulgón de los gérmenes de la patata

benetakoa

finkatua

Arto-zorria

Pulgón del maíz

potentziala

Zitrikoen zorri marroia

Pulgón marrón de los cítricos

benetakoa

Tuberculatus

Tuberculatus

potentziala

Basaerramuaren kotxinila

Cochinilla del evónimo japonés

Eukaliptoaren psilidoa

Psílido del eucalipto

Inurri lorategi-inbaditzailea

Himenopteroak

Lepidopteroak

Tisanopteroak
Dipteroak
Arrainak (ost.)

Narrastiak
Hegaztiak

Ugaztunak

inbaditzailea
inbaditzailea
ohikoa
(inbaditzailea)
ohikoa
ohikoa

finkatua

bakana

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

benetakoa

finkatua

Hormiga invasora de jardines

benetakoa

finkatua

ohikoa

(inbaditzailea)

Argentinako inurria

Hormiga argentina

potentziala

ohikoa

Liztor asiarra

Avispa asiática

benetakoa

bakana

Geranioen tximeleta

Mariposa de los geranios

benetakoa

Tximeleta platano-zulatzailea

Mariposa barrenadora del plátano

potentziala

Tabakoaren sitsa

Polilla del tabaco, polilla de la harina

benetakoa

ez-finkatua

bakana

Trips kaliforniarra

Trips californiano

benetakoa

finkatua

ohikoa

Tigre-eltxoa

Mosquito tigre

potentziala

inbaditzailea

finkatua

(inbaditzailea)
inbaditzailea

inbaditzailea
(inbaditzailea)

Alburnua

Alburno

benetakoa

finkatua

bakana

Urre-arraina

Carpín dorado

benetakoa

finkatua?

ohikoa

inbaditzailea

Karpa

Carpa

benetakoa

finkatua

bakana

Gobio

Gobio

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

Ganbusia

Gambusia

benetakoa

finkatua

bakana

(inbaditzailea)

Eguzkiarraina

Pez sol, percasol

benetakoa

finkatua

bakana

(inbaditzailea)

Perka amerikarra (perka iluna)

Perca americana (blacbás)

benetakoa

finkatua

bakana

(inbaditzailea)

Lutxoa (l. arrunta)

Lucio

potentziala

Ortzadar amuarraina

Trucha arcoiris

benetakoa

finkatua

ohikoa

Eivissako sugandila

Lagartija de las Pitiusas

benetakoa

finkatua

bakana

Floridako dortoka

Galápago americano

benetakoa

finkatua?

ohikoa

Beltxarga arrunta

Cisne vulgar

benetakoa

ez-finkatua

bakana

Beltxarga beltza

Cisne negro

benetakoa

ez-finkatua

bakana

Basahatea

Ánade azulón

benetakoa

finkatua

bakana

Mandarin ahatea

Pato mandarín

benetakoa

ez-finkatua

bakana

Ahate herdoiltsua

Malvasía canela

potentziala

Ibis sakratua

Ibis sagrado

benetakoa

ez-finkatua

bakana

ez-finkatua

bakana

Eper gorria

Perdiz roja

benetakoa

Faisai arrunta

Faisán vulgar

benetakoa

(inbaditzailea)

(inbaditzailea)
bakana

Haitz-usoa

Paloma bravía

benetakoa

finkatua

ohikoa

Kramer papagaitxoa

Cotorra de Kramer

benetakoa

ez-finkatua

bakana

inbaditzailea

Papagaitxo argentinarra

Cotorra argentina

benetakoa

ez-finkatua

bakana

Mokogorria

Pico de coral

benetakoa

ez-finkatua

bakana

Bisoi amerikarra

Visón americano

benetakoa

finkatua

ohikoa

inbaditzailea

Mapatxea

Mapache Boreal

benetakoa

finkatua

bakana

(inbaditzailea)

Espezie bakoitzari begira, Bizkaian dokumentatutako aipamenen kopuru osoa adierazten da, bai eta espeziea agertzen
deneko 10*10Km (10*10) UTM laukien eta udalerrien kopurua ere. Iberiar penintsulan (IP), Bizkaian eta EAEn agertu den
gutxi gorabeherako data.
Or.

aip.

10*10

132

1

1

Ud.
Kop.
1

IP

BK

EAE

1974

2009

2008?

Jatorria
Asia (Txina)

Sarbidea
akuikultura (zeharkakoa)

135

2

1

1

1978

2000

Asiako HE (Vietnam, Kanbodia, Malaysia)

landare-merkataritza?

137

27

16

22

2000

2000

Asia

akuikultura (zeharkakoa)

141

139

29

63

1951

1985

Zeelanda Berria

arrantza (zeharkakoa; lasta-urak)

144

1

1

1

1980

2011

Kaspiar itsasoa, Itsaso Beltza

arrantza (zeharkakoa)

149

128

20

28

1974

1989

Ipar Amerika

arrantza

153

67

13

23

1973

70’

Ipar Amerika

arrantza

Japonia/Thailandia-Vietnam, Nepal, Korea, Txina

erlezaintzako ekoizkinen ustiapena

1989

156

Mediterraneoa

pertsonen garraioa

162

2007

Ekialdeko Mediterraneoa eta Ekialde Hurbila

landare apaingarriak

164

1932

Afrika tropikala eta subtropikala

merkataritza (haziak?, landareak?)

159

3

1

2

aut.

2009

166

1

1

1

1999

India

egur-merkataritza

168

1

1

1

2002

Erdialdeko Amerika edo Hego Amerikako iparraldea

hazi-merkataritza

170

3

2

3

1995

Asiako ekialdeko itsasertza

egur-merkataritza

172

2

1

2

1981

1994

Australia

landare-inportazioa (eukaliptoa)

Australia eta Papua Ginea Berria

landare-inportazioa (eukaliptoa)

2

2

2

aip. ez

2000

Hego Amerika

egur-merkataritza

Colorado eta Mexiko Berria

barazki freskoen inportazioa

1997?

175
177

aip. ez

179
182

1

1

1

184

4

3

4

186

1

1

1

1991

2007

Korea, Japonia, Txina, Taiwan, Mongolia, Himalaia, Formosa, Siberia

kontrol biologikoa/ortuko merkataritza eta apaingarrien merkatar.

1997

Australiako hego-ekialdea eta Tasmania

landare-inportazioa (eukaliptoa)

Txile eta Argentinako mugako herriak

egur-merkataritza

2003
?

188

2007

1928

190

2008

Mexiko
Australia

192

4

2

2

2003

2003

Ipar Amerika: Hego Dakota eta Eskozia Berritik Texas eta Floridaraino

egur-merkataritza

194

1

1

1

2004

2004

Txina, Japonia, Korea, Vietnam, Taiwan, Ryukyu uharteak

egur-merkataritza

hist.?

Afrika tropikala

(itsas) garraioa

2003

Estatu Batuetako mendebaldeko itsasertza

196
198

2003

200

1980

202
207

2

2

2

210

2005

Ipar Amerika

hist.

Afrika tropikala/India, Pakistan?

1974

Asiako ekialdea?

landare-produktu kutsatuen garraioa
landare-merkataritza

2005

Asiako ekialdea

landare-merkataritza

hist.?

Ipar Amerika

landare-merkataritza

214

2

2

2

1974

Ipar Amerika

landare-merkataritza

216

1

1

1

1974

Asiako ekialdea?

landare-merkataritza

218

5

3

5

1974

Asiako ekialdea, segurutik, Japonia

landare-merkataritza

220

3

3

3

1974

Ipar Amerika

landare-merkataritza

222

1

1

1

1974

Ipar Amerika?

landare-merkataritza

212

1974

Ipar Amerika?

merkataritza

2006

Txina

landare-merkataritza

Japonia, Taiwan, Korea eta Txina kontinentala

landare-merkataritza

1990

Japonia

landare-merkataritza

aip. ez

Australia

landare-inportazioa (eukaliptoa)

Asia Txikia edo Turkia
Hego Amerika (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai)
Asiako HE: Indiako iparraldea, Buthan, Txina, Sumatra, Sulawesi eta Korea

salgaien garraioa, haztegiko landareak
salgai eta pertsonen garraioa
hasierakoa: salgaiak; EB: erlezaintzako produktuak?

Hegoafrika

geranioen inportazioa

Erdialdeko Europa?

elikagai-merkataritza

224
226
2000

228
230

2

2

2
1971

232
234
236
238

1

1

1

1

1

1

242

2009
XIX. az.
2010

2012

1992

2006
1986

246
248

2010

1

1

2004

250

1986

252

2004

aip. ez

landare-merkataritza
Kalifornia

landare-merkataritza

Asiako hego-ekialdea

merkataritza (pneumatikoak) eta landare apaingarriak

254

3

2

4

1992

2008

kirol-arrantza

256

39

12

22

XVII. m.

hist.

apaingarriak

258

10

12

9

XVII. m.

hist.

apaingarriak

260

26

9

16

aut.

90’ am.

262

6

1

3

1921

2002

kontrol biologikoa

264

13

10

9

1910

2006

Banyoles aintzirako populazio naturalen hob.

266

16

6

11

1955

1975

kirol-arrantza

268

2

2

2

1949

?

kirol-arrantza

270

32

15

23

1890

hist.

aut.

1996

1983

1983

272
275

50

kirol-arrantza
Eivissa
Amerikako ipar.: Michigan aintzira, EEBBetako erdi. eta ekialdetik Mexikoko golk.

maskota-merkataritza

Erdialdeko Asia?

etxeko animalia gisa

Australia

etxeko animalia gisa

278

7

4

7

280

4

4

4

90

282

6

5

5

hist.

284

6

4

5

90

288

1

1

1

2011

290

2

2

2

80

Penintsulako hegoaldea?

292

3

3

3

80

Kaukasoa (Errusia), Asia (Korea eta Japoniaraino)

ehiza-ustiapena

hist.

molde etxekotua: Eurasia eta Afrikako iparraldeko eremu epelak

etxeko animalia gisa
maskota-merkataritza?

1983

286

294

molde etxekotua

etxeko animalia gisa

Txina, Japonia eta Asiako ipar-ekialdea

etxeko animalia gisa

Ipar Amerika eta Erdialdeko Amerika
Saharaz azpiko Afrika
ehiza-ustiapena

296

3

3

3

1989

Tropikala: Afrikako iparraldea eta Asiako hegoaldea

298

2

1

1

2001

Argentina, Uruguai, Paraguai

maskota-merkataritza

300

1

1

1

2003

Saharaz azpiko Afrika

maskota-merkataritza?

302

60

11

38

60’

80’

Ipar Amerika, Alaskatik Kandaraino eta EEBB guztietan

larrugintza (ihesaldiak edo askapenak)

305

7

4

2

2003

2007

Ipar Amerika

maskota-merkataritza
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Faunako ﬁtxaren eduki-eredua
IZENA (adibidez, zebra-muskuilua, barroa, mapatxea eta abar)
1. Izen zientiﬁko osoa eta sinonimiak
2. Sailkapena: taxon nagusiak
3. Izen arrunta gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez
4. Inbasio-kategorien araberako sailkapena
5. Espeziea deﬁnitzen duten ezaugarriak
6. Biologiari buruzko kontu orokorrak
7. Habitata eta bestelako datu ekologikoak
8. Bizkaian gaur egun daukan hedapena edota hedapen potentziala. Jatorria eta hedapen-bideak
9. Espezieak sorrarazten dituen ondorio eta gorabeherak. Kudeatzeko gomendioak
10. Bestelakoak

Irudiak:
Espeziearen eta haren habitaten (kasu batzuetan) argazkiak edo marrazkiak, ziklo biologikoa edo haren biologiaren bestelako ezaugarriak eta Bizkaian edo inguruan daukan banaketa. Azken horretan bi modalitate daude: kokapen zehatzak benetako presentziari buruzko datuak daudenean (eta ziurta daitekeenean ez dagoela
aipatzen ez den lekuan) edo, presentzia baldintza jakin bati lotzen bazaio, onartzen da baldintza hori betetzen
den tokian egon daitekeela (adibidez: akaro inbaditzailea, erlategiak dauden lekuetan).

Oharra: ikus daitekeenez, hona hemen adibide gisa erakutsi diren irudiak ﬁtxa batzuetatik hartu dira.
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4 INBASIOAK BIZKAIAN: INBENTARIOA
Bizkaiko espezie exotikoen inbentarioa eta
fauna-taldeen araberako aipamenak
Bizkaiko espezie exotikoen zerrendan 895 espezie sartzen dira 2012ko martxo-apirilera arteko erregistro dokumentaturen batekin eta beste 421 lurraldean baieztatu ez den presentziarekin, baina bai inguruko eremuetan edo eremu mugakideetan; horrexegatik hartzen
ditugu inbaditzaile potentzialtzat4. Benetako presentzia duten espezie ornodun eta ornogabe aloktonoen
kopurua antzekoa da eta, presentzia potentziala dutenei dagokienez, ornogabeak gehiago dira ornodunak
baino, guztira 2.929 eta 132 espezie hurrenez hurren.
Zerrenda orokorrean sartutako 131 espezietatik 75 espezie aztertu dira zehatz-mehatz (7. kapitulua); haietariko gehienak Bizkaian agertu dira dagoeneko (% 81,3)
eta gehienak ornogabeak dira (% 66,7). Kapitulu honetan eta hurrengoetan aurkezten den azterketa espezie
aloktonoak kontuan hartuz egin da; halaber, espezie
horien fauna-ﬁtxa bat txertatu da.
Lurreko artropodoek espezie exotiko ugari dituzte (43
espezie), eta horietariko gehien-gehienak intsektuak
dira. Horien barruan, ohikoenak kakalardoak (koleopteroak) eta landare-zorriak (hemipteroak) dira eta, neurri
txikiagoan, tximeletak (lepidopteroak) eta inurriak (himenopteroak). Lan honetan azaltzen diren intsektu-es-

pezie guztietatik 30 dagoeneko Bizkaian agertu diren
animaliak dira; gainerako 12ak oraindik ere ez dira gure
lurraldean azaldu, baina potentzialtzat hartzen dira eta
fauna-ﬁtxetan sarturik daude, bai Bizkaiaren inguruko
edo hurbileko guneetan agertu direlako bai haien izaera inbaditzailea kezkagarria delako.
Ornodunen kopurua ere handia da: guztira 25 espezie
aloktono identiﬁkatu dira (horiek guztiak dagoeneko
agertu dira, hegazti bat izan ezik5. Hegaztiena talderik
ugariena da (12 espezie), eta, nahiz eta Bizkaian behin
edo behin inbaditzaile gisa aipatutakoak lan honen ﬁtxetan agertzen direnak baino gehiago izan, horietariko
oso gutxi ﬁnkaturik daude ohiko ugaltzaile legez. Taula orokorreko gainerako espezieak (1. taula) –esaterako
anatidoren bat, falkoneriatik ihes egindako harrapariren batzuk, maskota gisa erositako loro-espezieak edota zoologikoren batetik edo hegaztien bilduma pribatu
batetik alde egindako besteren bat– ez dira berehalako
arrisku bat Bizkaiko hegazti-faunarentzat, eta horregatik
ez dira 7. kapituluaren ﬁtxetan sartu. Halaber, garrantzitsua da arrain aloktonoen kopurua (9 espezie).

Bizkaian jadanik dauden eta potentzialki agertu diren ornogabeen espezie exotikoen kopurua (urdinez) eta ornodunena (gorriz). Zutaberik zabalenek kopurua adierazten dute zerrenda osoan eta barrukoek, meheagoek, fauna-ﬁtxa duten espezieen kopurua.

4 Liztor asiarra (Vespa velutina) Bizkaian antzeman da 2012ko apirilean,
lan hau amaiturik egon denerako; informazioa kontuan hartu da, taula
orokorrean daukan estatusa aldatuz (potentzialetik benetakora), baina ez
da jasotzen kapitulu honen eta beste batzuen tratamenduetan eta irudietan.
5 Lutxoa (Exos lucius) gaur egun ere potentzialtzat hartzen da, nahiz eta
bi aipamen historiko egon.
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Espezien kopurua

Lan honetan aztertutako espezien aloktonoen banaketa, haien fauna-taldearen arabera. Ornogabeak oso ugariak dira,
haien espezie-kopuru handia kontuan hartuz gero. Haietariko gehienak lurreko artropodoak dira, gehienbat intsektuak;
azken horien artean kakalardoak (koleopteroak) eta landare-zorriak (hemipteroak) dira nagusi.

Fauna-taldeen araberako aipamenen edo erregistro
dokumentatuen kopuruari dagokionez, desberdintasunak daude espezie aloktonoen kopuruaren kasuan
ikusitakoaren aldean. Guztira 645 espezie-erregistro
daude eta horien artean aipatuenak ibaietako artropodoak dira eta artropodoak ez diren ornogabeen taldean sartzen diren beste batzuk ere, % 28ko eta % 26ko
portzentajeekin, hurrenez hurren. Aipamenen maiztasun-datu horiek espezie gutxi batzuen ondoriozkoak

dira, zehatzago 2 karramarro amerikarren ondoriozkoak
–Procambarus clarkii, gorria, eta Pacifastacus leniusculus - eta 5 ornogabeen ondoriozkoak –Zeelanda Berriko basa-barraskiloarenak dira aipurik gehienak
(Potamopyrgus antipodarum )–. Garrantziaren hurrenkeran arrainak aurkitzen ditugu, ia-ia 150 aipamenekin, nahiz eta kasu honetan 9 espezieren artean banatzen diren.

Aipamen kopurua

Bizkaiko espezie exotikoei buruzko aipamen-kopurua, fauna-talde nagusien arabera. Erregistro horiek zehatz-mehatz
jorratzen dira 7. kapituluan, taldeka eta
ﬁtxetan. Banaketa horrek askotariko animalia-taldeen gaineko ezagutza-maila islatzen du, bai eta bakoitzari ematen zaion
arreta ere.
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4 INBASIOAK BIZKAIAN: INBENTARIOA
Espezie inbaditzaileen sarreraren jatorria
eta mekanismoa; Bizkaiko inbasioen denbora-dinamika
Oro har lurraldean aurkitutako espezie exotiko inbaditzailerik gehienen jatorria Ipar Amerikan edo Asiako
hego-ekialdean dago. Horien ondoren baina garrantzi
txikiagorekin, Afrika tropikaletik, Indiatik eta Ozeaniatik
datozenak ditugu. Halaber, europar edo iberiar jatorria
duten espezieak ere baditugu, gure lurraldean izaera
aloktonoa dutenak, esate baterako penintsulako Mediterraneo inguruan hedaturik dagoen tarantula faltsua
(Zoropsis spinimana ), gobioa (Gobio lozanoi ) edo
Eivissan endemikoa den Eivissako sugandila (Podarcis pityusensis ), Euskal Herrira iritsi dena oso garbi ez
dauden bideak erabiliz.
Espezie aloktono hauen jatorria desberdina da, animalia-taldeak kontuan harturik, hau da, ornogabeak edo
ornodunak diren. Lehendabizikoak nagusiki Asiatik datoz, batik bat Asiako hego-ekialdetik (kontinentea eta
uharteak). Batzuen jatorria Ipar Amerika da, baina ornodunen kasuan baino neurri txikiagoan. Azken horiei dagokienez, Europatik datozen espezieen kopurua handiagoa da; aitzitik, ornogabeei gagozkiela, Ozeaniatik
datozen espezieen garrantzi erlatiboa handiagoa da.

Fauna-ﬁtxetan zehazten ere da zeintzuk izan daitezkeen espezie bakoitzaren sarrera- eta hedapen-bideak.
Fauna aloktonoaren jatorri-eremuarekin gertatzen den
legez, ornodun eta ornogabeen espezieen artean ere
alde nabarmenak daude sarrera-modu edo -mekanismoari dagokionez. Ornogabe gehienen sarrera nagusia merkataritzaren ondorioa da, bereziki landare eta
haziena, bai eta produktu begetalena, ortuariena eta
egurrarena ere. Aitzitik, ornodunak apainketa-helburuekin sartzen dira edo hazkuntza-aprobetxamenduari
edo erabilera zinegetikoari begira edo maskoten merkataritzarekin zerikusia daukate. Horrek berekin dakar
ornodunen kasuan nahita sartutako espezieen kopurua
handiagoa izatea. Lan honetan jasotzen diren ornodunen % 64 nahita sartu dira, baina kopuru hori % 5,5ekoa
baino ez da ornogabeetan.
Bizkaiko fauna exotikoaren zati bat orain dela urte asko
sartutako espezieei dagokie. Horien artean arrain batzuk ditugu, kasurako karpa (Cyprinus carpio ) edo
urre-arraina (Carassius auratus ), edo etxeko hegazti
batzuk, hala nola basahatea edo etxeko usoa. Ornogabe aloktono batzuek ere mendeak egin dituzten gure
artean, adibidez labezomorro amerikarra (Periplaneta
americana ) edo tabako-euli zuria (Bemisia tabaci ).
Iberiar Penintsulan espezie bakan batzuei buruzko informazio zehatza egon arren (gehienak nahita sartutako arrain- edo ehiza-espezieak), oso gutxitan dauzkagu
eskuragarri sarrera-data zehatza zein den jakitea ahalbidetzen diguten datuak; zenbaitetan sarrera-hamarkadari buruz hitz egin dezakegu eta berrikiago lehenengo erregistroa aipa dezakegu edo argitalpenen batean
egindako lehenengo aipamena. Hegaztiekin zailagoa
da data zehatzak ezartzea, behin agertzen direlako eta
gerta daitekeelako berriro ere ez ikustea edo oharrak
ornitologoen lan-libretetan jasotzea baina hori argitara
ez ematea.

Bizkaiko fauna aloktonoaren jatorria. Espezieen kopuru osoa jatorri-eremu geograﬁkoa (eskuinean)
eta jatorri-eremuen ugaritasun erlatiboa kontuan harturik, betiere
Bizkaian aipatutako ornogabeen
eta ornodunen espezieak bereiziz
(behealdean).
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Ornogabeak

Ornodunak

Espezie exotikoak sartzeko mekanismoak. Desberdintasun garrantzitsuak ikusten dira fauna aloktonoaren sarrera- eta hedapen-bideetan, ornodunei edo ornogabeei erreparatuz gero. Azken horiei dagokienez, espezien erdia baino gehiago
nahita sartu dira (horietariko asko apainketa gisa: parkeetako hegaztiak, akuarioetako arrainak edo haien larruak aprobetxatzeko), baina gertaera hori ezohikoa da ornogabeei men eginez gero (bakar-bakarrik biologia-kontroleko kasuetan edo
kirol-arrantzarako –karramarroak-).

Batzuetan espezie exotiko batzuen sarrera-data modura ematen dena aurkitze-datari dagokio benetan: bat
dator haien presentzia erakusteko zenbait azterlanekin.
Seguru asko espezie horiek ordurako egongo ziren aurkitutako tokian, baina oharkabean egon dira, inor konturatu gabe; hori sarri gertatu da zenbait intsektu eta
ornogaberekin. Beste kasu batzuetan, ordea, jakin daiteke nahiko zehatz noiz iritsi ziren. Horrela, arrain-espezie batzuk, hala nola ganbusia (Gambussia holbrooki ), eguzki-arraina (Lepomis gibbossus ) edo alburnua
(Alburnus alburnus ) ez dira agertzen Bizkaiko ibai-sareen lehendabiziko azterlanetan, ez eta hasierako jarraipen-kanpainetan ere: lehenengoz 2002an, 2006an

eta 2008an aurkitu ziren, hurrenez hurren. Amaitzeko,
azkeneko urteetan, haien izaera zeharo inbaditzailea
eta sortutako aurreikuspenak kontuan hartuta, espezie
batzuen helduera “espero zen”. Hori zebra-muskuiluaren kasua da (Dreissena polymorpha ), Bizkaian lehenengoz 2011n aipatua izan dena; jarraipen-kanpaina
zorrotzek ziurtatu dute data horren aurretik artean ere
ez zegoela lurraldean. Ildo horri jarraituz, fauna aloktonoaren sarrera-kurbak gora egiten jarraitzen du. Irudian
benetakoa ez den hazkunde asintotikoa ikusten da; izan
ere, irudikatutako azken puntua urte pare bati baino ez
dagokio.

Espezie exotikoen sarrera-kopurua Bizkaian 70eko hamarkadaren aurretikoa eta hamarkaden arabera, 2010-2012ko biurtekora arte. Goialdean: epeen araberako espezie-kopurua (urdina) eta metaketa (gorria). Behealdean: metatutako baloreetan emandako espezie-kopurua, ornogabeak (berdea) eta ornodunak (laranja) bereziz. Azkeneko puntuetan aurrekoetan baino hazkunde txikiagoa ikusten da, baina kontuan hartu beharra dago horietan bi urtetan iritsitako espezieak baino
ez direla azaltzen eta aurrekoetan hamarkada batean heldutakoak.
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5

Lurraldeko inbasio-mailaren
azterketa bateratua.

5 INBASIOAK BIZKAIAN: EBALUAZIOA
Bizkaira heldu diren animalia-espezie exotikoen sailkapena, espezieon inbasio ahalmenaren arabera
Bizkaian aztertu diren espezie aloktonoen hedadurak
fauna-talde aloktonoen gaineko ikerlan eta jakintzaren
berri erakusten digu. Hala ere, taldeen arteko aldeak
oso esanguratsuak dira, batik bat, erregistro edo aipamenak direla eta. Alderik esanguratsuena ur gezako
inguruneetan bizi diren espezieei dagokie, ingurune
horietan azterlan ugari egin baitira. Halakoetan, hainbat alde eta udalerri askotako datuak bildu dira, erreketan nahiz ibilgu nagusietan, denbora luzean (batzuetan, orain dela hiru hamarkadatik honako datuak eskura
ditzakegu eta, beste batzuetan, aldizkako laginketen
datuak). Horrela, bada, espezie batzuen hedapenaren
bilakaera azter dezakegu Bizkaiko lurraldean. Lehorreko artropodoei gagozkiela, ordea, ia-ia ez daukagu daturik (ezta ingurune horietan bizi diren beste ornogabe
batzuena ere), animalia horiei buruzko azterlanak askoz bakanagoak direlako eta, inoiz egin badira, izurrite
bihurtu diren espezieen gainekoak izan ohi dira. Jakin
dakigu, esate baterako, ornogabeak Bizkai osoan hedatuta daudela, baina bibliograﬁan ez dugu aipamen berezirik aurkitu, eta aurkitzekotan, oso urriak dira, esaterako, labezomorro amerikar (Periplaneta americana )
edo tabako-euli zuriari (Bermisia tabaci ) buruzkoak.

Kapitulu honetan aztertutako multzoa osatzen duten
75 espezie aloktonoetan, hedapen handienekoak Bizkaian ur kontinentaletako espezieak dira, bisoi amerikarra (Mustela vison ) izan ezean (hala ere, ugaztun hori
ibaien inguruan bizi dela aipatu behar da). Erregistro
gehieneko espezieak molusku bat, Zeelanda Berriko
basa-barraskiloa edo potamopirgusa (Potamopyrgus
antipodarum) eta karramarro bi dira, karramarro gorria eta seinale karramarroa (Procambarus clarkii eta
Pacifastacus leniusculus ). Bestetik, badira gure lurraldean hedapen zabaleko hiru arrain, nahiz eta aurrekoek baino erregistro gutxiago izan: ortzadar amuarraina (Oncorhynchus mykiss), urre-arraina (Carassius
auratus ) eta gobioa (Gobio lozanoi ). Horiekin batera,
ibaietako faunari lotutako beste espezie bat daukagu,
angilikola izenekoa (Anguillicoloides crassus), aingiraren igeri-maskuriaren parasitoa. Espezie horiek
guztiak gutxi gorabehera hedapen zabala izan dezakete lurralde osoan edo arro jakin batzuetan, animaliaren
arabera.
Beste arrain exotiko batzuk aurrekoak baino urriago
aurkitzen dira, baina hedapen nahikoa zabala dute Bizkaiko arro gehienetan. Alburnua espezie berezia da:
ez zen Zaintza Sareko laginketetan agertu 2008. urtera
arte; egun Ibaizabal eta Kadagua ibaien behe-arroan
besterik ﬁnkatu ez den arren, hedapen biziko espezie
aloktonoa da.

Espezie aloktono asko Bizkaiko ibai nagusien behe-ibarrean aurki daitezke,
hala nola, Nerbioi ibaian (argazkian, Arrankudiagatik igarotzean) edo Ibaizabal
ibaian (L.GA.).
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potamopirgusa
(basa-barraskiloa)

bisoi amerikarra

ortzadar amuarraina

gobioa

Bizkaian aipamen dokumentatu gehien duten espezie aloktonoen hedapena.
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seinale karramarroa

karramarro gorria

urre-arraina

angilikola

5 INBASIOAK BIZKAIAN: EBALUAZIOA

Beste alde batetik, berariazko erregistrorik egin ez den
arren, badira beste lehorreko artropodo batzuk Bizkai
osoan hedatzen direnak, eta batzuetan, izurrite bihurtzen direnak, nahiz eta horien hedapena ingurune jakin
batzuetan baino ez gertatu. Horietako bat barroa (Varroa destructor ) dugu, erlauntzetan, edo Coloradoko
patata-kakalardoa (Leptinotarsa decemlineata ).
Lan honetan jaso diren 41 intsektu aloktonoetatik,
gehienak espezie ﬁtofagoak dira, eta haietako batzuk
izurritetzat jotzen dira. Intsektu horiek bizi direneko landareak edo mantenu-landareak aztertuta, badakigu espezie kaltegarrien % 54.5ek barazkingintzari eragiten
diola (baita fruta-arbolei ere) edo landare apaingarriei.

Intsektu horien adibideak ditugu malba gorriaren gurgurioa, marigorringo asiarra edo hainbat zorri-espezie.
Gainerako % 45,5ek zuhaitz osasuntsuei, gaixoei edo
enbor hilei eragiten diete. Intsektu-espezie horietako
batzuek (gehienak koleopteroak dira, baina ez guztiak),
zuhaitz jakin batzuei eraso egiten diete, hala nola, pinuei edo eukaliptoei. Bizkaiko baso-azalera gehiena
konifero-sailez beteta dago: P. radiata espezie nagusia
da (koniferoen % 85): eukalipto-sailek, berriz, guztizko
baso-azaleraren % 10 betetzen dute. Beraz, zuhaitz-mota horiek ageri direneko lekuak ditugu arriskutsuenak aipatutako intsektu aloktonoak heda daitezen.

Bizkaira heldu diren intsektu aloktonoek
kaltetutako gaiak. Espezie ﬁtofagoak
nagusi dira, baina beste batzuek haziei,
biltegiratutako produktuei edo gizakien
osasunari eragiten diete.

Eukalipto-sailak oso ugariak dira Bizkaiko alde batzuetan,
kasurako, Bermeo eta Lemoiz arteko kostaldean. Argazkietan, eukaliptoak ikus daitezke Matxitxako lurmuturraren
inguruan (ezk.) eta Bakion (L.GA).
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Bizkaiko baso-azalera. Baso-sailen ugaritasun erlatiboa (EUSTAT) eta Bizkaiko espezieen hedadura-mapa. Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ingurumen,
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila. EAEko basoen inbentarioa).

Bizkaira heldu diren hegazti inbaditzaileek mehatxu larria dakarkie bertako espezieei.
• Anatidoak. Mehatxu larria dira biodibertsitatearentzat bertako espezieekin lehiatzen eta/edo hibridatzen direlako, kasurako, ahate herdoiltsua (Oxyura
jamaicensis ). Etxeko espezieek ere arazoak sorrarazten dituzte arrazoi berberengatik, esaterako basahatea (Anas platyrhynchos bar. domestica ).

• Estrildidoak. Hegazti apaingarri eta laguntza-animalia gisa hazten dira. Elikagaiak eta habitata direla
kausa lehia daitezke bertako espezieekin. Oso hegazti moldagarriak dira, inbasio-ahalmen izugarrizkoak, hala nola, mokogorria (Estrilda astrild ).

• Faisanidoak. Talde honetakoak ditugu ehiza-ustiapenerako sartu diren espezie batzuk, esaterako, eper
gorria (Alectoris rufa) edo faisai arrunta (Phasianus
colchicus ). Bertako espezieekin lehian aritu edo hibridatu daitezke. Bertakoak ez diren espezie guztien
eta bertako espezieen subespezie edo aldaera exotikoen sartzeak debekatu beharko lirateke.
• Treskiornitidoak. Espezie bakarra, ibis sakratua
(Threskiornis aethiopicus ), Frantzian ﬁnkatu da
eta oso inbaditzailea da.
• Kolunbidoak. Etxe-usoek haitz-usoak (Columba livia ) baztertzen dituzte eta haiekin lehiatzen eta hibridatzen dira.
• Psitazidoak. Oso espezie moldagarriak eta ospetsuak dira laguntza-animalia gisa. Elikagaiak eta habitata direla kausa lehiatzen dira bertako espezieekin eta kalteak sorraraz ditzakete nekazaritzan. Talde
honetako adibide bi ditugu: Kramer papagaitxoa
(Psittacula krameri) eta papagaitxo argentinarra
(Myiopsitta monachus ).
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Anatidoen familiako hegaztiek eta etxeko aldaerek mehatxua ekartzen diote biodibertsitateari bertako espezieekin
lehian aritzen direlako edo haiekin hibridatzen direlako.
Argazkian, anatidoak Gobela ibaian, Getxon (L.GA).

5 INBASIOAK BIZKAIAN: EBALUAZIOA

Floridako dortokak ur geldoko ingurune hezeetan aurki
ditzakegu, besteak beste, istiletan, hezeguneetan, urmaeletan... Etxerako animaliak direnez, errazago aurki
daitezke hirigune populatuetatik hurbileko ur-inguruneetan, batik bat, jende asko dabilenekoetan eta iristen errazak direnetan, esaterako Bolueko hezegunean
(Getxo).

BFAren Fauna Basatia Sendatzeko Gorlizko Zentroan azken hamarkadan jasotako narrastien guztizko kopurua. (I.
Sánchezek batutako datuak).
Kasu gehienetan, kontrol edo erauzpen kanpainetatik datozen Trachemys generoko banakoak dira. Askotan,
dortoken jabeek bertara eramaten dituzte natur ingurunean askatu beharrean. Ale gehienak hil egiten dituzte, baina batzuk Karrantzako Karpin Abenturara eramaten
dituzte, esaterako, argazkian ikusten diren aleak (L.GA.).

Bizkaiko espezie exotikoen zerrenda orokorrak faunako
131 espezie biltzen ditu. Badakigu horietatik 89 gure lurraldean agertu direna eta gainerako 42 espezieak potentzialak dira, hots, etorkizun hurbilean ager daitezke
gurean eta baliteke batzuk dagoeneko egotea. Bertan
daudenen artean, kasu guztien laurdenari dagokionez
ezin dugu esan espeziea Bizkaian ﬁnkatuta dagoenetz.
Guztizko zerrendari gagozkiola, 51 espezie exotiko benetan ﬁnkatu dira, baina hedapen-maila ez da bat bera
guztietan: dokumentatutako erregistroen kopurua eta
banaketari erreparatuta, espezie batzuk “bakantzat”
sailkatu dira, baina espezie exotiko gehienak “ohikotzat” jo daitezke. Azkenen artean, gehienak ornodunak
dira, baina onartu beharrean gaude animalia-talde hori
dela ezagunena. Beste alde batetik, 14 espezie exotiko
erregistratu da uneren batean Bizkaian, baina ezin da
esan ﬁnkaturik daudenik: unean uneko aipamenak dira
(ornogabeak eta ornodunak antzeko proportzioan),
oso bakanak eta ez dirudi ugaltzen direnik. Litekeena
da espezie horietako batzuek berdin jarraitzea etorkizunean, esaterako, hainbat intsektuk edo zenbait hegazti
apaingarrik. Hala eta guztiz ere, beste espezie batzuei
dagokienez, kasurako zebra-muskuiluari (Dreissena
polymorpha ), lehen aipamen horiek Bizkaitik zeharreko hedapenaren hasiera baino ez digute erakusten.

Bizkaian agertu diren espezie exotikoen inbasio-ahalmenaz den bezainbatean, 24 inbaditzailetzat jo ditzakegu Bizkaiko lurraldean. Espezie gehienak ornogabeak dira, batik bat izurritetzat jotako intsektuak. Beste
13 espezie exotikok izaera inbaditzailea izan dute beste
lurralde batzuetan eta Bizkaian ageri diren arren, ezin
dugu esan oraindik gurean inbaditzaileak direnik. Azkenik, Bizkaian ager litezkeen animalien artean, hainbat
espezie inbaditzaile aipa ditzakegu, ornogabeak zein
ornodunak, hala nola, txirla asiarra (Corbicula fluminea ) edo ahate herdoiltsua (Oxyura jamaicensis ).

Bizkaira heldu diren espezie aloktonoetatik, 14 DAISIE katalogoak jasotzen dituen Europako 100 espezie kaltegarrienetakoak dira (eta beste zortzi inbaditzaile potentzialak
dira).
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Lurraldeko inbasio-mailaren azterketa bateratua1
Bizkaian gaur arte aipatu diren espezie aloktonoen banaketaren azterketa hiru ikuspuntu erabiliz gauzatu da.
Alde batetik, biogeograﬁako azterlanetan erabili ohi
diren UTM laukietan (10x10 km-koak) landu da informazioa. Beste alde batetik, espezie exotikoen agerpena aztertu da lurraldeko udalerri guztietan eta, azkenik,
lortutako emaitzak aztertu dira Bizkaiko arro hidrograﬁko nagusiak kontuan hartuta.

Fauna exotikoaren hedapena Bizkaian,
10x10 kilometroko UTM laukien arabera
Aurreko kapituluan azaltzen ziren espezie exotikoen hedapen-mapetan oinarri harturik, 10x10 km-ko UTM lauki bakoitzean aurkitu diren espezie aloktonoen kopurua zenbatu da, bai eta lauki bakoitzeko aipamen- edo
erregistro-kopurua guztira.
Espezie exotikoen kopururik handiena 48050 laukian
ageri da, Uribe Kostan. Bertan, hogei espezie exotiko
baino gehiago aurkitu dira, baina arruntena da askoz
ere espezie-kopuru txikiagoa agertzea. Aipamen edo
erregistroei dagokienez, baliorik handiena 66 erregistrokoa da, lauki horretan bertan. Bizkaiko lurraldea kontuan harturik, batez besteko balioa (desbiderapen estandarraz) lauki bakoitzeko 6.8 ± 5.2 espezie eta 19.0
±17.2 aipamen dira. Lauki gutxi batzuetan, besteak
beste, lurraldeko mugetan, ez da fauna aloktonoari buruzko erregistrorik jaso. Laukien arteko aldakortasuna
handiagoa da aipamenei dagokienez espezieei dagokienez baino.

espezie-kopurua laukiko

10x10 kilometroko UTM laukien ezarpena Bizkaiko maparen gainean. Urdinez, UTM lauki bakoitzean aurkitu diren
espezie aloktonoen kopurua adierazi da. Gorriz, ordea, aipamen edo erregistroen guztizko kopurua ageri da.

Alde handiak daude espezie-kopurua eta erregistro
-kopurua direla eta laukien artean; batzuetan, espezie
exotikoen kopurua berdina izan arren, erregistroen kopurua nabarmen aldatzen da. Esate baterako ondoz
ondoko 47849, 47850 eta 47851 laukietan, 6 espezie
exotiko agertzen dira, baina aipamen-kopurua oso desberdina da: 21,11 eta 42, hurrenez hurren.

aipamen-kopurua laukiko

Kutxa-diagrama honetan, espezieen eta aipamenen banaketa erakusten da lurraldeko lauki guztiak kontuan hartuta. Irudiek ondokoei buruzko informazioa ematen digute: 1) datuak nola banatzen diren (banaketa lau bloketan partitzen da -bi
barrak eta kutxaren bi aldeak- eta horietako bakoitzak datuen laurdena (% 25) dakar; 2) balio txikienak eta handienak (kutxatik ateratzen diren besoak); 3) ezohiko baliorik dagoen eta banaketaren simetria (barretatik kanpoko puntuak); 4) batez
besteko balioa (asterisko batez adierazia).

1

Kapitulu honetara ekarri dugun azterketa bateratua 7. kapituluko faunaﬁtxetan agertzen diren 75 espezie aloktonoak bakarrik kontuan hartuta
egin da.
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5 INBASIOAK BIZKAIAN: EBALUAZIOA

espezie exotikoen kopurua

espezie exotikoen aipamenak

Aloktonoen espezie-kopurua (sp) eta erregistro-kopurua UTM lauki bakoitzeko, abzisen ardatzean
antolatuta. Beheko irudietan, fauna-taldeen zein ehuneko dagoen lauki berdinetan adierazten da,
espezie-kopuruaren eta aipamen-kopuruaren arabera.
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Laukietan agertzen diren espezie exotikoak aztertu
dira, fauna-taldeen arabera; espezie-kopuruaren eta aipamen-kopuruaren oparotasun erlatiboa aztertzen da
honakoak bereiziz: ornogabeak (ornogabe ez-artropodoak, lehorreko artropodoak eta uretako artropodoak)
eta kordatuak (arrainak, narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak). Gero bi datu-matrize horietan funtsatuta, hau
da, faunako 7 taldeetako espezie- eta aipamen-kopurua aterata UTM lauki bakoitzeko, antolaera-azterketa
edo klusterra egin da, laukien arteko antzekotasuna

Espezie-kopurua

ebaluatzeko xedez. Azterketa horren emaitzaz, dendrograma edo zuhaitz-erako adierazpen graﬁkoa lortzen
da: aztergai diren behaketak (kasu honetan, UTM laukiak) talde edo klusterretan antolatzen dira, gero eta
txikiagoak, harik eta nahi den bereizmen-maila lortzen
den arte (konparazio baterako, adaxketan banatzen
diren zuhaitz baten adarrak lirateke). Azkenean, emaitzak hobeto ondorioztatze aldera, azterketan ateratako
emaitzak Bizkaiko maparen gainean irudikatu dira.

Aipamen-kopurua

Dendrogramak laukien hurbiltasuna adierazten du, lauki bakoitzean ageri diren fauna-talde nagusien espezie aloktonoen
kopuruaren arabera (ezkerrean) edo aipamen- edo erregistro-kopuruaren arabera (eskuinean ). Mapetan laukien arteko antzekotasuna irudikatzen da: kolore berdina erabili da laukietan taldekapen-azterketan ateratako emaitzak azaltzeko.
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5 INBASIOAK BIZKAIAN: EBALUAZIOA
Fauna exotikoaren hedapena Bizkaian, udalerrika
Bizkaiko lurralde historikoko udalerrien zerrenda. Udalerri bakoitzean ageri diren espezie aloktonoen kopurua
eta aipamenen kopurua, guztira eta fauna-taldeen arabera.

101

Bizkaiko lurralde historikoko udalerrien zerrenda. Udalerri bakoitzean ageri diren espezie aloktonoen kopurua eta aipamenen kopurua, guztira eta fauna-taldeen arabera.
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Bizkaiko lurralde historikoko udalerrien zerrenda. Udalerri bakoitzean ageri diren espezie aloktonoen
kopurua eta aipamenen kopurua, guztira eta fauna-taldeen arabera.

Bizkaiko lurralde historikoko udalerrien zerrenda. Koloreak erabiliz, 2009ko biztanleriari buruzko datuak adierazi dira (EUSTAT).
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Espezie exotikoen agerpena ere aztertu da Bizkaiko
udalerrietan. Udalerri gehienetan, esezie exotiko gutxi
agertzen dira: Bizkaiko 112 udalerrien % 36an, espezie bakarra edo bi aurkitu dira, eta udalerrien % 24,3an
hiruzpalau espezie. Gainera, 14 udalerritan ez dago
aipamen bakar bat ere, bai kostaldeko udalerrietan,
Zierbena, Ispaster edo Elantxobe, esaterako, bai barrualdekoetan, gehienbat, Bizkaiko ekialdean, Nabarniz, Garai, Mallabia edo Zaldibar, kasurako. Beste alde
batetik, oso udalerri gutxitan ageri dira espezie exotiko
asko; izan ere, 7 udalerritan (% 6.3) baino ez dira agertzen 9 espezie exotiko edo gehiago: 9 Bilbon eta Barakaldon; 10 Mungian eta Muxikan, 11 Leioan eta 13
Getxon eta Galdakaon. Erregistroei gagozkiela, beste 7
udalerritan jaso dira 18 aipamen edo gehiago; horietako batzuk lehen aipatu ditugu: Galdakao (30 aipamen),
Leioa (23 aipamen), Getxo (22 aipamen) eta Mungia (18
aipamen). Hala ere, aipamen nahiko jaso dira beste batzuetan, nahiz eta ageri den espezie-kopurua txikiagoa
den, berbarako, Galdames (8 espezie eta 23 aipamen),
Abadiño (21 erregistro eta 7 espezie desberdin) edo
Orozko (21 aipamen eta 3 espezie aloktono).

Salbuespenak salbuespen (Getxo), kostaldeko udalerrietan espezie exotiko gutxiago aurkitzen da. Udalerri
mugakideetan ere, oro har, espezie gutxiago aurkitzen
da, baina horietan ere salbuespenak ditugu: Karrantza
eta Zeanuri. Espezie aloktonoen kopuru handiena Galdakaon eta Leioan daukagu, baita barrualdeko udalerri
batzuetan ere, hala nola, Muxikan, Mungian, Barakaldon eta Bilbon. Era berean, aloktonoen agerpena oso
esanguratsua da Durangaldean. Aipamen-kopuru handiena Galdakaon jaso da, eta kopuru esanguratsuak
jaso dira Bilbo aldeko Abran eta Durangaldean edo
Gatikan eta Mungian. Oro har, espezie-kopuru handia
ageri deneko udalerrietan erregistro gehiago jasotzen
dira, baina salbuespenak ditugu, esaterako, Orozkon
edo Zeanurin. Lehenengoan, espezie gutxiren aipamen asko jaso dira eta bigarrenean, espezie exotikoen
kopuru nahikoa handia izan arren, erregistro bakarra
jaso da.

Fauna aloktonoaren espezie-kopuruaren eta erregistro-kopuruaren arteko maiztasun-banaketa Bizkaiko udalerrietan.

Udalerrietako inbasio-maila aztertu da populazioa aintzat hartuta, hain zuzen ere, biztanle- kopurua guztira
eta biztanle-dentsitatea (bizt./km2; EUSTAT erakundearen datuak, 2009). Udalerri bakoitzeko espezie exotikoen kopuruak eta aipamen kopuruak lotura hertsia
dauka guztizko biztanleen kopuruarekin; hala, aipatutako kopuruak dituzten udalerrietan biztanle gehiago
bizi dira. Ez da gauza bera gertatzen, ordea, biztanle
-dentsitatearekin; nahiz eta espezie exotikoen eta aipamenen kopuru handiak izan udalerri populatuenetan,
kasurako, Getxon (6.763 bizt./km2), joera ez da esangu-
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ratsua estatistikari begira, are gutxiago aipamen-kopuruari dagokionez. Horrela, espezie exotiko ugari agertzen diren udalerrietako biztanle-dentsitatea oso aldakorra da: Leioa (3.540 bizt./km2), Galdakao (922 bizt./
km2) edo Mungia (350 bizt./km2). Muturrean Galdames
daukagu, dentsitate txikienetakoa (19 bizt./km2) Bizkaiko udalerrien artean; hala ere, 8 espezie exotikoren 23
aipamen jaso dira han.

5 INBASIOAK BIZKAIAN: EBALUAZIOA

Espezie exotikoen kopurua udalerrika. Koloreak erabiliz, udalerri bakoitzean dauden
espezie exotikoen kopuruaren banaketa eta espezie exotikoen kopurua adierazten da
mapan.

Espezie exotikoen aipamenak udalerrika. Espezie exotikoen erregistroen banaketa eta
aipamenen kopurua udalerri bakoitzean. Ez dago eredu zehatzik aloktonoen banaketan.
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Espezie exotikoen kopurua eta aipamenen kopurua udalerrika. Honako mapa hau aurreko bien konbinazioa da. Koloreak
erabiliz, espezie exotikoen erregistroen banaketa adierazten da udalerrika, baina udalerri bakoitzaren barruan ageri den
kopurua espezieen kopuruari dagokio. Oro har, espezie kopururik handiena duten udalerrietan handiagoa izan ohi da
erregistroen kopurua, baina salbuespenak daude, esaterako, Orozkon. Udalerri horretan 3 espezie aloktonoren gaineko
21 aipamen egin dira. Zeanurin ere zazpi espezieren 7 erregistro egin dira.

Espezie exotikoak Bizkaiko udalerrietan. Udalerri bakoitzari dagokionez,
aurkitutako espezie aloktonoen kopurua eta aipamen edo erregistroen
kopurua adierazten da. Koloreak erabiliz, guztizko populazioaren datuak
adierazi dira (EUSTAT; 2009ko biztanleriari buruzko datuak).
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Fauna exotikoaren
ibai-arro nagusietan

hedapena

Bizkaian,

Sarritan, uretako ekosistema kontinentalek izugarri
errazten dute fauna exotikoaren hedapena, larbak uretan garraiatzen direlako eta, bestetik, uretako edo ia
uretako espezie askok igeri egiten dutelako eta ura
erabiltzen dute hedatzeko bide gisa. Hori dela eta, inbasioaren abiadura eta inbasioaren norainokoa askoz
handiagoak izan daitezke ur-inguruneetan lehorrekoetan baino. Gainera, uretakoak oso ekosistema kalteberak dira, jatorrizko ur-espezie gehienak ia ez direlako
barreiatzen jatorrizko lekutik at, eta ur-masa txikietan
irauten dute bizitza osoan. Horregatik, gertatzen denean, dibertsitatearen galera larriagoa da. Atal honetan, espezie exotikoek Bizkaiko arroetan eragiten duten
presioa aztertu dugu.
Lehorreko artropodoak
Fitxetan jaso diren lehorreko artropodo guztien 43 espezieak (7. kapitulua) kontuan hartuta, lau kategoria bereizi dira espezie horiek Bizkaian duten hedapenari eta/
edo haiei buruz dakigunari dagokienez: a) 11 espezie
inbaditzaile potentzial gisa sailkatu dira2; b) 11 espeziek
hedadura orokorra dute, baina ez dago horien gaineko

aipamen berariazkorik (ﬁtxetako hedadura-mapak atzeko plano laranjaz ageri dira); c) 15 espezieren erregistro
batzuk ezagutzen ditugu (atzeko plano berdeko mapan
ageri dira); d) 6 espezieren hainbat aipamen egin dira
Bizkaian, baina ezin dugu esan gure lurraldean ﬁnkatu
direnik (agerpen datuak erakusten dituzten mapetan,
atzeko plano laranjadunetan).
Lehorreko artropodoen artean, bi araknido izan ezean
(barroa, akaroa, eta Zoropsis armiarma), espezie exotiko guztiak intsektuak dira. Intsektu aloktonoen erregistro-kopuru handiena Nerbioi-Ibaizabal ibaien arroan
dugu, hain zuzen ere, Ibaizabalen azpiarroan. Oka eta
Butroe ibaien arroetan ere espezie exotikoen gaineko
aipamen ugari daude. Agüeraren eta Artibairen arroetan, berriz, ez dago erregistrorik, baina lan honetan
behin baino gehiagotan esan den legez (irakurri 3. eta
4. kapituluak), oso informazio gutxi eskuratu dugu lehorreko artropodoei buruz.

2

Liztor asiarra (Vespa velutina ) inbaditzaile potentzialtzat jotzen zen
Bizkaian, baina 2012ko apirilean erlezain batek ale bat aurkitu zuen tranpa
batean, eta beraz, benetako inbaditzaile gisa –baina ez ﬁnkatua– sailkatu
behar da gure lurraldean.

Bizkaiko arro hidrograﬁko nagusien mapa.
Bertan, aipamen dokumentatuek egiaztatutako intsektu exotikoen
agerpena adierazi da.
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Uretako artropodoak
Bizkaian bizi diren karramarro exotikoen bi espezieak
erruz ageri dira gure lurraldean, batik bat, Nerbioi-Ibaizabal sare hidrologikoan. Seinale karramarroa gero eta
leku gehiagotan aurkitzen da eta, gainera, ugaltzeko
ahalmen osoko populazioetan. Halako karramarroak
aise idoro ditzakegu Kadagua, Nerbioi eta Ibaizabalen
arroetan, ibilgu nagusietan nahiz erreketan. Karramarro gorriaren populazioak, berriz, unitate hidrologiko
horren bokalean ageri dira sarriago, baita Ibaizabal
ibaiaren ibilgu osoan (bertan, seinale karramarroarekin
batera bizi da), eta Nerbioi ibaiaren goi-arroan, Urduña
inguruan.

Arrain hiruarantza, Gasterosteus aculeatus, edo bertako karramarroa, Austropotamobius italicus (lehen A.
pallipes ) mehatxatutako espezieen adibide dira; espezie horiek Bizkaian gaur egun duten hedapena dela eta,
karramarro gorriak lehenengoari eragiten dio eta seinale
karramarroak bigarrenari. Espezie exotiko inbaditzaileak
bertako espezieekin lehian aritzen dira eta, askotan, hemengoak lekualdatzen dituzte. Esku hartzeko planen helburu nagusia, aloktonoen hedapena kontrolatzeaz gain,
bertako espezieak nahiz beraien habitatak babestea eta
sendotzea izan beharko litzateke.(L.GA).

Hala eta guztiz ere, karramarro exotikoak aurkitu dira
beste arro batzuetan, hain zuzen ere, Butroe ibaiarenean, urtegietan nahiz ibai-tarteetan: ibilgu nagusia eta
haren adarretan, baina ez dirudi gaurdaino uretan gora
hedatu denik Fruiztik hara. Zoritxarrez, baina, Oka eta
Artibai ibaien arroetan aurkitu da orain dela gutxi.

Bizkaiko arro hidrograﬁko
nagusien mapa. Bertan,
Bizkaiko lurraldean aurkitu
diren bi karramarro aloktonoen –karramarro gorria
eta seinale karramarroa–
egungo aipamenak adierazi dira.
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Ornodunak
Kordatu aloktonoen agerpena Bizkaiko arro hidrograﬁko nagusien maparen gainean adierazi da. Talde hori
honakoek osatzen dute: 9 arrain, narrasti bat (Eivissako
sugandila ez da kontuan hartu, Gaztelugatxen bakarrik
agertzen delako), 11 hegazti eta bi ugaztun. Floridako dortokaren aipamen gehienak Nerbioi-Ibaizabal eta
Oka ibaien arroetan jaso dira. Hala eta guztiz ere, banaketa horrek leku jakin batzuk aztertzeko ahaleginaren
berri ematen digu, hala nola, Bolueko hezegunea (Getxo) eta Urdaibai. Beste talde batzuen informazioarekin

erkatzen badugu, oso datu gutxi jaso dira hegazti exotikoen inguruan; horien agerpena usuagoa da Barbadun eta Nerbioi-Ibaizabalen arroetan. Bisoi amerikarra
erraz aurkitzen da ekialdeko arroetan, Butroe ibaitik Artibairaino; oraingoz, oso bakanetan agertu da Ibaizabal
ibaian eta ez dirudi mendebaldeko arroetan ﬁnkatu denik. Arrainei dagokienez, espezie exotiko gehien ageri deneko aldea Ibaizabal da, ibaiaren tarte batzuetan,
hain zuzen ere.

Bizkaiko arro hidrograﬁko nagusien mapa. Bertan, ornodun batzuen aipamenak adierazi dira: 9 arrain, narrasti bakarra, 11
hegazti eta bi ugaztun.

Hezeguneak, istilak, meatze-putzu zaharrak, urtegiak...
gune aproposak dira espezie exotikoak legez kanpo “askatzeko”, baina eragin larria eragiten diete bertako animaliei.
Argazkian, Udondo ibaiaren arroan dagoen Lertutxeko
urtegia ikusten da, Leioan. Bertako fauna-komunitate nagusia espezie aloktonoek osatzen dute: karramarro gorria,
ganbusia, eguzkiarraina eta perka amerikarra (L.G.A).
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6

Kudeaketa:
Kontuan hartzekoak eta
azken gomendioak.

6 FAUNA INBADITZAILEAREN KUDEAKETA
Kudeaketa. Zer egin espezie exotikoen aurrean? Egungo erronkak
Hiztegien arabera, “kudeaketa” hitzaren jatorri etimologikoa latina da gest ĭ o, - ō nis ); Euskal Herriko Hegoaldean “gestio” hitza ere erabiltzen dugu). “Kudeatzea”
aditz trantsitiboa da, eta asmoren bat gauzatu dadin
bideratutako eginbideak burutzea esan nahi du.
Erronka baten aurrean gaude: guganaino iritsi daitezkeen eta inbaditzaile bihurtu daitezkeen espezieena.
Zerbait egin bai; bai, baina… zer egin zehazki? Zergatik? Nola, noiz eta non? Are gehiago: zenbat balio du
egin beharrekoak? Nork nahi du egin dadin, eta noizko? Nondik hasi?
• Lehen zeregina, premiazkoa, kudeatu beharreko lurraldean dauden espezie exotikoen zerrenda osatzea
da, bi inbentariotan bilduta: batean iritsi direnak,
bestean iritsi daitezkeenak Argitalpen honetan egin-

dakoaren antzeko lanen bidez lortzen da hori: bilketa
bibliograﬁkoa (lurraldeari berari buruzkoa, baina baita ondoko eskualde, Europa osoari eta mundu osoari
buruzkoak), landa-lanak (laginketa orokor eta espezializatuak, inkestak, etab.). Jakintza-arlo askotako
lana da, zientzialari eta teknikari adituen lankidetza
eskatzen duena.
• Gero, arrisku-mailaren arabera sailkatu behar dira
espezieak, arrisku-azterketaren prozeduren arabera
(ikusi 2. kapitulua).
• Azkenik, irtenbideak aurkeztu behar dira: prebentzioa eta espeziearen iritsiera galaraztea, hedadura-eremua mugatzea, errotik desagerraraztea, kontrolpean hartzea… betiere neurriaren benetako gastuak eta aurreikusi daitezkeenak kalkulatuz.

Ezin da kudeatu ezagutzen ez dena. Horregatik, kudeaketa hasteko, bai eta ahalik eta
eraginkorren jarraitzeko ere, datuak bildu eta aztertu behar dira etengabe, prozesuan
gorabehera guztiak aintzat hartu, balizko azalpenak bilatu, honelako edo halako neurriak hartuz gero auziak izan dezakeen eboluzioari buruzko hipotesiak plazaratu, eta
datu horien argira, batzuen edo besteen alde erabakitzen laguntzeko. Betiere etengabeko jarraipena eginez. Espezie exotikoen inguruan, auzia ez da amaitzen iritsi, errotu
edo inbaditzaile bihurtzeko arriskua desagertzen denean baino. Irudia: S. Paget-ek
Sherlock Holmesen The Adventure of the Yellow Face libururako eginiko ilustrazioa
(1893) , (Sir A. Conan Doyle).
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Espezie exotikoak izurriteak kontrolatzeko
Azolla ﬁliculoides izeneko ur-iratzea jatorri neotropikaleko landare inbaditzailea da, ur ekosistemetako mehatxurik larrienetakoa. Munduko eskualde askotan sartu izan da halabeharrez (arrainontzietarako landare, landaketa, etab.) edo nahita (batzuetan ongarri gisa). Ondo jasaten ditu gure latitudeko neguetako tenperaturak,
eta ur-azalera handiak har ditzake oso denbora laburrean, landaretza autoktonoa ordezkatu eta harekin lehia
bizian hasten delarik. Horrez gain, oxigeno-maila urritu egiten du, eta uren eutroﬁzazioa areagotu egiten du.
Iberiar penintsulako hainbat erkidegotan aipatu izan da, oso ohikoa da Guadiana eta Guadalquivir ibai-arroetan. Ingalaterran, Stenopelmus ruﬁnasus izeneko koleoptero kurkulionidoa erabili izan da arrakastaz; izan ere,
koleopteroaren larbak Azollaren hostoez elikatzen dira soil-soilik, ez dirudi beste landarerik bilatzen dutenik.
Hori dela eta, momentuz baliabide biologiko egokitzat jotzen da iratzearen hedapena galarazteko borrokan;
alabaina, gogoratu behar dugu izurriteak kontrolatzeko espezie aloktonoak erabiltzeak ondorio kaltegarriak
ere ekar ditzakeela, esaterako, lehenago aipatu dugun ganbusiak.
Ezkerreko argazkian, Zadorra ibaiaren zati bat, Azolla ﬁliculoides izeneko uretako iratzeak inbadituta.
(Iturria: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia, Gasteiz: +Verde, 8. zk. (2011):
“Zona horretan ibilguaren gainazala mantu gorriz estali du etxeetako akuarioak apaintzeko erabiltzen
den iratze horrek. Akuarioko ura,
isurbidetik behera botatzen denean, errekara joaten da zuzenean.
Bertan, kontrolik gabe hedatzen
da, eta ingurunea kolapsatu egiten
du. Arazo horrek ez du irtenbide
errazik, eta ziurrenik landarea eskuz kendu beharko dute. Lan hori,
zalantzarik gabe, oso neketsua eta
garestia izango da”). Eskuineko argazkia: iratzearen xehetasuna eta Stenopelmus ruﬁnasus kurkulionidoaren ale bat (argazkiaren iturria: www.azollacontrol.com).
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6 FAUNA INBADITZAILEAREN KUDEAKETA
Espezie bakoitzari dagokionez, jarduera-prozedura eta hartu beharreko neurriak nazioarteko gomendioen araberako
prozeduran planteatzen diren galderei emandako erantzunen araberakoak izango dira.
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Eskuineko kutxetan adierazitakoak berme osoz gauzatu ahal izateko, aldez aurretik kontuan hartu behar
dira –ahal den neurrian, baita erabakita ere–, kudeaketa-erronka diren honako gorabeherak (neurri batean
hemendik hartuta, eta aldatuta: Kühn et al. , NeoBiota
2011)
1. Zein espeziez ari gara? Erabateko lehentasuna
dauka espezieak identiﬁkatzeak, erabateko ziurtasunez, eta behar izatera, adituen laguntzarekin.
2. Zein datu bilatzen dira, eta nola aurkitzen eta artxibatzen dira? Datuen bilketa, ebaluazioa eta artxiboa prozedura eta teknika estandarren bitartez
egin behar da, emaitzak munduko beste edozein
bazterretan egindako ikerketetakoekin konparatu
ahal daitezen, kasua ebaluatu ahal izateko. Kontuan
izan behar da datu-banku horietako asko (batez ere
historikoak) zatikakoak edo burutugabeak direla,
datu izaeraz heterogeneoak biltzen dituztela (zenbakizkoak, kategoriazkoak, etab.), edo errore-arriskudunak (izan ere, hein handi batean, horrelakoa da
eskura dugun informazioa!).
3. Nola aztertuko dira? Zer lortu nahi da horren
bidez? Gauza berbera aplikatzen zaie datuek jarraitu beharreko analisi estatistiko bitarteko tratamenduei, eta inbasio-arriskuak eta horrekin loturiko
kostuak (ekonomikoak, ingurumenekoak, sozialak,
etab.) kalkulatzeko. Jarraipen-estrategiak diseinatzeko, inportantea da, gainera, espezie exotikoen
portaeraren gaineko faktore garrantzitsuak eta garrantzi gutxikoak bereizi eta atzemateko tresna partekatuak izatea (hartara, aurreztu egiten da lana
datu-bilketan et landa-lanean). Hori guztia analisi
diskriminatzaile edo antzekoen bitartez egiten da2
4. Zer egin orain? Espezie horiek kudeatzeko irtenbideak proposatu eta hautatu behar dira; baita
arriskuak ebaluatzeko teknika partekatuak erabili
ere (espeziea sartu, ﬁnkatu, inbaditzaile bihurtzeko
arriskuak). Era berean, kostuen eta arriskuen arteko
erlazioa ebaluatzeko tresnak baliatu behar dira (balizko inbasioaren ondorioetan oinarritzen direnak:
ingurumeneko ondorioak, batez ere ekosistemen
zerbitzutan, ondorio ekonomiko eta sozialak)
5. Ezer gehiago? Bai: komunikazioa eta adostasuna
bilatu. Administrazioko maila hierarkiko desberdinetan eta egiazki edo potentzialki eragindako biztanleei jakinarazi behar zaizkie egoerak. Sarri askotan oso garrantzitsuak dira eskualdeak jasan duen
inbasioaren mota eta mailari buruzko ingurumen
adierazleak.

Balioak %

Espeziea gizakiek jakin gabe sartu bada, antzeman ostean
identiﬁkatu beharko da, baina batzuetan ez da erraza. Ez
luke halakorik gertatu behar saldu eta erosten diren espezieekin, baina sarritan etiketak askiezak eta zehaztasun
gutxikoak izan ohi dira.
Adibide bat: Estatu Batuetan 2000-2006 urteen artean
1.480 milioi animalia basati bizi inportatu da; bada, horien
arteko % 13,6k baino ez zuen berekin espeziearen aipamena, % 7,5ek ez zuen identitatearen aipamenik, eta % 52k
“klasearen” aipamena baino ez (hots, “ugaztun” etiketak
berdin balioko luke tigreak, tximinoak, saguak, baleak eta
abarren abarra deﬁnitzeko1.
Azpiko graﬁkoan klaseen banaketa adierazten da (baita
ﬁlumena ere): besteak beste marrazoak eta zamo txikiak
“arrain” etiketapean sailkatu izan dira, ur geza edo gaziko
diren adierazi gabe. Kasu batzuetan ez da informaziorik
ematen (Smith et al., 2009).

1
Animalien sailkapen hierarkizatua orokorretik bereizira egiten da, adibide bat ematearren: Filuma (Moluskuak), Klasea (Bibalbioak), Ordena
(Veneroida), Familia (Dreissenidae), Generoa (Dreissena ) eta Espeziea
(Dreissena polymorpha , zebra-muskuilua).
2

Datu kuantitatiborik ezean, hots, datu kategoriko (esaterako: asko, ertain, gutxi, zer) edo bitarikoak (badago, ez dago) baino ez daudenean erabil daitezke azterketa ez parametrikoak, erregresio logistikoa, esaterako.
Gaur egun, bada era horretako arrisku-azterketak egiteko programarik.
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Lehen kartelean ageri diren animalia eta landareek (10 gorrotatuenak, alajaina!) arrantza eta ehizari dakarzkien mehatxuen
berri ematen zaie Estatu Batuetako biztanleei, baita zer egin dezaketen hedapena geldiarazteko: garbitu, drainatu, lehortu, eta abisu eman, espeziea ikusiz gero. Bigarrenean, sutarako egurra leku batetik bestera ez garraiatzeko eskatzen dute,
izurrite inbaditzaileak izan ditzakeelakoan.

Espezie exotikoen etorrera eta kudeaketa prozedura
Aniztasun Biologikoaren Hitzarmena (CDB - Convenio
de Diversidad Biológica gaztelaniaz, 2009 ezarritakoan
oinarritzen da, gerora Europarako hartu diren xedapenak. Hitzarmenak bi printzipio giltzarri aipatzen ditu:
• Aurretiaz aipatu dugun “Zuhurtziazko printzipioa”
(Rioko Lurraren Gutunaren 15. printzipioa), bereziki
garrantzitsua, espezie exotikoen kasuan ez dagoelako arrisku hutsaren aukerarik. Ingurumen baldintzetan aldaketa txikienak (hala nola klima aldaketari
lotutakoek) inbaditze ahalmen handiko eta oso erasokor bihur ditzakete arrisku gutxiko espezieak. Horregatik da hain garrantzitsua zuhurtziazko neurriak
zaintzea.
• Hiru aldietako (edo inbasioaren uneetako) ikuspegi
hierarkikoa:
1.a: espezie exotikoen etorrerari aurre hartzea (tartean lege-kontuak),

2.a: delako espeziea iritsi bada, ahalik eta azkarren
atzeman eta aurre egitea (aukeran, une horretan
inoiz baino errazagoa den errotik desagerraraztearen bidez), eta
3.a: epe luzeagoan, espeziea errotuta baldin bada,
kontrolpean hartzea, eraginak motelduz, eta haren
hedapena galaraziz.
Arrisku-azterketak (prebentziozkoak eta benetakoak)
bereziki garrantzitsuak dira lehen aldian; irtenbideei
buruzko kostu/onura eta irizpide anitzekoak, berriz,
egoera baloratu eta erabakiak hartzeko garaian, bigarren eta hirugarren aldietan. Gaur egun, horiez gain,
“balizko egoerak” ere aztertzen dira, hau da, hemendik
hainbat denborara, hasierako baldintzak eta hartutako
neurrien ondorioz inbasio-prozesuak izan dituen gorabeheren arabera egoerak izan ditzakeen aldaketen
ingurukoak. Oso garrantzitsua da inbasio prozesuan
zehar hura jarraitu eta zaintzea, lehenagoko emaitzak
baieztatu edo zuzendu beharra dakarten datu berriak
etengabe jasotzea.
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Ondoko taulak kudeaketan gaur egun erabiltzen diren lau arrisku-azterketa moten ezaugarrietako batzuk laburbiltzen ditu.

AZTERKETA MOTAK
Arriskuazterketa

Kostua /
Onurak

Irizpide
anitzekoa

Balizko
egoerak

Kualitatiboa
eta/edo
Kuantitatiboa

Kuantitatiboa
(diruzkoa)

Kualitatiboa eta/
edo Kuantitatiboa
(diruzkoa eta
kontingentea)

Kualitatiboa eta/edo
Kuantitatiboa

Prebentzioa
/ sartzea,
hedapena eta
kalteak ekiditea

Optimizazioa
(ekosistemaren
zerbitzu guztiak
barne hartzea)

Optimizazioa
(ekosistemaren
zerbitzu guztiak
barne hartzea)

Egoeren eta esku-hartzeen
arabera, aurreikuspenereduak ematea

Gizartearen
parte-hartzea

Txikia

Txikia / ertaina

Handia

Handia

Baldintza eta
mugak

Kostu txikia.
Azkarra. Adituak
eta teknikari
espezializatuen
lana eskatzen du

Kostu
ertaina. Datu
kuantitatiboak
eskatzen ditu.
Adituen lana
eskatzen du

Kostu ertain edo
handia. Denbora
gehiago eskatzen
du. Eskarmentu
maila ertaina

Kostu ertain edo handia.
Denbora gehiago eskatzen
du. Adituen lana eskatzen
du

Muga
metodologikoak

Emaitzen
ﬁdagarritasuna;
kalkuluari loturiko
akatsak

Kostu-onurak
ebaluatzeko
metodoak

Helburuak adostea

Aurreikuspen metodo
guztien berezko akatsak

Aurretiazko
ezagutza

Kudeaketaren
helburuak
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Ulertzekoa denez, gatazkak sortzen dira kudeaketa-helburuak ezarri eta hautabidezko jarduerak baloratzera-

koan. Honako taulan gatazka horietako batzuk erakutsi
nahi ditugu.

ESPEZIE EXOTIKOAK SARTZEA: BAI ALA EZ?
Ez sartzearen aldeko arrazoiak

Sartzearen aldeko arrazoiak

Bioaniztasun autoktonoa eta osotasun
ekologikoa zaindu eta gordetzea

Baliabideak aisialdirako ustiatzea (ehiza, arrantza)

Izadiaren balioak, ekosistemen zerbitzuak

Izurriteen kontrola, bioingeniaritza eta abar

Interes ekonomiko tradizionalak (baita turismoa,
paisaia) babestea

Diru-sarrera berriak sortzea

Legeak debekatu egiten du

…kasu oso berezietan izan ezik, eta beti errotzeko edo
inbaditzaile bihurtzeko batere arriskurik ez dagoela

DAGOENEKO ERROTUTA DAUDEN ESPEZIEAK KUDEATZEA
Errotik desagerrarazi edo kontrolatzea

Berean uztea edo sustatzea

Berezko ekosistema berreskuratzeko

Baliabidea areagotu eta ustiatzeko

Espezie autoktonoa eta betetzen duen funtzioa
ekologikoa bere horretan gordetzeko

Espezie inbaditzaileari baztertu duen autoktonoaren antzeko
funtzioak egiten uzteko

Inbasioa geratuko duten oztopoak sortzeko

Inbasioa sustatuz, lurralde-kohesioa berean gorde edo
areagotzeko

Espezie autoktonoaren balio ekonomikoak
gorde edo berreskuratzeko

Espezie exotikoaren balio ekonomikoak ustiatu edo
areagotzeko

Hona beste kontu garrantzitsu bat: nola neur daiteke
lurralde jakin batean inbasio jakin baten tamaina eta
sortzen duen eragina, modu osatuan, beste datu batzuekin konparatzeko, eta edonork ulertzeko moduan,
nola neurtu ekosistemaren zerbitzuetan dituen ondorioak, eta aldagai horiek denboran zehar nola aldatzen
diren? Aurreko esaldian adierazitako balioei “adierazle”
deitzen zaie; adierazle jakin bat (edo batzuk) bilatzea –
behar bezain ﬁdagarri(ak), eta adostua(k)–, erronka globala da (Walpole et al., 2009, “Biodiversity indicators used by policy-makers are underdeveloped
and underinvested” iturritik hartutako hitzak: “arduradun politikoek darabilten bioaniztasun-adierazleak

ez daude behar bezala garatuta, eta ez da horiengan
behar beste inbertitzen”).
Hain zuzen ere, Europako inbasio maila neurtzeko adierazleak bilatzea izan zen 2010ean bete beharreko helburuetako bat, baina 2020ra atzeratu da. Izan, badira
hitzarmen erraz batzuk, herrialde bakoitzeko espezie
inbaditzaileen kopuruei (Inbaditze-presioa, McGeoch
et al. 2010 eta 2012), inbasio-dentsitateei, eta abarrei
buruzkoak. Ondoko graﬁkoak jasotzen ditu.
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Herrialde bakoitzean jasotako espezie inbaditzaileen kopurua (“Europako 163 kaltegarrienen” zerrendan daudenen “inbaditze-presioa”, eta inbasio-dentsitatea (hots, espezie-kopurua / Km2-ko).
[Nola irakurri behar da mapa: Frantzian 40 espezie daude, eta dentsitatea 0.1 espezie/km2 -tik beherakoa da] Iturria: EEA/
SEBI2010, Expert Group on trends in invasive species, 2006. Hemendik hartua: Schutyser & Condé (2009).

Bizkaian dauden espezie aloktonoen artean, 13 DAISIE
katalogoan Europako 100 kaltegarrienen artekoak dira
(horrez gain, beste 9 espezie potentzial gisa sailkatuta daude; ikusi 4. ataleko taula). Itxuraz, kopuru txikia
ematen du, baina kontuan hartu behar da lan horretan
ez dela ez landarerik ez onddorik jaso izan; beraz, 100
espezie kaltegarrienen zerrenda, egiatan, 45 faunako
espezietara mugatzen da. Inbasio-dentsitatea kalkulatuz gero (Bizkaiko hedadura 2.217 km2-koa da), oso balio handia ematen du: 5,87 espezie (betiere animaliak,
landare eta onddorik ez) 1.000 km2-ko!!!
Indize horiek ezin dira elkarren artean konparatu, oraingoan hedadura txikiko lurralde batez ari garelako, baina
zalantza izpirik gabe, Bizkaia (eta EAE, oro har) egoera
larrian dago espezie inbaditzaileen arazoaren aurrean.
Dudarik ez, marroi kolore oso ilunaz agertu beharko
luke goiko mapan.
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Espezie inbaditzaileei buruzko bioaniztasun-adierazleen adituen lan-taldea (“Invasive Alien Species Indicators ”) Europako testuingururako adierazle integratzaile eta konplexuagoak garatzeaz arduratzen da.
Hurrengo kartelak –lan-talde horrek egina da– 2010eko
egoeraren laburpena aurkezten du:

“Espezie exotiko inbaditzaileen gaineko joera eta nondik norakoen neurketa: inbasioei buruzko 50
urteko politiken lorpena ote?”. Horra Europaren 2010eko egoera aurkezteko kartel-laburpen honen
izenburua. Besteak beste, urte horretarako EEIen joerak jarraitzeko adierazle orokorrik ez zegoela
dio, lau arrazoi bitarteko: ez dago EEI kontzeptuaren deﬁnizio adosturik, oso eskasa da bioaniztasunari eragiten dion kalteari buruz dakiguna, eskualde batetik bestera asko aldatzen da datuen eskuragarritasuna eta kalitatea, eta ez dago metodo estandarizatuen arabera eta gardentasun osoz jokatzen
duen datu-bankurik.
“Global Invasive Species Database” izenekoak biltzen du datu gehien, baina oso urrun dago osatu
izatetik, eta gainera oso partziala da geograﬁkoki eta taxonomikoki.
.
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Hainbat esku-hartzeren adibideak
Seinale karramarroa kudeaketa Bizkaian: estrategia
aldaketak azken 25 urteotan
70eko hamarkadan ia-ia desagertua zen gure ibaietako karramarroa, bertako karramarroa. Hilkortasun-tasa
ikaragarri handiek Austropotamobius pallipesen populazioen amaiera eragin zuten: uren kutsaduraren ondoriozko bizitza gaiztoaren ostean, Aphanomyces astaci
onddoak akabatu egin zituen. Europan beste askok
bezala, administrazioak seinale karramarroa (Pacifastacus leniusculus) sartzea erabaki zuen, besteak beste,
karramarro-arrantzaleen eskariei erantzuteko, karramarro gorriaren (jendeak nahita ekarritako Procambarus
clarkii) hedapena galarazten saiatzeko, eta landaretza
urperatuaren hedapen ikaragarria (hain zuzen ere, karramarroek artean ez zutelako inaustari edo kimatzaile
jarduera betetzen) kontrolatzeko.

diak (2011ko abendukoak) ez du espezie horiek baliabide gisa erabiltzen baimentzen, hau da, ezin dira
arrantzatu. Beraz, honakoak betetzea eskatzen du une
honetan seinaledun ibai-karramarroaren kudeaketak
Bizkaian
• oraindik iritsi ez den ibai-zati edo -arroetara iritsi edo
sar dezaten galaraztea,
• errotutako populazioak desagerraraztea edo, ezinezkoa balitz, kontrolpean hartzea, gehiago hazi ez daitezen,
• oso epe laburrean aisialdiko eta kirol-arrantza debekatzea gaur egun karramarro-barrutitzat jotako gune
guztietan,
• ale biziak saldu, garraiatu eta edukitzeko debekuari
eustea, eta debekua betetzen dela zorrotz zaintzea.

Urte jakin batzuetan etengabe sartu ostean, espeziea
ordurako errotua zegoela, kudeaketa-plana pentsatu
zen, Bizkaiko hedapen-eremua ezagutzeko asmoz, eta
bestetik, populazioak onartuko lukeen lekuetan karramarro-barrutiak ezartzeko, betiere gehieneko ustiapen
-kuota iraunkorrak aplikatuz. Hau da, 90eko hamarkadatik hona, seinale karramarroa baliabide gisa kudeatzen
da, populazio-dinamikaren ereduaren arabera ustiatuz:
populazioaren ebaluazioa, tamaina-adina sailkapena,
hilkortasun- eta jaiotze-tasa, etab.
Alabaina, bada oraindik karramarro autoktonorik, nahiz
eta goi-ibar bakan batzuetan agertu. Seinale karramarroak afanomikosia kutsatzen du, arrisku larria espezie
autoktono eta mehatxatuarentzat. Horrek kudeaketa-estrategiaren aldaketa ekarri zuen: ordura arteko barruti-inguruak uztea (espezie baliabide gisako kudeaketa, beraz), eta Bizkaiko ibaietako beste edonon espeziearen hedapena galarazten saiatzea (mehatxatutako
espezie gisako kudeaketa) erabaki zen. Ordurako –teknika diskriminatzailea lagun (Rallo & García-Arberas,
2002)–, ibai-sarearen ingurumen-baldintzei buruzko datuak arriskuen ebaluazioa egin ahal izateko modukoak
ziren; horri esker, ibaiak zatika aztertu daitezke, bertako
espeziearentzako gune egokiak (horietan berriz sartzeko edo dauden populazioak indartzeko saioak egiten
dira, eta babesa ematen zaio) edo berariazkoak exotiko
errotuarentzat (aisialdiko arrantzarako gordetzen dira).
Azken urteotan ingurune naturala kudeatzeko irizpideen aldaketaren ondorioz, espezie autoktonoaren babesa bilatu da bereziki… edo bilatu beharko lirateke,
nahiz eta aldaketak ez diren beti gertatzen ingurumenak behar lukeen abiadan (García-Arberas et al., 2009).
Espezie exotikoen aurrean Europako irizpideekin bat
etorriz, aurrerantzean mehatxu gisa kudeatu behar da
seinaledun ibai-karramarroa. Estatuko indarreko arau-
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Ardatz horizontalaren arabera (1. funtzio diskriminatzailea), ibai-urak joriagoak dira sulfatoz amonioz baino (eskuinean); horrek bereizi egiten ditu karramarro autoktonoaren eta Paziﬁkokoaren habitat egokiak. Ardatz bertikalak (2. funtzio diskriminatzailea) magnesio eta amonio
gehiago eta sulfato gutxiagoko urak (gorantz), eta horrekin batera, karramarrodun habitatak eta inongo espezieko karramarrorik aurkitu ez direnak bereizten ditu (Rallo &
Garcia-Arberas, 2002).
Bertako espeziea 1. funtzioan balio txikia eta 2.ean handia
dituzten uretan bizi da; seinaledunak, berriz, funtzio bietan
balio handiak nahiago ditu. Hartara, ibai jakin bateko uren
ezaugarriak jakinda, jakin daiteke (errore-maila baita jakin
batekin) habitat egokia den ala ez karramarro espezieetako batarentzat edo bestearentzat.
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Ezkerreko argazkian, ibai-arro baten burualdeko erreka
dugu, bertako karramarroaren bizilekua; behekoan, Indusi
ibaia, non oraindik ere seinale karramarroa harrapatzeko
arrantza-barrutia dagoen (L.GA.).

Apoarmatu exotikoak
Legezko neurriak dira Trachemys scripta ren hedapena galarazteko garrantzitsuenak, betiere salmenta
arautu eta –behar izatekotan– debekatzera bideratuta;
izan ere, erositako aleak nahita askatzea izan da sarbide nagusia. Orain arte, kontrolatzeko neurri garrantzitsuena inguru naturaletik aleak ateratzea izan da. Horrelako kanpainak gauzatu dira, esaterako, Andaluzian,
Aragoin, Balear Uharteetan, Gaztela eta Leonen, Katalunian, Murtzian, Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Valentziako Erkidegoan. Plan horiek honako
neurriak jasotzen dituzte, besteak beste:
• apoarmatu exotikoak azkar antzemateko sistemak:
populazio ugalkorrak bizi eta errotzeko ur-habitat
aproposak zaintzea,

Alabaina, dagoeneko plazaratu dira araudiari buruzko
iritziak. Espezie exotikoa ﬁnkatu baldin bada, eta ustiatzen bada (arrain ugariren kasu bera), utz daiteke arrantzatzen? Are gehiago, komeni ote da? Behin-behineko irtenbide gisa, espezie horien arrantza baimentzea
legoke, betiere honako betekizunak zorrotz betetzeko
konpromisoa hartzen bada: barruti itxi eta ondo mugatutan jardutea, horietatik kanpo beste inon alerik inolaz
ere ez sartzea, eta espezie exotiko eta inbaditzaileen
aldeko babes neurririk ez hartzea.

• ehiza-sistema optimizatuen bitartez, aleak ingurune
naturaletik ateratzea (hainbat tranpa-mota erabiltzen
da horretarako, apeu gisa eguzkitan jartzeko plataformak erabilita; tranpa ﬂotatzaileak, zulo eta ur azpiko saredunak; amuzkidun nasak eta abar. Urpeko
igerilariek harrapatzea eta urpeko erriﬂeen bidez
hiltzeko neurriak ere erabili izan dira). Badira beste
sistema eraginkor batzuk populazio ugalkorrak dauden lekuetarako (Valentziako Erkidegoa eta Andaluzia, esaterako): aintzira inguruetan erruteko dauden
emeak bilatu eta harrapatzea, eta habiak kentzea.
• aleak kendu diren inguruetan etengabeko jarraipena
eta zaintza egitea.
Ingurumen heziketa oso garrantzitsua da; ingurune naturalean animaliak aske uzteko joeraren aurkako borrokan, herritarren artean sentiberatasuna eta kontzientzia
zabaltzea. Autonomia erkidego batzuetan, animaliak
aske uztearen ordez, irtenbideak eskaintzen zaizkie herritarrei.
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Europako proiektuek (hala nola Valentziako Erkidegoan
burutu den LIFE+Trachemys izenenekoak), ingurumen
heziketari eskaintzen diote aurrekontuaren zati handi bat
(Sancho et al. (2012).

Trachemys erruz aurkitu daiteke Bolueko hezegunean
(Getxon); duela zenbait urtetik hona erabilitako neurriek
espeziea bertatik kentzeko eta kontrolatzeko porrot egingo balute, espeziea errotuko litzateke, eta horrek ondorio
kaltegarriak izango lituzke bertan bizi den apoarmatu istilzalearen (Emys orbicularis ) populazio egonkor eta mehatxatuarentzat (L.GA).

Bisoi amerikarra
Duela urte batzuk, bisoi amerikarra kontrolpean hartzeko edo/eta errotik desagerrarazteko programak gauzatzen dira Estatu osoan. Bizkaian, Foru Aldundiari dagokio programa horiek garatzeko ardura, eta lan horietan
natur ingurumeneko agenteek hartzen dute parte, besteak beste. Orain gutxi “Revisión de planes, programas
y métodos de control del visón americano, Neovison
vison. Estado del arte 2011” izeneko azterlana argitaratu da (Ihobe, 2011); bertan, bisoi amerikarraren presen-

tzia egiaztatu den ibai-arroetan urtero kontrol-kanpainen garrantzia ondorioztatzen da, bai eta arro horien
alboetakoetan aldian behin, erregularki, kanpainak egitearena ere, espeziea gune libreetan errotu dadin galarazteko. Horrelako jarduerekin batera, komunikazio eta
informazio kanpainak bideratu beharko lirateke, dela
zerikusi zuzena duten eragileei, dela herritarrei, oro har,
zuzenduta.

Bisoi amerikarra kudeatu eta EAEn espeziea kontrolatu edo errotik desagerrarazteko neurriak,
lehentasun maila gutxienekotik (*) handienekora (***) (Iturria: zuzenean, Ihobe, 2011).
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6 FAUNA INBADITZAILEAREN KUDEAKETA

Desagerrarazte arrakastatsua: Zóñar-ko (Kordoba)
aintzirako karpa
37 hektareako azalera daukan Zóñarko aintzira (Aguilar de la Frontera, Kordobako hegoaldean), inguru erdiidor batean egonda, garrantzi ekologiko handiko
hezegune iraunkor eta urrietakoa da ur-hegaztientzat:
kopetazuri, murgil, basahate, murgilari mottodun, ahate mokozabal eta, bereziki, 70eko hamarkadan neurriz
gaineko ehizagatik desagertzeko zorian egon ziren ahate buruzurientzat.

Hezegune babestu horretan, karpa (Cyprinus carpio)
sartu zuten hurrengo hamarkadan, arrantzarako. Baina
aldaketak eragin zituen berehala: urak lohitsu bihurtu
ziren, eta ur-landaretza desagertu, karpak hondoa zulatzen duelako janari bila. Hala, intsektu, krustazeo eta
arrain autoktonoak ere desagertu ziren, karparen elikagai bihurtuta, edo harekin elikagai eta babesa bilatzeko
lehian galtzaile zirelako. Eraginen kate gaiztoak hegaztien komunitatea ere aldarazi zuen: ahate buruzuria galdu zen. Horra karpa (espezie inbaditzailea) sartzearen
ondorioak.
Alabaina, aintzira sistema itxia da; beraz, espeziea errotik desagerrarazten saiatu daiteke, arrakasta izateko
aukera handiz. Kordobako Unibertsitateko biologo batzuek, Andaluziako Juntarekin eta beste laguntzaile batzuekin batera3 ekosistema berreskuratzea lortu zuten.
Landare lekadun tropikalen sustraiekin egiten den biozida edo pozoi bat erabiltzea erabaki zuten, rotenona
alegia. Pozoi horrek mitokondrioen (arnasketa zelularra
bideratzen duten organuluak) funtzioa aldaraziz hiltzen

3

C. Fernández-Delgado doktorea (Kordobako Unibertsitatea), R. Arenas
González (Andaluziako Junta) eta G. Persson (InterAgro AB, Suedia).

du karpa eta, gainera,
biodegradagarria da; hots,
ez du hondar-ondoriorik eragiten.
Bereziki eraginkorra da odol hotzeko animalien aurka, arrainak kasu.
Amazoniako indigenek
aspalditik
erabiltzen zituzten
rotenonadun lianen sustraiak.
2006an ekin zioten
karpa errotik desagerrarazteari. 15 tonatik gora karpa hil bildu zuten.
Aurretiaz aintziran bizi ziren beste arrain batzuk atera zituzten (esaterako abixoia, Atherina boyeri), eta berriro
sartu zituzten tratamenduaren ostean. Karparik ezean,
urte bakar baten buruan hasi ziren aldatzen aintziraren
baldintzak: ura gardena da, berriro agertu da landaretza, baita hegaztiak ere (tartean ahate buruzuria), eta
intsektuen aniztasuna karpa sartu aurretiko mailetara
itzuli da. Tratamenduak 640.000 € balio izan du.

Zóñarko aintziran karpa sartu zuten kirol-arrantzarako. Espezie
inbaditzaile horrek halako moldez aldatu zuen aintzirako ekosistema, non errotik desagerrarazi behar izan zuten karpen populazioa, rotenona erabiliz. 15 tonatik gorakoa izan zen hildako
karpen biomasa. Ondoren, oso denbora laburrean berreskuratu
zuen aintzirak jatorrizko aberastasuna.

125

Banyoles-ko aintzira
Natura 2000 sareko Estany de Banyolesen (Gironan) espezie inbaditzaileek eragin duten komunitate-intereseko espezie eta habitaten galera
geldotu eta lehengo egoerara ekartzeko esku-hartze globala ari dira garatzen.
Europako Batasuneko LIFE Nature
proiektu bati esker, zenbait ekimen
bideratu dituzte aintzirako espezie
exotiko inbaditzaileak kontrolpean
hartzeko eta bertakoen populazioak
sendotzeko: uretako apoarmatuak, barboak eta ur gezako
bibalbioak (naiadeak). Argazkian, proiektuaren informazio-orri bat. Dokumentazio gehiago dago aintziraren partzuergoaren web-orrian: http://www.consorcidelestany.
org.

Hezkuntza eta sentiberatze jarduerak
Espezie exotiko inbaditzaileak errotik desagerraraztea
ia-ia ezinezkoa da; beraz, prebentzioa funtsezkoa da hedatu daitezen ekidin nahi bada. Maskotak izateari buruzko
dibulgazio eta ingurugiro-hezkuntzako jarduerak (esaterako Karrantzan dagoen Karpin Abentura gunean burutzen
dituztenak), oinarri-oinarrizkoak dira espezie exotikoak
sartu eta hedatu daitezen galarazteko.
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Sintesi gisa

ospatu zen Madrilen 2008an.

Espezie Exotiko Inbaditzaileei buruzko Europako Batzarra
Honako testua azken Aldarrikapenaren zatia da

Batzarraren lan-taldeetan eginiko lanaren ondorioz, honako ondorio orokor nagusiak osatu dira, adostasun
bidez:
1. Espezie exotiko inbaditzaileen (EEI) mehatxua modu esponentzialean ari da igotzen, eta horrek kalteak
eragiten dizkie ekosistemei eta gizakien ongizateari. Edonola ere, espezie horien ondorio zuzenenak espezie autoktonoen desagerpena, ekosistemen desoreka eta herri-osasun eta gizarte-ekonomian eragiten
dituztenak dira. Beraz, premiazkoa da mehatxu horri eraginkortasunez erantzutea.
2. Prebentzioa da lehen erantzuna eta lehenik bilatu beharrekoa. Horretarako, sakondu beharra dugu honako alderdien gaineko ezagutza tekniko eta zientiﬁkoan: (i) espezie exotikoen sarbideak, (ii) espezie horien
identiﬁkazio taxonomikoa eta biologia, eta (iii) espezie horien portaera eta ekosistemarekiko elkarreragina.
3. Ondorioak urritze aldera eta EEIen aurkako borroka eraginkorra izan dadin, alerta goiztiarreko sistemak eta
berehala erantzuteko mekanismoak sortu eta abiarazteko gaitasuna sustatu behar dira, inbertsio ekonomikoak bitarteko direla. Era berean, ezinbestekoak dira epe luzeko kontrol-neurriak errotik desagerrarazteko
denbora-epe luzea eskatzen duten espezieen kasuan. Bestalde, garrantzitsua da esku hartzeko protokoloak eta espeziea alboko inguruetara hedatu dadin galarazteko moduko euspen-sistemak eskura izatea eta
betiere gogoan izatea zuhurtziazko printzipioa.
4. Garrantzi handikoa da –lehentasuna– EEIen aurkako prebentzio eta borrokarako legezko markoa eta konpromiso politikoa garatzea, nola Europako Batasunean, hala nazio bakoitzean ere. Ondorioz, areagotu
egin behar dira horretarako baliabide ekonomikoak. Marko hori honezkero indarrean dauden nazioarteko
tresna juridikoak sendotzetik eta EB barneko koordinazioa hobetzetik abiatu beharko litzateke.
5. Praktika egokien kodeak sortu behar dira, bai eta soil-soilik espezie exotiko inbaditzaileei zuzenduriko
Nazio Batzordeak ere, elkarren arteako lankidetzan arituko direnak; horrek lagundu egingo du espezie
exotiko inbaditzaileei dagokionean koordinazio eraginkorra osatzen eta ekimenak harmonizatzen. Halaber,
nazioarteko datu-basea osatzea gomendatzen da, hainbatean eguneratu beharrekoa.
6. Funtsezkoa da ikerkuntza zentroen eta gobernu-erakundeen arteko koordinazioa lantzea, elkarren artean
balizko espezie inbaditzaileak antzeman eta jarraipena egiteko lanetan irizpide bateratuak diseinatzeko.
7. Herritarren parte-hartzea sustatu behar da, batez ere tokian-tokian, estamentu guztien inplikazio zuzenari
bideak emanez eta trebatu daitezen lagunduz, esaterako, foroak sortuta.
8. Ingurumen-hezkuntza funtsezko tresna da espezie exotiko inbaditzaileen aurkako borrokan; beraz, jorratu
egin behar da hezkuntza formalean eta ez formalean, bai eta ingurumen-hezkuntzako eta garapen iraunkorreko programetan ere, hartara auziari buruz kontzientzia pizteko.
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7

Bizkaiko ingurune kontinentaletan
ageri diren edo ager litezkeen espezie
exotikoen ﬁtxak.

Ondoko ﬁtxetan, espezieak talde taxonomikoen arabera antolatzen dira: Ornogabe ez-artropodoak (knidarioak, planariak, nematodoak, moluskuak eta abar), Uretako artropodoak (krustazeoak), Lehorreko artropodoak (araknidoak,
intsektuak) eta Ornodunak (osteiktioak, narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak)

Fauna ﬁtxaren eduki-eredua
IZENA (adibidez, zebra-muskuilua, barroa, mapatxea eta abar)
1. Izen zientiﬁko osoa eta sinonimiak
2. Sailkapena: taxon nagusiak
3. Izen arrunta gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez
4. Inbasio-kategorien araberako sailkapena
5. Espeziea deﬁnitzen duten ezaugarriak
6. Biologiari buruzko kontu orokorrak
7. Habitata eta bestelako datu ekologikoak
8. Bizkaian gaur egun daukan hedapena edota hedapen potentziala. Jatorria eta hedapen-bideak
9. Espezieak sorrarazten dituen ondorio eta gorabeherak. Kudeatzeko gomendioak
10. Bestelakoak

Irudiak:
Espeziearen eta haren habitaten (kasu batzuetan) argazkiak edo marrazkiak, ziklo biologikoa edo haren biologiaren bestelako ezaugarriak eta Bizkaian edo inguruan daukan banaketa. Azken horretan bi modalitate daude: kokapen zehatzak benetako presentziari buruzko datuak daudenean (eta ziurta daitekeenean ez dagoela
aipatzen ez den lekuan) edo, presentzia baldintza jakin bati lotzen bazaio, onartzen da baldintza hori betetzen
den tokian egon daitekeela (adibidez: akaro inbaditzailea, erlategiak dauden lekuetan).

Fauna-ﬁtxaren ereduan (86 orrialdea) nahiz ﬁtxadun
espezie exotikoen inbentarioa jasotzen duen taulan
(84 eta 85 orrialdea), espezieak inbasio-kategoriaren arabera sailkatzen dira. Aipatutako kategoriak Bizkaiko
agerpenari eta hedapenari dagozkio, bai eta
inbaditze-ahalmenari lotutako portaerari. Beraz, honako
hauek aintzat hartzen dira:

Oharra: ikus daitekeenez, hona hemen adibide gisa erakutsi diren irudiak bestelako fitxa batzuetatik hartu dira.

Agerpena Bizkaian

Hedapena Bizkaian

Izaera

benetakoa

lurraldean dago eta...
ﬁnkatua

...bertan ugaltzen da

ﬁnkatu gabekoa

...ez dago frogarik ugaltzen
dela esateko

potentziala

ez da oraindik Bizkaian aurkitu,
baina hona iristeko aukera oso
handia da

ohikoa

aipamen ugari dago eta lurraldearen
gehienean ageri da; bestela, hedapen
orokorrekoa da Bizkaian, baina ez
dago aipamen zehatzik

bakana

aipamen gutxi edo aipamen bakarra
oso leku jakinetan

inbaditzailea

ﬁnkatuta dago, lehian aritzen da
beste espezie batzuekin, horiek tokialdatzen
ditu eta hedapen-eremua zabaltzen du

(inbaditzailea)

inbaditzailea beste eremu batzuetan

ez-inbaditzailea

ez dauka aipatutako ezaugarririk
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Ornogabe ez-artropodoak: bizkarrezurrik gabeko
animaliak, krustazeoak, araknidoak edo intsektuak ez
direnak (ezta beste artropodo-talde batzuetako kideak
ere). Oro har, gorputz bigunekoak dira, baina batzuetan
maskorrak edo kutikulak izan ditzakete. Ondoko
animaliak ditugu talde honetakoak: knidarioak edo
zelenteratuak, zizare lauak (planariak), nematodoak,
anelidoak edo eraztun-zizareak eta moluskuak.

UR GEZETAKO MARMOKA
Izen zientiﬁkoa
Craspedacusta sowerbii (Lankester, 1880)
Sinonimoak

Microhydra ryderi
Microhydra germanica
Limnocodium victoria
Limnocodium sowerbii
Limnocodium kawaii
Limnocodium sowerbii bar. kawaii
Craspedacusta ryderi
Craspedacusta germanica (Dejdar, 1934)

Craspedacusta sowerbii-aren ikuspegi orokorra behealdetik. Honako ezaugarri anatomikoak bereizten dira: unbrela, eta haren garro mota guztiak, poltsa txikien itxurako 4
gonadak, eta erdiko manubrioa, zeinen muturrean animaliaren zulo bakarra –aho-uzki eginkizuna daukana– zabaltzen baita (A.A.).

Taxonomia
Filuma Knidarioak
Klasea Hidrozooak
Ordena Limnomedusak
Familia Olinidoak

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak

Izen arrunta
Medusa de agua dulce
Ur gezetako marmoka
Freshwater jellyﬁsh
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana

Ezaugarri bereizgarriak
Hydrozoa edo hidromedusa klaseko espezieen kasuan
bezala, Craspedacusta sowerbii marmokak txikiak dira.
Marmokaren alde ganbila edo kanpai-formakoa, unbrela izenekoa, nahiko zapala da eta errezela izeneko
barruranzko ertz txikia dauka. Unbrelaren diametroa
10-33 mm-koa da Bizkaian aztertutako aleetan. Marmoka horrek lau kanal erradial sinple dauzka eta lau garro
irten datoz haien atzean. Beste garro mota bi ere badira (ertainak eta txikiagoak), oso ugariak eta errezelean jarrita, oinarrietan estatozito ugari ere dauzkatenak
(oreka-errezeptoreak). Kanal bakoitzari lotuta poltsa eskegi formako gonada bat agertzen da. Erdiko alde basaletik manubrioa dago eskegita eta haren muturrean
ahoa zabaltzen da.
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Beste knidario askok bezala, C. sowerbii espezieak
morfologia bi dauzka bere bizian: polipoa eta marmoka. Marmokak knidiario ﬂotatzaileak dira (lehen zelentereoak esaten zitzaien); haietan, gonadak heldu (orokorrean, obarioak eta testikuluak ale desberdinetan,
hots, sexu bereiziak dauzkate) eta gametoak ur asketan
askatuz ugaltzen dira, ernalketa uretan gertatzen delarik. Arrautzatik larba primarioa atera eta hondoari atxikitzen zaio polipoa garatuz, substratuari helduta; gemazioz, beste polipo batzuk edo marmokak sortzen ditu
hark. C. sowerbii polipoa txikia da (milimetro bat baino
txikiagoa) eta ez dauka garrorik; 2-5 polipo gehiago
gema ditzake. Atsedenaldi baten ondoren –oso luzea
izan daiteke eta erresistentzia formei esker lehortze
egoerak jasan ditzake–, marmoka ekoizpen etengabe
eta oso oparoari ekiten dio polipoak, klonikoak denak,
ingurune baldintza egokiak dauden bitartean. Ez dira
ezagutzen marmokak ekoitzarazten dituzten baldintzak,
baina tenperatura altuak behar dira.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
C. sowerbii ur gezetako marmoka espezie oportunista
da eta haren populazioek ale kopuru handia dute. Gure
latitudean uda-udazkeneko baldintzei lotuta agertzen
dira eta egun edo asteren batzuez egon ondoren, marmoka fasean desagertzen dira, baina beharbada polipo
gisa diraute aurkitu ziren basoaren hondoan –lakua, urmaela, urtegia, etab.–, antzeman ez bazaie ere.

7 ORNOGABE EZ-ARTROPODOAK

Craspedacusta sowerbii ur gezetako marmokaren egungo
hedapena Bizkaian eta espeziaren jatorrizko eremua.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Craspedacusta sowerbii mundu osoan ur gezetan hedatuen dagoen marmoka da; kontinente guztietan dago,
Antartidan izan ezik (Dumont, 1994), XX. mendean
arrakastaz kolonizatu baititu, eta biziki hedatzen jarraitzen du. Seguruenik, haren jatorrizko eremua Yangtse
ibaiaren arroa da, Txinan. Duela oso gutxi Patagonian
aurkitu da, 38 ° Hra (Figueroa & De Los Ríos, 2010).
Inbaditzailea da eta hala dago jasota Europako Katalogoan. Lehortea jasaten du eta, dirudienez, ezustean
sartu zen akuarioko landareekin batera. Europan eta
Estatu Batuetan lehen aipamenak akuarioetan egin ziren eta gerora habitat askeetan (lakuak, urtegiak eta korronte txikiko ibai-eremuetan). Iberiar penintsulan Sau
urtegian, Gironan, aipatu zen lehen aldiz (Margalef,
1974). Ondoren, beste urtegi eta ibai batzuetan aurkitu
da: Ferreiran, Portugalen (1985); Proserpina urtegian,
Meridan (2004); La Breña urtegian (Almeria) (2005);
La Garrotxa eskualdeko ibaietan (Girona); Guadiamar
ibaian, Gerenatik igarotzean (Sevilla), 2008 eta 2009an.
Kantauriar isurialdean, Bizkaian ez ezik (Aranzelai urtegia, Etxebarri; 2009ko abuztua), Añarbe urtegian, Gipuzkoan, aurkitu omen da (Fraile et al., 2008).

Etxebarriko Aranzelai urtegiaren aireko ikuspegia. 2009ko
udan han aurkitu zen marmoka populazioa. Ur gezetako
marmokaren agerpena ezin da aurretik sumatu eta urtetik
urterako gorabehera handiak ikusi dira: urte batzuetan ez
da marmokarik aurkitzen, eta tarteko beste batzuetan populazio dentsitate handiak daude (http://freshwaterjellyﬁsh.org/). Garrantzitsua da Bizkaiko barrualdeko uretan
haren presentzia eta ugaritasunaren jarraipena egitea, populazioaren baldintzak, habitata eta komunitate biotiko laguntzailea ere aztertuz. Populazio oso ugariak daudenean
egokia izan daiteke sareen bidez haiek ateratzea, ﬂotatzen
ari diren uneetan.
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Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Craspedacusta marmokak zelula erresumingarriak edo
knidozitoak dauzka garroetan; zelula horiek sortzen duten pozoiak harrapakinak harrapatzeko balio dio, baina
txikiak direnez, ez dira gai giza azala zeharkatzeko. Horrela, uretan egoteak ikusleengan alarma eragiten badu
ere, ez da espezie arriskutsua. Badaezpada, ordea, haurren edo sentiberatasun handia eta erantzun alergiko
erraza duten pertsonen kasuan hura ukitzea saihestu
behar da, baita azal ﬁnagoa duten gorputz aldeei, hala
nola mukosa edo zauri irekiei, dagokienez ere.
Marmoka horrek uraren kalitatea aldatzen ez duela
badirudi ere, haren baldintza orokorrak aldatzen ditu.
Espezie horrek zooplanktona harrapatzen du eta, gainpopulazio kasuetan, desoreka handia eragin dezake
sisteman. Ornogabeak ere harrapatzen ditu, hala nola
eltxoen larbak eta arrainen arrabak; horretarako, substratuaren gainera botatzen da aldian-aldian. Batzuetan,
lotura aurkitu da arrainen errunaldien eta marmoken
agerpen masiboen artean.
Bukatzeko, populazio oso handietan medusen biomasak, zalantza barik, ondorio garrantzitsuak izango lituzke bildutako uraren erabilera sistemetan, batez ere haren erabileretan iragazpen sistemak behar badira.

Unbrelaren ertzaren xehetasuna: 2 eta 3. mailako garroak;
estatozistoak ikusten dira haietan, oreka-organo mekanorrezeptoreak dira eta ur zutabean duen posizioa ezagutzeko darabiltza marmokak (A.A.).
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INDOTXINAKO LUR-PLANARIA
Izen zientiﬁkoa
Bipalium kewense (Moseley, 1878)
Sinonimoak
Placochepalus kewense (Von Graff, 1899)

Taxonomia
Filuma Platihelminteak
Klasea Turbelarioak
Ordena Trikladidoak
Familia Bipalidoak
Izen arrunta
Planaria terrestre de Indochina
Indotxinako lur-planaria
Indochina ﬂatworm
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana

Ezaugarri bereizgarriak
Filum horretako espezie guztiak bezala, animalia horien
ezaugarririk ohikoenetako bat segmenturik gabeko
gorputz biguna izatea da, bizkar eta sabelalde zapala
duena; horrek ematen dio taldeari izena ematen dion
itxura zapala. Animalia oso sinpleak dira, arnas eta zirkulazio aparaturik eta uzkirik gabeak; hala, zaku formako digestio aparatua zulo bakarretik komunikatzen da
kanpoaldearekin. Gorputzaren erdialderantz zabaltzen
da zuloa, sabelaldeko azalean. Bipalium kewense lur
-planaria luzea da, 35 cm luze ere izan daiteke (lur-planariak 3-50 cm luze eta 0,2-0,5 cm zabal izaten dira, eta
ur gezatakoak, adibidez, ez dira 2-3 cm baino luzeago
izaten). Krema kolorea edo arre argia izateagatik, luzerarako marra ilunak eta lepoaldean orban iluna edukitzeagatik, eta begiak ikusten ez diren ilargierdi formako buru zabala izateagatik ezagutzen da. Ukitzean oso
itsaskorra da.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Zizare lauek birsortzeko ahalmen handia dute. Zentzu
horretan, B. kewense espezieak, beste planaria askok
bezala, ugalketa asexuala du, zeharkako ﬁsioaren bidez (arkitomia): ale bat zenbait zatitan apurtzen da, eta
haietako bakoitzak organismo osoa birsortzen du. Dirudienez, tenperaturak eta elikadura eskuragarriak eragiten diote gertakari horri. Bipalium ale sexualak klima
tropikal eta subtropikala duten eskualdeetan daude
batez ere; han, sexualki zein arkitomiaz ugaltzen dira.
Ugalketa sexuala urtarokoa izan liteke, baina ez daude
argi eragiten dioten eragileak. Elikadura iturriari dagokionez, lur-zizareak baino ez ditu jaten planaria horrek.

Bipalium kewense Indotxinako lur-planariaren ale bi
(Goian: www.pestnet.org. Behean: Arun T.P., Bugwood.
org).

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
B. kewense-aren habitat naturala Indotxinako lur garaietako baso tropikalak dira seguruenik, baina hedadura eremu naturaletik at, gizakiak eraldatutako inguruneetara baztertuta agertzen da planaria hori. Tenperatura tarte nahiko zabala jasan dezake espezieak; hala,
negutegietan zein kanpoaldean aurkitzen dugu, baina
maiztasuna urtaroaren arabera aldatzen da. Horrela,
ohikoagoa da kanpoaldean udaberrian eta udazkenean
aurkitzea, eta ez dira hain ohikoak udan edo neguan;
gutxiago ikustearen arrazoia hilkortasuna edo negua
igarotzen egotea izan daiteke. Negutegietan, aldiz,
urriagoak dira udan eta haien dentsitaterik handiena
neguko hiletan ikusten da (Winsor, 1981).

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Bipalium kewense Asia hego-ekialdetik dator; haren
hedadura eremu naturala Vietnamdik Kanbodiara zabaltzen da eta, beharbada, Malaysiaraino. Europan,
Londresko Kew Gardens-en deskribatu zen lehen aldiz, 1878an, eta XX. mende hasieratik Ipar Amerikako
negutegietan dagoela jakin da. Egun, mundu osoan
oso hedatutako espeziea da, gizakiaren jarduera pasiboagatik, landare tropikal apaingarrien merkataritza
eta esportazioaren ondorioz. Iberiar penintsulan, 1978
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Bipalium kewense lur-planariaren aipamenak Bizkaian eta
espeziearen jatorrizko eremua.

eta 1980an Bartzelona hiriko lorategi-eremuetan aurkitutako zenbait aleri dagokie espeziearen lehen aipamena (Filella, 1983); ondorengo aipamenak –Albaceten (1998) eta Valentzian (1999)– inguruneari lotutako
blogetan daude. Bizkaian, birritan aurkitu da planaria
hori Getxoko lorategietan, lehena 2000an eta ondoren
2008an (A. Laza, kom. per.). EAEn ez dago espezieari
buruzko aipamen gehiagorik eta horrek esan nahi du
ez dagoela.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

teotan sartutako espezie batzuen presentzia, hala nola
Zeelanda Berriko planariarena (Arthurdendyus triangulatus), kontuan hartzen hasi da, lur-zizareen harrapari
garrantzitsuak direlako, eta ondorio handiak izan litzake horrek baratzezaintzan eta nekazaritzan, baita tokiko biodibertsitatean ere (Boag & Yeates, 2001; Watermolen & Fojut, 2008). Planaria horri eta beste batzuei
buruzko ezagutza handitzen ez den bitartean, badaezpadako printzipioak kontrola bultzatu behar luke, ahal
den neurrian haren hedapena, lorezaintza eta baratzezaintzari lotua, saihesteko.

Planaria hori lur-zizareen harraparia da. Ez dago informaziorik ia bere jatorri gunetik kanpo duen hedaduraz; gehienetan aipamen isolatuak dira eta, beraz, ez
da ezagutu lurrean edota tokiko faunarengan dituen
ondorioak. Estatu Batuetako hegoaldeko zizare haztegi batzuetan izurritetzat jotzen dute, baina garrantzi
ekonomiko txikikoa. Lur naturaletan, hala nola larre eta
basoetan, hedatuko balitz, zizareen harrapaketak larriki
kalte litzake lurraren oxigenatzea eta irazkortasuna, eta
horrek haren ekoizpenari eragingo lioke. Indotxinako
lur-planaria ez da ageri gizakien edo etxe-abereen arteko ustekabeko sasi-bizkarroitasun edo bizkarroitasun
kasuetan; hortaz, osasun edo albaitaritza ikuspuntutik
haren garrantzia oso bazterrekoa da.

Bestelakoak
Ez dago ikerketarik ia lur-planariek Iberiar penintsulan
dituzten aniztasun eta hedadurari buruz, animalia horiek oso urriak direlako, gaueko ohiturak dituztelako,
eta interes komertzialik ez dutelako. Hala ere, azken ur-
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Flora eta fauna ez dira konpartimentu iragazgaitzak. Fauna
espezie askoren sarbidea landare aloktonoen merkataritzari estuki lotuta dago. Oso argia da hori intsektuei dagokienez, landare apaingarrien inportazioarekin, baina lurrarekin batera garraia daitezkeen beste ornogabe batzuekin
ere gertatzen da, hala nola lur-zizareekin (oligoketoak) edo
Bipalium kewense planaria bezalako beste zizare batzuekin (L.GA.).

ANGILIKOLA
Izen zientiﬁkoa
Anguillicoloides crassus (Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974)
Sinonimoak

Anguillicola crassus (Kuwahara, Niimi & Itagaki, 1974)

Taxonomia
Filuma Nematodoak
Klasea Sezernentazeoak
Ordena Espiruridoak
Familia Angilikolidoak
Izen arrunta
Anguilícola
Angilikola
Eel swim-bladder nematode
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Nematodoak (grezierazko Nematos hitzetik, harizpia
edo haria) sekzio zirkularreko har luze eta zilindrikoak
dira; kanpoko kutikula deformagarria da, baina ez da
malgua, eta hori dela-eta muden bidez hazi behar dute.
Anguillicoloides crassus nematodoa, aingiraren bizkarroia, marroi iluna edo beltza da eta 3 cm luze izan ohi
da, baina 6 eta 7 cm-ko arrak eta emeak ere aipatu dira,
2,3 eta 4,1 mm-rainoko diametrokoak, hurrenez hurren.
Bizkaian aztertutako aleen tamaina 1 mm-ko diametrotik 4 mm lodi eta 2 cm luze diren handienetara doa.
Nematodoen taxonomia oso konplexua da; izan ere,
morfologia eta bizi-ziklo oso homogeneoak dituzte.
A. crassus espezieak papilak eta haginak dauzka ahoaren inguruan, baita buztan-papila bereizgarriak ere,
kutikulako ildaskak eta apaingarriak bezala, begiratu
batean sumatzen ez direnak. Kutikula gardena da eta
barneko organoak ikusten uzten du. Eme helduetan,
gorputzaren zatirik handiena utero zuriak hartzen du;
han, arrautza ugari, garatzen ari diren enbrioiak eta larbak daude.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
A. crassus aingiren igeri-maskuriko endoparasitoa da;
hango paretetan ainguratzen da, aho-kapsularen bidez, eta ostalariaren odolaz elikatzen da, hura xurgatuz.
Haren hazkuntzan zenbait estadio bereizten dira (oker
esaten zaie larbak, ez dutelako metamorfosirik egiten
heldu bilakatzeko; aitzitik, gazteak dira) heldu bihurtu
arte. Anguillicoloides-aren ziklo biologikoak 4 muda
eta 4 gazte dauzka, L1etik L4ra. Aingiraren maskuriaren
barruan kopulatu ondoren, emeen uteroan arrautzek

“Aingira populazioak Bizkaiko ibaietan” ikerketako kanpainetan (Rallo et al., 2011), arro guztietan aurkitu dira aingira kutsatuak. Kasu batzuetan, larba-aldiak ikusten dira
paretetan, baina gehienbat heldu aurrekoak eta helduak
ikusten dira maskuriko lumenean, hainbat tamainatakoak
eta zenbait kopurutan; aingira batean 30 ale aurkitu ziren
gehienez, baina batez beste maskuri bakoitzeko 4 bat nematodo aurkitu ziren kanpaina guztietan, aldaketa handiak
badaude ere, guztira disekzionatutako 220 aingiran. Argazkietan, parasitatze maila handia duten maskuriak, zenbait tamainatako angilikolekin (Zangarro errekan –Mayor
edo Barbadun ibaiaren adarra– bildutako aleak) (L.GA.).

larbak dauzkate, eta lehen garapen-alditik bigarrenera igarotzen dira (L1etik L2ra). Milaka larba gazte horiek maskuritik atera eta uretara iristen dira, lehenago
hodi pneumatikotik digestio-hodira igarota. Bitarteko
ostalariek, zehazki zenbait Ziklopoideo espeziek (krustazeo kopepodo txikiak) larba askeak irensten dituzte,
eta haien barruan hurrengo estadiora igarotzen dira,
kutsatzailera, L3. Aingirak kopepodo horiek jaten dituenean, L3a heste-hormetan zehar sartu eta igeri-maskurira iritsita haren paretetan mudatzen da L4ra; han
sartzea lortutakoan, heldu bihurtzen da (De Charleroy
et al., 1990).
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Anguillicoloides crassus nematodoaren agerpena Bizkaian
eta espeziearen jatorrizko eremua.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
A. crassus endoparasitoaren behin-betiko ostalaria Anguilla generoko aleak dira: A. japonica haren jatorrizko
eskualdean eta handik kanpo A. anguilla Europan eta A.
rostrata Ameriketan. Bitarteko ostalariak kopepodoak
badira ere, Europan ikusi da arrain kontinental espezie
askok dihardutela ostalari parateniko: beste arrain batzuek, hala nola ziprinido txikiek, kopepodo kutsatuak
jaten dituztenean, angilikolaren larbak ez dira heltzen
baina arrain horien ehunetan bizirauten dute; hala, aingirak haiek harrapatzen dituenean, hura kutsatu eta zikloa osatzen da. Ostalari parateniko sorta zabalari egokitzeko gaitasuna, ziklo nahiko sinplea eta ugalkortasun
tasa handia izatea, eta estadio askeek ingurune baldintza askotan bizirautea giltzarriak dira A. crassus espeziearen kolonizazio arrakastarako (Kirk, 2003).

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Anguillicoloides crassus espezieak Asiako hego-ekialdean du jatorria. Haren ostalari naturala Anguilla japonica japoniar aingira da, zein Japoniako, Koreako,
Vietnamgo, Txinako itsasoko ekialdeko eta Filipinetako
iparraldeko natiboa baita. Bizkarroia Europan sartzea
aingira bizien arrantza eta salmentari lotuta dago, eta
aingirak ur gezen eta gazien artean dituen mugimendu
naturalek erraztu dute hura hedatzea. Seguruenik, Asiako hego-ekialdeko japoniar aingira aleen inportazioarekin sartu zen, beharbada Taiwandik Alemaniara 1980an
(Køie, 1991), eta urte gutxitan kontinente osotik hedatu zen, haztegietan lehenbizi eta ingurune naturalean
gero, batez ere ur gezatako ingurunean. Egun, Europako herri gehienetako ur geza eta gazikaretan antzeman
zaie A. crassus espezieak kutsatutako Anguilla anguilla
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europar aingirei. A. rostrata amerikar aingiraren bizkarroia ere bada.
Iberiar penintsulan, Portugalen aipatu zen lehen aldiz
(Aveiroko itsasadarra 1992an) eta harrezkero hedapen
bizkorra egiaztatu da: Portugalgo beste eskualde batzuk, Galizia, Asturias, Euskadi, Ebroko delta eta Kataluniako beste ibai batzuk eta Valentziako Albufera.
Bizkaian, 2000n aipatu zen lehen aldiz A. crassus, Butroe ibaiko aingiretan (Gallastegi et al., 2002), Espainiako lehen aipamena izanik, eta ondoren EAEko ia arro
guztietan antzeman zaio (Díaz et al., 2007; Rallo et al.,
2011).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Anguillicoloides crassus espeziearen izurriteak, lehenbizi, energia galera dakarkio ostalariari, haren odolaz
elikatzen delako, eta zenbait lesio eragiten ditu aingiren igeri-maskurian: odoljarioak mukosan, gas-guruinen hipertroﬁa, paretaren loditzea eta, ondorioz,
barrunbearen murrizketa. Hala ere, aingirek ez dute
kanpoko kutsadura zantzurik erakusten; Bizkaian aztertutako aleen osasun itxura guztiz normala zen eta,
beraz, Anguillicoloides-aren presentzia aingiraren disekzioaren ondoren baino ez da agertzen. Europar aingira espezie katadromoa da; itsasoan jaio, bizi zikloa ur
kontinental osatu eta Sargazos itsasora (iparraldeko Atlantikoa) itzultzen da sakonera handitan ugaltzera. Igeri-maskuria ezinbesteko organo hidrostatikoa da milaka
kilometroko ibilbide horretan, uretan igotzea eta jaistea
ahalbidetzen baitio. Laborategiko baldintzetan A. crassus espeziearen eragina egiaztatu da: izurritutako aingiren igeri-maskuria kaltetuta gertatzen da. Haztegietan
ere (bai lakuetan bai arraintegietan), estres baldintze-

7 ORNOGABE EZ-ARTROPODOAK

tan (aingira dentsitate handia edo tenperatura altuak
eta oxigeno kontzentrazio txikia) aingiren heriotza masiboak deskribatu dira. Bestalde, izurritutako aingirek
eta, bizkarroirik izan ez arren, maskuriak erasanda dutenek, igeri egiteko erresistentzia handia galtzen dute
(Székely et al., 2009), eta, beraz, migratzeko gaitasuna
ere bai. Europar aingiraren gainbeheraren zioak batzuk
eta konplexuak badira ere (gehiegizko arrantza, migraziorako oztopoak, habitata galtzea, gurasoen kalitatea
galtzea, klimaren eta ozeanoko korronteen aldaketa...),
zalantzarik gabe, A. crassus nematodoaren hedapenak
ere eragina izan du populazioen murrizketa horretan.

Bestelakoak
Aingirak arrantza jarduera eta arraintegiko ekoizpen
handiak jasaten ditu. Kantauri itsasoan haren gazteak,
angulak, ustiatzen dira. Haien balio ekonomiko handiak
azaltzen ditu Anguillicoloides crassus-aren ondorioak
murriztea lortzeko esfortzuak. Europar aingirak ez dauka immunologia mekanismorik bere populazioen barruan bizkarroiaren hedapena oztopatzeko. Baldintza
esperimentaletan, kopepodoak ezabatzeko produktu
kimiko batzuen erabilerak emaitza onak ematen dituela
dirudi, baina farmakoak erabiltzeak, eraginkorra bada
ere, angilikolosiak arrain-haztegietan duen prebalentzia murrizteko baino ez du balio. Oraingoz ez dago

Anguillicoloides crassus Bizkaiko arro guztietan dago, baina infekzioaren batez besteko prebalentzia oso aldagarria
da, bai arro batetik bestera (Lea ibaiko % 15,4ren eta Butroe ibaiko % 83ren artean), bai arro beraren barruan (15,4
eta 54,0 artean Lea ibaian). Bizkarroia sartu ondoren infekzioa azkar zabaltzea eta ondoren infekzio prebalentzia
eta intentsitate jakin baten inguruan egonkortzea da ohikoena. Egile batzuek % 63ren inguruan ezarri dute balio
hori; horren arabera, EAEko arro batzuetan bizkarroia hedatze-aldian legoke oraindik, eta beste batzuetan, aldiz,
prebalentzia are handiagoak daude. Horrela, esaterako,
Barbadunen adar batean, % 70 eta 90ko izurritze tasak ere
aurkitu dira (Rallo et al., 2011) (L.GA.).

Anguillicoloides crassus espeziearen
ziklo biologikoa Europan.
L larba, HA heldu aurrekoa, H heldua, D
derrigorrezko zikloa (lerro etengabeko
geziak), A aukerako zikloa (lerro eteneko
geziak) (Kirk, 2003, aldatuta).
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Bizkaiko zenbait ibaitan hartutako aingiren igeri-maskuriaren alderdi batzuk. A. Maskuriko paretan nematodo bat duen
aingira irekia. B. Paretan (gorriz) eta barrualdean bizkarroiak dituen maskuria. C. Bizkarroirik gabeko aingira. Maskuriko
pareta mehea eta gardena da eta argia hondarrik gabe agertzen da. D. Aingira izurritua; pareta mehea dauka baina barruan orban beltzak ditu. E. Batzuetan, aingira batzuek maskuriko pareta guztiz lodituta dute, argirik gabe ia, eta batzuetan
barruan ehun hondarrak edo likidoa dute, baina bizkarroi barik; Anguillicoloides-ak izurrituta egon izanaren sintoma da
hura (L.GA.).

konponbide eraginkorrik bizkarroia erauzteko, ezta A.
crassus-aren prebalentzia murrizteko ere, behin arroan
sartutakoan. Bestalde, aingiraren ohitura migratzaileek
zailagoa egiten dute A. crassus ur naturaletan kontrolatzea. Tratamendu posible bakarra bizkarroiak hedatzen
jarraitzea galaraztea da; horretarako, EAEko arroetan
beste arro batzuetatik datozen aingirak sartzea ekidin
behar da.

Aingiraren gainbehera hain izan da handia, ezen 2007an
2007ko irailaren 18ko KONTSEILUAREN 110/2007 (CE)
ARAUTEGIA argitaratu baitzen; haren bidez, europar aingira berreskuratzeko neurriak ezarri ziren. Argazkian, EAEn
espeziea berreskuratzeko Kudeaketa Planaren azala; eskuragarri dago Eusko Jaurlaritzako Ingurune, Lurralde
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren webgunean
(www.ingurumena.ejgv.euskadi.net). Batzordeak 2010ean
onartu zuen plana behin betiko, beste autonomia erkidegokoekin batera. Han, europar aingira berreskuratzeko
neurriak eta jarraipen eta ikerketa programak ezarri ziren.
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POTAMOPIRGUSA
Izen zientiﬁkoa
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)
Sinonimoak

Amnicola antipodarum (Gray, 1843)
Paludestrina salleana (Fischer, 1860)
Hydriobia ﬁscheri (Dunker, 1862)
Hydrobia antipodum (Martens, 1873)
Hydrobia jenkinsi (Smith, 1889)
Hydrobia ventrosa carinata (Marshall, 1889)
Pseudamnicola lanceolada (Cherbonnier, 1952)

Taxonomia
Filuma Moluskuak
Klasea Gasteropodoak
Ordena Mesogasteropodoak
Familia Hidrobidoak
Izen arrunta
Caracol del cieno de Nueva Zelanda, potamopirgus
Potamopirgusa
New Zealand mudsnail, Jenkin`s spire shell
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Potamopirgusa ur-gasteropodo txikia da. Maskor koniko luzea dauka, 4-5 mm garai da, eta kolore adarkara marroi argitik ilunera doa. Maskorra espira-formako
5 edo 6 birak osatzen dute, orduen noranzkoan hazita
(biribilkapen eskuin-birakaria). Azkena oso handia da,
garaiera osoaren 1/3 baino handiagoa, eta biribilkapenaren eskuinean irekigune obalatua dauka. Operkulua
edo irekigunea ixten duen pieza adarkara da. Maskorraren erpina biribila da eta zilborra estua. Suturak, edo
espiren arteko ukipen-guneak, nahiko nabarmenak
dira. Ale batzuek karena edo gila bat dute azken espira-biren goiko herenean, baina ez da ohikoena (Mecía,
1986). Bizkaiko ibaietan, gasteropodo autoktonoak
daude, hala nola Bithynia generoko barraskiloak, baina
haien maskorra, puxika itxura handiagoa duena, 5 mm
baino garaiagoa da, eta karedun operkulu zentrokidea
dauka, gehienetan uzkurtu gabe.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Hedadura eremu naturalean, barraskilo horrek ugalketa sexuala eta asexuala dauzka, baina natiboak ez diren populazioak partenogenetikoak dira eta gehienbat
emeek osatzen dituzte. Ugalketa udaberrian eta udan
gertatzen da eta bizi zikloa urtekoa da. Espezie obobibiparoa da eta 30-45 enbrioi ikus daitezke obiduktua-

Potamopyrgus antipodarum espezie obobibiparoa da; baten maskorra hautsi da barrualdea ikusi ahal izateko, eta
argazkiko xehetasunean zenbait enbrioi ikus daitezke obiduktuaren barruan (L.GA.).

ren barruan hainbat garapen mailatan. Bestalde, urtean
1-6 belaunaldi egon daitezke; ugalketa tasa oso handia
da hori, eta populazio hazkuntza izugarriak ekar ditzake
horrek. P. antipodarum kimatuz edo bazkatuz elikatzen
da; haren dietaren barruan, periﬁtoia, diatomeoak, makroﬁtoak eta landare eta animalia detritua sartzen dira.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Hedadura eremuaren barruan, ur gezatako eta gazikaretako ekosistemetan bizi da potamopirgusa. Inbaditzen dituen eskualdeetan, habitat mota gehiagotan
agertzen da, bai gazitasunari bai korrontearen abiadurari dagokionez, eta hainbat substratutan (ur-landareetan, harrietan, orbeletan, paretetan, etab.) eta jalkin
mota orotan bizi da. Ur gezatako ingurunea nahiago
badu ere, ur gazikara eta are ur gazitan ere egoten da,
eta ibaiak, lakuak, urtegiak eta estuarioak ere kolonizatu ditu. Gazitasun aldaketak ez ezik, beste ingurune
aldagai batzuen, hala nola tenperatura eta hezetasunaren, aldaketa tarte zabalak ere jasaten ditu P. antipodarum espezieak. Materia organikoak eta osagai nitrogenatuek apur bat kutsatutako eremuetan bizi badaiteke ere, eraldaketa txikiko inguruneetan ere biltzen da,
eta dentsitate handian; beraz, ezin da hura adierazle
gisa erabili. Duela gutxi, disruptore endokrinoen aurrean duen sentiberatasuna egiaztatu da (Schmitt et al.
2010); sistema endokrinoarekin eragin-trukean animalien edo haien ondorengoen osasuna hondatzen duten
konposatuak dira disruptore endokrinoak.
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Potamopyrgus antipodarum espezieak Zeelanda Berrian eta ondoko uharteetan du jatorria eta arrakasta
handiz hedatu da Australia, Europa eta Ipar Amerikako
zenbait ur-ekosistematan. Duela gutxi, Asiako zenbait
eskualdetan, hala nola Irak edo Japonian, ere aurkitu
da. Europan, XIX. mendearen erdialdean aipatu zen
lehen aldiz. Iberiar penintsulan, hogeita hamarreko
hamarkadatik aurrera aipatu zen Mediterraneoko kostaldean. EAEn, 60ko hamarkadan aipamen bakanen
bat badago ere, potamopirgusaren hedadura zabala
EHUk 80ko hamarkadako erdialdean sare hidrograﬁkoaren ezaugarriak zehazteko egindako azterlanetan
berretsi zen. Egun, Bizkaiko arro guztietan dago, baina
ugaritasunari dagokionez alde handiak daude eskualde batzuetatik besteetara. Orokorrean, handiagoa da
Barbadunen eta ekialdeko arroetan (Butroe, Oka, Lea
eta Artibai), eta Nerbioi-Ibaizabal UHko estazio askotan, aldiz, barraskilo horren dentsitatea txikiagoa da.
Maizen aipatu den distantzia luzeko hedapen bidea
itsasontzietako lasta-ura da, baina akuikultura produktuen merkataritzak ere eragin du hura. Tokiko mailan,
barraskilo hori berez sakabana daiteke, aktibo zein pasiboki. Bigarren moduari dagokionez, korrontean edo
makroﬁtoetan edo arrain eta hegaztien gorputzari itsatsita gertatzen da, eta digestio-hoditik igarotzea ere
jasan dezake. Gizakiak arrantzari eta beste ohitura batzuei lotuta egindako jarduerek ere espeziea hedatzen
lagundu dute.
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EHUko Zoologia eta AZB saileko ibai-faunako ikerketa-taldeek potamopirgusak Bizkaiko sare hidrograﬁkoan duen
hedadura zabala egiaztatu dute; espeziea arro guztietan
dago baina ugaritasunari dagokionez alde handiak daude
eremuen arabera. Argazkian, Kick sarearen bidez makroornogabeen laginak hartzeko lanak (L.GA.).

7 ORNOGABE EZ-ARTROPODOAK
Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Barraskilo horrek populazio oso trinkoak era ditzake,
eta ur-makroornogabeen komunitatearen portzentaje
oso handiak dagozkie haiei; Bizkaian ikertutako eremu
batzuetan ale guztien % 90 inguru ere izaten dira (Rallo et al., 2011). Inbaditzen dituen ekosistemei ondorio
garrantzitsuak dakarzkie horrek: lehen mailako produkzioaren zati handi bat kontsumitzen dute, espezie autoktonoekin lehiatu eta haiek ordezten dituzte, eta eragin kaltegarria dute goi-mailako maila troﬁkoetan, hala
nola arrainetan, elikadura iturri pobrea eta digeritzen
zaila baitira. Halaber, trematodo bizkarroien transmisioan ere bitarteko ostalari diharduela aipatu da (Morley, 2008). Eragile ﬁsiko-kimikoen aurrean duen tolerantzia maila handia, ugalketa tasa handia, sakabanatzeko
gaitasun handia, lehiakortasun handia eta harrapatuak
izatea saihesteko trebetasuna dira mundu osoan hainbat ur-ekosistema kolonizatu eta inbaditzeko izandako
arrakasta handiaren arrazoia (Alonso & Castro-Díez,
2008). Ibaiak Biziberritzeko Estrategiaren “Espezie exotikoen inbasioa ibaietan” lan-mahaian (2007), hedadura
“murritzekoa” ageri da P. antipodarum , eta ez da jo
ibai ekosistemetan aldaketarik handienak eragiten dituzten espezieetakotzat. Hala ere, Iberiar penintsulan
duen hedadura agiri horretan jasotakoa baino askoz zabalagoa da eta agian barraskilo horrek gure ibaietan
duen eragina baloratzen duen azterlanik ez dagoelako ezetsi dira inbaditzen dituen ekosistemetan dituen
ondorioak. Bestalde, ura biltzeko instalazioentzat ere
mehatxu potentziala dira, orain arte aintzat hartu ez
dela ematen badu ere. Finkatutakoan ezinezkoa da
hura erauztea, egin daitekeen kudeaketa bakarra prebentziokoa delako, haren sakabanaketa gutxitzeko.

Potamopirgusak Bizkaiko ibai batean (L.GA.).
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ZEBRA-MUSKUILUA
Izen zientiﬁkoa
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Sinonimoak

Mytilus polymorphus (Pallas, 1771)
Pinna ﬂuviatilis (Sander, 1780)
Mytilus ﬂuvis (Gray, 1825)
Mytilus chemnitzii (Ferussac, 1835)
Dreissena polymorpha (Brown, 1844)

Taxonomia
Filuma Moluskuak
Klasea Bibalbioak edo Lamelibrankioak
Ordena Beneroideoak
Familia Kardiidoak
Izen arrunta
Mejillón cebra
Zebra-muskuilua
Zebra mussel
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ez-ﬁnkatua; bakana; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak
Zebra-muskuilua (Dreissena polymorpha), agian azken
urteotako espezie inbaditzailerik ospetsuenetakoa, ur
gezatako molusku bibalbioa da, itsas muskuiluaren antzekoa, baina heldua denean nahiko txikiagoa bada ere
(4 cm luze ere izan daiteke, baina gehienak txikiagoak
dira); gainera, oskolaren kolorea hori argia da, sigi-sagako marra arreekin. Hasiera batean, helduak bakarka
agertzen dira, hondo gogorrei (harriak, hormigoizko
azalak, metalak, plastikoak, etab.) atxikita, baina gero
bata bestearen gainean pilatzen dira masa trinkoak eta
ale mordoak osatuz. Europako uretan 4-6 urtez bizi dira;
Ipar Amerikako laku handietan baino apur bat gehiago.
Ibaian espezie horrek harremana dauka bibalbio natiboekin, eta hareazko hondoetan lurperatuta bizi dira;
hondo gogorretan ez dute lehiarik.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Organismo iragazleak dira eta planktonez eta esekita
dagoen materia organikoz elikatzen dira. Harrapatu dituzten hondar digeriezinak eta hareak ur asketara itzultzen dituzte, mukietan bilduta (sasi-gorozkiak, molusku
bibalbio guztiek egiten duten bezala); hala, hondora
jausi eta hondar horiekin lohitzen da hura.
Zebra-muskuiluaren ziklo biologikoan larba-aldi planktoniko bat eta hondoari atxikitako heldu-aldi bat sartzen dira. Sexu heldutasuna lehen urtean iristen da.
Emeek, 12-15°Ctik gorako tenperaturek (egokiena 18
eta 20°C artekoa da) eta elikadura eskuragarriak bultzatuta, milioi bat arrautza ere askatzen dituzte sasoi
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Zebra-muskuilua (argazkia: CHE).

bakoitzeko (3-6 hilabete), eta emearen jardueraren ondoren arrek askatzen duten espermak ernaltzen ditu
uretan berehala. Ernaldu eta ordu gutxitara, arrautza
bakoitzetik larba bat sortzen da (trokoforoa, gero beliger bihurtzen dena); zilioen bidez uretan ﬂotatzen du
esekita, eta gero isuri dituen harizpiei esker: bisua. Fase
horretan biziki elikatu eta oso hazten da. 200 µm-ra iritsita, oso astunak dira larbak igerian eusteko, eta jausi
egiten dira; hondoan, atxikitzeko azalera gogor egokia
hautatu eta bisuko harizpiekin itsasten da. Orduan gazte bihurtzen dira eta, urtebetean, heldu.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Zebra-muskuilua ur gezatan eta are gazikaretan bizi da
(milioiko 7 parterainoko gazitasunak jasaten ditu), ahal
dela karga organiko apur bat dutenetan, eta kostaldetik 12 m-ko sakoneraino (lakuetan 60 m-tan ere aurkitu
dira animaliak), baina populazio dentsitatea oso aldatzen da. Tenperatura biologiko egokiena 12 eta 20 °C
artean dago, baina -20tik 40 °C-rainoko tenperaturak
jasaten ditu. Oxigeno gutxiko urak jasan ditzake zenbait egunez, baina ez korronte handietako ibai aldeak.
Bibalbio hori arrainen (aingira, karpa, etab.), karramarroen, ur-arratoien eta ahateen eta beste hegazti urpekari batzuen elikagaia da.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Espezie natiboa Europa ekialdean, Aral itsasoko, Kaspiar itsasoko eta Itsaso Beltzeko arroetan zegoen hedatuta. Ibai bideetatik lehenbizi, giza garraioz gero eta
XIX. mendearen hastapenetatik Alemania (Postdam,
1827; Frankfurt, 1855), Holanda (Thin, 1827), Danubio
(1868), Polonia (1896) eta abarretako uretara eta, orokorrean, erdialde eta mendebaldeko Europako ur sistema gehienetara iristen hasi zen. 1824an Londresera
ere iritsi zen. Hedapen ikaragarriak aurrera jarraitzen du
eta, joan den mendeko azken 25 urteetan eta mende
honetakoetan eskualde inbaditu askoz gehiago aurkitu
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dira: 80ko hamarkadaren amaieran Baltiko hego-mendebaldea (San Petersburgo, Tallinn), 1977an Italiara
iritsi zen, Irlandara 1994an eta Ipar Amerikara 1988an.
Ameriketako uren inbasioa oso oldarkorra izan da; St.
Clair eta Eire lakuetatik mendebaldeko kostaldera iristen ari da dagoeneko, eta amerikar azpikontinentearen
ekialdeko erdi osoa dago inbadituta. Ibai eta lakuetako
ekosistemetan eta giza erabileretan ondorio katastroﬁkoak izan ditu horrek.
Inbasio prozesu horietan ondo bereizitako bi une ikusten dira: zebra-muskuilua iritsi zen lehen lurraldeetan oreka lortu da dagoeneko, baina leku berriagoetan, hala nola Ipar Amerikan edo Iberiar penintsulako
Ebroren arroan, aldiz, orain hasi dira edo puntu gorenean daude ondorio handiak, eta iberiar ibai askotan
D. polymorpha ugaritzeko dauden klima baldintza onek
lagunduta, portaera inbaditzaile larria espero daiteke.
Lehen muskuiluak Llobregat ibaiaren arroan aurkitu ziren, 80ko hamarkadan, baina uholde batek kolonia akabatu zuen. Populazio egonkorrak Ebroren arroan hasi
ziren. 2001ean Flixen antzemanda, eta apur bat geroa-

go Ribarrojan eta Mequinenzan (Tarragona eta Aragoi)
uretan gora igo da (edo igo dute): Sobron (Burgos) eta
Zubilarran (Araba) dago, eta Zadorra sistemako urtegietan larbak aurkitzen ari ziren. 2011ko uztailean helduak aurkitu dira (Urrunagako urtegia: Legutio eta Elosu), arabar lurraldean eta Ebroren arroan artean, baina
Bizkaian sartzeko berehalako arriskua dago (arro mediterraneoetara –Urkiola ibaia, Otxandio– edo kantauriar
arroetara Zadorra sistematik Arratia ibaira ura eramatearen ondorioz). Ezinezkoa da Bizkaiko ibaietako korronte bizkorreko zatietan ezartzea, baina ez ordea ur
geldietan eta presa txikietan.
Iberiar penintsulan Jucar (2005) eta Seguraren (2009)
arroak ere daude erasanda.
Zebra-muskuiluak berezko sakabanatze mekanismo oso
eraginkorrak dauzka: larben etapa pelagikoari esker,
korronteetan edo beste animalien gainean (arrainak)
jatorrizko populaziotik urrun dauden tokietara arrastatuak dira. Baina, berriz ere, gizakia da sakabanatzaile
nagusia, ur-aldatzeen, ibai-merkataritzaren, aisialdiko
nabigazioaren, arrantzaren (galtza-botak, nasak, salabardoak...) eta ur masak mugiarazten dituen edozein
jardueraren bidez.

CHEren webgunean eskuragarri dagoen Dreissena polymorpha-ri buruzko dokumentazioko argazkia. Haietan,
zebra-muskuiluak ingurune naturalean eta hormetan, hodietan eta bestelako instalazioetan osatzen dituen agregatuak ikusten dira.

145

Zebra-muskuiluaren jatorrizko eremua. 2006an EAEko zenbait herritan antzeman ziren Dreissena polymorpha espezieko heldu eta larbak, Ebro ibaian, Sobrongo urtegian eta
Inglares eta Omecillo ibaien bokalean eta arabar Errioxako
ibai txikietan denak. Harrezkero, UR Agentziak zebra-muskuiluaren populazioak kontrolatzeko ikerketa koordinatzen
du. EAEko ur sistemetako jarraipen eremua honakoa da:
Iparralde II eta Iparralde III erkidegoen arteko arroetako,
Ebroko eta erkidego barruko arroetako ibai-ibilguak eta
urtegiak, eta kontrolatu beharreko lurraldea zabaldu egin
da, CHEk zebra-muskuilu larbak aurkitu dituelako Uribarriko urtegian (Araba). Mapan, Bizkaiko ibaietan zebra-muskuilu larben laginketa-estazioak kokatu dira eta espeziea
sartu ahal izateko arriskurik handieneko eremuak ere jaso
dira (ikur berdea). Ebro ibaiaren arrotik gertu egoteagatik
zebra-muskuilu helduak edo larbak bertara lekualdatzeko
aukera handiagoa duten eremu horiek Burgos eta Arabatik hurbil daudenak dira. Uribarriko urtegian zebra-muskuilu larbak egotea oso kezkagarritzat jo da, arroaren buruan
dagoelako eta urtegi horretatik urak eramaten direlako
Bilbo Handia hornitzeko. Izan ere, 2011n, lan hori egiten
ari zenean, Undurragako urtegian eta Arratia ibaian (gezi
gorriz adierazita) antzeman ziren larbak; hura ez zen gertatu 2006an espeziaren jarraipen lanak hasi zirenetik. Bestalde, EHUko Zoologia eta Animalia Zelulen Biologia saileko
ibai-faunaren laborategiak burututako proiektuetan bisitatutako herrietako bakar batean ere ez da zebra-muskuilu
heldurik aurkitu.
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Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Zebra-muskuilua munduko ehun espezie exotiko kaltegarrienen artean dago katalogatuta (UICN, 2000).
Muskuilua, iritsi eta ﬁnkatutakoan, espezie autoktonoekin lehiatzen da: mehatxu handia da ibai-bibalbioentzat
edo naiadeentzat, eta bereziki Margaritifera auricularia
-rentzat, mehatxupean baitago. Habitata eraldatzen du:
hondo gogorrak muskuilu horiek estalita geratzen dira
eta, hala, hartuneak eta hodiak buxa daitezke, horrek
dakartzan ondorio ekonomikoekin; hondar organikoak
eta inorganikoak libratzen dira hondo horretan. Ondorio onei dagokienez, uraren gardentasuna areagotzen
da, planktona eta esekitako partikulak ezabatzen direlako, eta elikadura iturria da arrain eta ur-hegaztientzat.
Zelan jokatu? Horretan diharduten batzorde teknikoak
daude Europan, Espainian eta EAEn. Inbasio guztietan
bezala: lehenbizi prebenitu: badagoen eremuak oraindik iritsi ez denetatik isolatu, herritarrei arazoaren berri
eman, prebentzio neurriak hartu iritsitakoan ondorioak
gutxitzeko. Iritsi bada, populazioa erauzten edo gutxitzen behintzat ahalegindu: hainbat proba egin dira: tenperatura altuetako sasoietan urtegietako mailak metro
batzuk jaitsi; ingurunea kaltetzen ez duten ez itsasteko
pinturak erabili, lixibatako bainuak, harraparien bidezko kontrolak, etab. Baina, dirudienez, ez dago konponbiderik; izan ere, AEBn hamarkada bat baino gehiago
eman dute larri haren bila hura aurkitu barik.

7 ORNOGABE EZ-ARTROPODOAK

Zebra-muskuiluak Ebroren arroan duen hedaduraren bilakaera. 2007 eta 2011n erasandako
uren mapak (CHE).
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Zebra-muskuiluaren ziklo biologikoa (iturria: CEAM, 2003;
haren iturria, bestalde: Ackermajn et al, 1994).

Zelan jokatu zebra-muskuiluaren aurrean? Inbasio guztietan bezala, lehenbizi prebenitu: badagoen eremuak oraindik iritsi ez denetatik isolatu, prebentzio neurriak hartu
iritsitakoan ondorioak gutxitzeko eta herritarrei arazoaren
berri eman. Zebra-muskuiluari dagokionez, kirol-arrantza
da arrisku eragileetako bat; hori dela-eta, arrantzaleei zuzendutako argitalpenak egin ez ezik, Aldundiak informazio
kartelak jarri ditu arrantza eremuetan (L.GA.).
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Hudson ibaia zebra-muskuilua agertu aurretik eta ondoren. Iturria: Cary Institute of Ecosystems Studies. NY, USA.
http://www.ecostudies.org/chp_river_visuals_student.html

Uretako artropodoak: uretan bizi diren artropodoak (animalia segmentatuak, kitina gogorreko exoeskeletoa eta
luzakin giltzatuen pareak dauzkatenak).

SEINALE KARRAMARROA
Izen zientiﬁkoa
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)
Sinonimoak

Astacus leniusculus (Dana, 1852)
Astacus klamathensis (Stimpson, 1857)
Astacus trowbridgii (Stimpson, 1857)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Krustazeoak
Klasea Malakostrazeoak
Ordena Dekapodoak
Familia Astazidoak

Oskol leunari eta matxardetako kelei esker Pacifastacus
leniusculus seinale karramarroa Bizkaian dauden beste
karramarro espezieetatik –Austropotamobius pallipes autoktonoa eta Procambarus clarkii gorria– bereiz daiteke.
(L.GA.).

Izen arrunta
Cangrejo señal, cangrejo del Pacíﬁco, cangrejo
de California
Seinale karramarroa
Signal crayﬁsh

matxardaren barrualdean kolore gorria badu ere, kanpoaldeko orban zuria seinale karramarroaren ezaugarria baino ez da.

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapenan
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

P. leniusculus espezieak hazkuntza eta sexu heltze bizkorragoak dauzka karramarro autoktonoak baino. Haren bizi zikloa eskualde epel hotzetako espezieen ohikoa da, baina Europan gehiago hazi eta neurri handiagoak lortzen ditu jatorrizko eskualdean baino. Horrela,
heldutasunera iritsitakoan guztira 6-9 cm luze da, eta
2-3 urtekoa. Europako populazio gehienetan kopula eta arrautza geruzaren eraketa urrian gertatzen da.
Bizkaian, urriaren erdialdera, eta batzuetan irailaren
amaieran, ernalduak izanaren zantzuak dauzkaten edo
are arrautza geruza eratu duten emeak aurkitzen dira.
Arrautzak amaren abdomenean inkubatzeko denbora
latitudearen eta tenperaturaren arabera aldatzen da;
populazio naturaletan karramarro ñimiñoak martxoaren
amaieraren eta uztailaren hastapenaren artean askatzen dira. 200 eta 400 arrautza artean izaten dira, baina inoiz 500 arrautza ere zeuzkaten emeak aurkitu dira.
Kalkulatu da seinale karramarro ale batzuk 20 urtez ere
bizi izan direla.

Ezaugarri bereizgarriak
Seinale karramarroak oskol leuna du, alboko arantzarik
gabe ildo zerbikalaren atzean edo aurrean. Orbita atzeko gandor pare bi dauzka eta brankia eta bihotz ildoen
arteko areola agerikoa da. Aurpegiko ertzak ere leunak
dira eta paraleloak nolabait; muturra oso puntazorrotza da eta arantza-formako paleta irten bi eta aurpegian alde batetik bestera doan erdiko karina dortsala
dauzka. Arrak 16 cm luze ere izan daitezke guztira (aurpegiaren puntatik isatsaren abanikoaren amaieraraino). Emeei dagokienez, 12 cm-ko gehienezko luzerak
aipatu dira, baina Bizkaian, Kadagua ibaian, 15-16 cm
-rainoko emeak harrapatzen ziren. Emeen abdomena
arrena baino zabalagoa da. Kolorea marroi argitik ilunera joan ohi da, eta tonu urdinkarak edo gorrixkak izan
ohi ditu. Matxardak sendoagoak dira arretan. Azal leuna dute alde bietan, eta parte mugikorraren lotunean,
kanpoaldean, orban zurixka bereizgarria dute –horrek
ematen dio izen arrunta espezieari–; barrualdean, aldiz,
matxarda gorri bizia da.

Austropotamobius pallipes karramarro autoktonotik
bereizten da matxardak leunak direlako eta ildo zerbikalaren atzeko oskol alboetan arantza lerrorik ez
daukalako. Procambarus clarkii karramarro gorriak ere

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ipar Amerikan, seinale karramarroa habitat mota askotan bizi da, erreka txikietatik ibai handi eta laku naturaletara. Europan, karramarro autoktonoen antzeko inguruneetan bizi da, baina urmael, putzu eta urtegietan ere
egoten da. Gure arroetako zati garaietara egokitzeko
gaitasun handiagoa dauka P. clarkii espezieak baino.
Hala ere, seinale karramarroa eta espezie autoktonoa
bizi diren zatietako uraren ezaugarri ﬁsiko-kimikoetan
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Seinale karramarroaren egungo hedadura Bizkaian eta
espeziearen jatorrizko eremua.

aldeak ikusi dira (Rallo & Garcia-Arberas, 2002). Espezie
oportunista da eta landare eta animalia ugariz elikatzen
da, neurriaren eta eskura daitekeen elikagaiaren arabera, baita beste karramarroez ere. Bestalde, harrapakina
da arrain, bisoi eta lertxunentzat. Espezie oso aktiboa
da, eta gai da uretatik ateratzeko oztopoak gainditzeko
eta ibaietan uretan gora eta behera migratzeko, baina
kolonizazio tasak nahiko motelak dira eta, gehienetan,
uretan behera.
Ipar Amerikan ez bezala, Europan, hondeatzeko ohitura
daukala dirudi; kasu batzuetan galeriek dentsitate handiak izan ditzakete, eta ertzetako morfologian ondorio
larriak dauzka horrek. Bizkaiko ibaietan ikertutako populazioetan, sustraien artean, harrien pean, etab. bilatzen du aterpea espezieak, baina ez da ikusi hondeatzeko portaera hori.
Ubideetan egindako esku-hartzeek eragindako Pacifastacus espeziearen hilkortasunak deskribatu dira: presa
bat kentzeko lanetan sortutako esekitako solidoengatik (datu argitaragabeak), edo ibaiarekin paralelo doan
bide azkar bat eraikitzeagatik (Rallo et al., 2001).

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
P. leniusculus endemikoa da Ipar Amerikako mendebaldeko kostaldean, Britainiar Columbiatik Kaliforniara. Europan, 60ko hamarkadan sartu zen, Suedian eta
Finlandian, Astacus astacus ibai-karramarro autoktonoaren populazioak, izurria dela-eta, izugarri murriztu ondoren. Gerora, herrialde askotan sartu da (24tan
egun), eta kontinentean hedadura zabalena duen karramarro aloktonoa da (Souty-Grossett et al., 2006).
Iberiar penintsulan, laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdera arte ﬁnkatutako populazio gehienak Ad-
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Seinale karramarroa oso hedatuta dago Nerbioi-Ibaizabal
UHn, ubide nagusietan eta erreka askotan, zati nahiko garaietan. Espeziearen hedadurari buruzko informazio dezente egon arren, batzuetan hilkortasun masiboko gertakariek erroldatu gabeko populazioak agerrarazten dituzte,
Abadiñon Ibaizabalen adarra den Mendiola errekan gertatu zen bezala, 2010eko uztailean.
Argazkian isurketa baten biharamunean jasotako karramarro hilen zenbaketa ikusten da; matxarden barrualdeko
gorri bizia ikusten da. Espezie exotiko inbaditzaile horren
hedapena ahal den neurrian kontrolatu ahal izateko, oinarrizko neurriak populazioen kokapena ezagutzea eta espeziearen kartograﬁa eguneratuta izatea dira (L.GA.).
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ministrazioak berak sartutakoak ziren. Egun, espeziea
sakabanatze betean dago eta ugaria da ipar hereneko
probintzia batzuetan; penintsulako erdi eta hegoaldean
ez da hain ohikoa, baina toki batzuetan populazio zabalak izan ditzake.
EAEn, seinale karramarroa Administrazioak berak sartu zuen, Araban 1986tik eta Gipuzkoa eta Bizkaian
1989tik. Bizkaian lurraldeko ia arro guztietan sartu ziren
eta 1997 arte jarraitu zuten haiek sartzen; batez ere Soriako astazifaktoria batetik zetozen gazteak sartu ziren.
Egun, espeziea oso hedatuta dago Nerbioi-Ibaizabal
UHn, ubide nagusietan eta erreka askotan, zati nahiko
garaietan. Dirudienez, seinale karramarroa ez da ﬁnkatu UH horretatik kanpoko eremuetan, Urkiolan izan ezik,
Bizkaian isuri mediterraneoko ibai bakarra izanik hura.
Ur gazikarak eta tenperatura altuak jasaten dituen espezie bezala deskribatu da. Bizkaian ez dago eremu gazikaretan, baina konduktibitate altuak jasaten ditu, hala
nola, berez, Kadagua ibaian daudenak.

Bestelakoak
Egun seinale karramarroa arrantzatzea baimenduta
dago Bizkaian. Sasoiaren iraupena, baimen kopurua eta
kupoa urtero berrikusten da (Foru Agindu baten bidez),
eta derrigorrezkoa da harrapatutako aleak in situ sakriﬁkatzea eta harrapaketa agiri bat betetzea. Azken urteotan, arrantzaleen eskaria nabarmen jaitsi da. 2011n,
lau arrantza-esparru zeuden zabalik, zehazki, Zeberio,
Indusi, Ibaizabal eta Arratia ibaietan, baina azken horretan arrantzari lotutako edozein jarduera galarazi zen,
zebra-muskuilu larbak agertu zirelako. Autonomia erkidego batzuetan seinale karramarroaren populazioen
hedadura tasa gertuko eremuetan hura arrantzatzeko
baimenari lotuta handitu dela ikusi da, laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdera arte egon zen debekualdi orokorraren ondoren, eta hazkunde handia
2000z geroztik batez ere, arrantza-esparruetan bakarrik
baimentzetik haren arrantza zati aske zabaletan baimentzera igaro zenean (Alonso, 2011).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Seinale karramarroak afanomikosi edo “karramarroaren izurri”aren eramailea da (Aphanomyces astacii sasi-onddoak eragiten du). Espeziea ez da gaitz horrekiko
immunea, eta afanomikosi akutuz hil daiteke sistema immunologikoa aldatuta duenean. Izan ere, Iberiar penintsulan izurriak eragindako zenbait hilkortasun diagnostikatu dira (Diéguez-Uribeondo et al., 1997). Bestalde,
espezie politroﬁkoa eta oldarkorra da, nahiko azkar hazten da eta oso ugalkorra da; hori dela-eta, ur gezatako
beste espezieetan ondorio larriak izan ditzake. Seinale
karramarroaren populazioak beste karramarro espezieekin gainjartzen badira, lehenengoak, lehiaz, besteak
kanpora ditzake, lehenago izurritea dela-eta hiltzen ez
badira; Nafarroan, ikusi zen espezie autoktonoaren populazio batzuk desagertzeko zio nagusia seinale karramarroaren presentzia zela (Diéguez-Uribeondo, 2006).
Bizkaian, erreka pare batean elkarrekin bizi izan dira espezie biak zenbait urtez gertuko zatietan. Seinale karramarroa kudeatzeko neurriek ahal den heinean hura karramarro autoktonoarentzat kritikoak eta sentikorrak diren eremuen barruan barreiatzea saihestea bilatu behar
dute. Gainontzeko lurraldean, haren hedapena eta populazioen tamaina kontrolatzeko eta, ahal denean, tokitik erauzteko neurriak ezartzea. Seinale karramarroaren
populazio ﬁnkatuak erauztea oso zaila da, ezinezkoa ez
bada, egungo baliabideekin. Oso mugatutako populazio kopuru txikia dagoen eremuetan baino ez litzateke
oraindik bideragarria haiek kontrolatu edo erauztea (baldintza egokietan) (Dana et al., 2010).

Matxardaren kanpoaldean, haren alde mugikorreko lotunean, duen orban zuria ere seinale karramarroaren bereizgarria da; hari esker, erraz ikus daitezke ibaian dabiltzanean, aterpeetatik kanpo (L.GA.).
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Eme biren sabelaldeko ikuspegia. Kopula eta arrautza geruzaren eraketa udazkenean gertatzen da. Bizkaian, urriaren erdialdean eta batzuetan irailaren amaieratik,
ernalduak izanaren zantzuak dituzten emeak (ezkerrean; arrak emearen hanken artean jarri duen espermatoforoa ikusten da), edo are arrautza geruza eratu duten
emeak (eskuinean) aurkitzen dira; haietatik karramarro ñimiñoak irteten dira eta udaberrian askatu arte gainean eroango dituzte. Emeek arrek baino apur bat handiagoa
dute abdomena (L.GA.).

Bizkaian dauden hiru ibai-karramarro espezieak, autoktonoa ezkerrean (Austropotamobius pallipes) eta ameritar biak,
gorria eta seinale karramarroa (G.L.).

152

KARRAMARRO GORRIA
Izen zientiﬁkoa
Procambarus clarkii (Girard, 1852)
Sinonimoak

Cambarus clarkii (Girard, 1852)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Krustazeoak
Klasea Malakostrazeoak
Ordena Dekapodoak
Familia Kanbaridoak
Izen arrunta
Cangrejo rojo, cangrejo de las marismas o cangrejo de Louisiana, cangrejo americano
Karramarro gorria
Red swamp crayﬁsh
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

(Argazkia: A.A.).

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ezaugarri bereizgarriak
Karramarro gorriak 15 cm luze ere izan daitezke guztira
(aurpegiaren puntatik teltsonaren amaieraraino), baina
neurririk ohikoenak 10 cm ingurukoak dira. Kolorea gorri iluna, laranja edo marroi gorrixka izan ohi da, baina
gazteen koloreak oliba-berdetik marroira doaz. Matxardak gorriak dira alde bietan. Oskola zimurtsua da, batez ere ildo zerbikalean. Orbiten atzeko gandor pare
bat eta arantza zerbikalak dauzka. Brankia eta bihotz
ildoen artean ez dago areolarik. Aurpegia irtena eta
triangelu-formakoa da, eta ertzak pixkanaka murrizten
dira mutur txiki eta triangeluarrerantz, erdiko karinarik
gabe. Kelak luzeak dira, S formakoak, eta arantzaz eta
tuberkuluz estalita daude, irtenagoak kanpoaldean.
Ezproi irtena dauka kelipedoaren barruko ertzean (karpoa). Ale helduetan bigarren mailako ezaugarri sexualak ikusten dira (aldaketa morfologikoak apendize batzuetan). Karramarro gorria erraz bereizten da Bizkaian
dauden beste espezieetatik, aureolarik ez daukalako
eta arantzadun kelipedoen formagatik.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Karramarro gorria ohiko espezie oportunista da; bizi ziklo laburra eta ugalkortasun handia du (guztira 10 cm
luze den emeak 600 arrautza ere sor ditzake), eta latitude baxuetan belaunaldi bi egon daitezke urtean.
Heldutasunera hainbat neurrirekin iristen da, eta 4,5
eta 12,5 cm artekoak izan ohi dira. Populazio batzuek
urte osoan dituzte aleak inkubatzen edo gazteak eroaten, baina Bizkaiko ibaiek dituzten tenperaturekin ez da
oso gertagarria. Bizi zikloak 4 urte dirau, baina gutxitan
gainditzen ditu 18 hilabete.

Jatorrizko eremuan zingira eta paduretan bizi da karramarro gorria, eta aldi baterako urez betetako hezeguneetan bizitzeko moldatuta dago; espezie gogorra
da eta, hondeatzeko ohiturari esker, lehorraldi luzeak
jasan ditzake. Europan, zenbait habitat motatan aurki
dezakegu: ibaietan, paduretan, istil eta ur metatuetan,
ureztatzeko kanaletan, arroz-soroetan... Eskualde bero
eta epeletako espezietzat jo ohi da, tenperaturak eta
altitudeak mugatutako hedadurakotzat. Europan, ordea, neguko hiletan izozten diren ur masetan eta 1.200
m-rainoko altitudeetan ere aurkitu da karramarro gorria. Espezie oso jasanbera da, eta gazitasun handiak,
oxigeno maila txikiak, tenperatura altuak eta uraren kutsadura maila handiak jasaten ditu, metal astun eta kutsagarriak metatuz.
Karramarro gorriak elikadura oso ugaria dauka: moluskuak, intsektu larbak, arrainak eta beste karramarroak
ere, baita landareak eta detrituak ere. Gazteek animaliak nahiago dituzte eta landareak, ordea, karramarro
mota orok jaten ditu. Haren harrapari nagusien artean
arrainak, ugaztunak (bisoiak eta igarabak) eta hegaztiak
(lertxunak) daude, baita ornogabe batzuk ere, hala nola
kakarraldo ditiskoak eta odonatoen larbak (sorgin-orratzak eta burruntziak).

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Karramarro gorria Mexiko iparraldeko eta Estatu Batuetako hego-eekialdeko espezie endemikoa da. Ia mundu osoan erruz hedatutako espeziea da (Erdialdeko eta
Hego Amerika, Afrika eta Asiako hego-ekialdea), baita
Europan ere. Iberiar penintsulan 1973an sartu zen, Ex-
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Karramarro gorriaren egungo hedadura Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

tremaduran, eta hurrengo urtean Guadalquivirreko paduretan, eta urte oso gutxitan garrantzi komertzial handia hartu zuen. Harrezkero, erdi eta hegoaldeko ubide
eta hezegune asko kolonizatu ditu, Penintsula osoan
dago, eta Frantzian eta Italian zabaldu da. Egun, karramarro gorria Europako 13 herrialdetan dago, Atlantiko
eta Mediterraneoko uharte batzuk barne (Souty-Grosset et al., 2006). Hedapen horretan zerikusi handia izan
zuen merkataritza- eta jolas-arrantzaleen jarduerak; izan
ere, bizirik eskuratzeko erraza denez gero, orokorrean
sartu zuten. Horri habitat oso sinpletuen oparotasuna
(ibai bideratuak, doituak edota kutsatuak) batu zaio;
haietan, espezie inbaditzaileek erraztasun handiagoak
aurkitzen dituzte ﬁnkatu eta aurrera egiteko. Bizkaian,
Nerbioi-Ibaizabal UHaren ardatz nagusietan dago espeziea: Kadagua, Nerbioi eta Ibaizabal ibaiak, eta hala
nola urak hartan isurtzen dituzten arro batzuk (Asua, Galindo...). Ez da aipatu padura eremuetan baina bai urak
bildutako eremuetan eta osinetan (hala nola meategi
putzu batzuetan). Nerbioi-Ibaizabal UHtik at, Butroeren
arroan aurkitu da, Laukarizko urtegian eta Gatika nahiz
Mungiako ibarretatik dabiltzan adarretan, bai eta ibilgu
nagusian ere. Bestetik, orain dela gutxi Oka eta Artibai
ibaien arroetan ere aurkitu da.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Karramarro gorria DAISIEren Europako 100 espezie inbaditzailerik kaltegarrienen katalogoan sartu da eta,
amerikar espezie guztiek bezala, afanomikosiaren eramailea da (Diéguez-Uribeondo et al., 1997). Halaber,
espezie politroﬁko eta oldarkorra da eta hazkuntza

154

Karramarro gorria erraz bereizten da Bizkaian dauden beste espezieetatik, aureolarik ez daukalako eta arantzadun
matxarda zimurtsuen itxuragatik. Haren ohiturak ez dira
karramarro autoktonoarenak bezain egunsentitarrak eta
fotofoboak eta ez da zaila eguneko argi betean ikustea
(T. Morante).
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nahiko bizkorra eta ugalkortasun handia dauzka; hori
dela-eta, eragin kaltegarri handiak dauzka landareetan
(makroﬁtoak) eta animalietan (adib. makro-ornodunak
edo anﬁbioak), baita ingurunean ere, batez ere hondeatzeko ohituraren ondorioz: tokian-tokian, kalte nabarmenak eragin ditzake nekazaritzan, adib. arroz-soroetan. Gizakiaren osasun arazoei ere lotu zaie (gizakien tuleramiaren bektorea). Afanomikosiak infektatuta
egon barik ere, karramarro gorria autoktonoa batera
baleude, lehenak bigarrena ordeztuko luke, espezie
goiztiarragoa eta ugalkorragoa delako eta gaztetan
gehiago hazten delako. Hala ere, egun hiru karramarro espezieek Bizkaian duten hedadura kontuan hartuz
gero, seinale karramarroak gehiago mehatxatuko luke
autoktonoa gorriak baino. Dena dela, P. clarkii mehatxua da babespean dauden beste espezie batzuentzat,
hala nola arrain hiruarantzarentzat (Gasterosteus aculetatus), arrain hiruarantza bizi den eremu berberetan karramarro dentsitate handiak baitaude.
Kontrolatzeko hainbat metodo probatu dira: arteen bidez masiboki erauztea, biozidak, pestizidak, metodo
biologikoak (arrainen bidezko harrapaketa), baina ez
da emaitza onik lortu, eta bai, ordea, ondorio kaltegarriak batzuetan, hala nola hegaztien heriotza (Sibley &
Nöel, 2002).

Bestelakoak
EAE osoan galarazita dago karramarro gorria bizirik
saltzea. Bizkaian hura arrantzatzea ez dago baimenduta, baina seinale karramarroaren sasoian, arrantzaleak
seinale karramarroarekin batera harrapatutako gorriak
atera ditzake (orain arte Ibaizabalgo arrantza-esparruan
baino ez daude batera biak), eta derrigorrez adierazi
behar da harrapaketa txostenean eta arrantzatutako
aleak bertan sakriﬁkatu behar dira.

Karramarro gorriak ondorio esanguratsuak dauzka bizi
den ekosistemetan, bere oldarkortasuna, elikadura mota
eta bizi zikloaren ezaugarriak direla-eta. Landare eta ornogabeei ez ezik, anﬁbio eta arrain populazioei ere eragiten
die. Argazkian, arrantza elektrikoko jarduerak Galindoren
arroko behealdeko zatian; han, arrain hiruarantza (Gasterosteus aculeatus) karramarro horrekin batera bizi da, eta
espeziearentzat mehatxu eragile larria da hori, EAEn kalteberen artean katalogatuta egonda (L.GA.).
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Lehorreko artropodoak: bizi-ziklo osoa edo haren zati
bat lehorrean edo urgaineratutako alde kontinentaletan
ematen dutenak.
Araknidoak: bitan banatutako gorputza duten artropodoak (zefalotoraxa eta abdomena). Ez dute antenarik;
kelizeroak (batzuk pozoi-eramaileak) eta pedipalpoak
bai, ordea. Lau hanka-pare ibiltari dauzkate. Talde honetakoak ditugu akaroak eta armiarmak –zeta-ekoizleak–,
opilioiak eta eskorpioak. Batik bat, harrapari eta sarraskijaleak dira eta gehienak lehorrekoak.

BARROA
Izen zientiﬁkoa
Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000)

Varroa destructor erle baten (Apis mellifera) bizkarroi. Erleek garraiatzen dituzte barroaren eme helduak koloniaraino (foresia), eta han abaraskako hazkuntza-gelaxketan
sartzen da akaroa eta bere ziklo biologikoa osatzen du,
erle larbez elikatuz (I.B.).

Sinonimoak

Varro jacobsoni (Oudemans, 1904)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Kelizeratuak
Klasea Akaroak
Ordena Mesostigmatuak
Familia Barroideoak
Izen arrunta
Varroa
Barroa
Varroa mite
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Barroa akaroen taldeko araknidoa da, erle ezti-ekoizleen ektoparasitoa. Java uhartean Apis cerana ekialdeko erlean aurkitutako aleen bidez aurkitu eta deskribatu zen. 2000. urtean frogatu zen V. jacobsoni izenaren
pean bi espezie zeudela egiatan. Bi espezieak ezaugarri morfologiko eta genetikoengatik –haplotipoak– eta
hedapena eta jokabideagatik bereizten dira: V. destructor, mendebaldeko ezti-erle arruntari (A. mellifera) eragiten dion izurritea eta V. jacobsoni, txikiagoa, ekialdeko erle arruntaren (A. cerana) bizkarroia.
Eme helduak 1,2 mm luze eta 1,7 mm zabal dira, bizkar eta sabelalde zapala dute, marroi-gorrixka, eta kutsatutako erlauntzaren barruan edo erle helduetan edo
garatzen ari direnetan foresian egoten dira. Arrak oboideak eta askoz txikiagoak dira, 0,5 mm zabal gutxi gorabehera, tonu horiagoak dituzte, eta bizi askoz laburragoa dute erlauntzeko gelaxken barruan, kelizeroak
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esperma transferitzeko egokituta izanda, elikatu ezinik,
ernalketaren ondoren hiltzen direlako. Heldu gabeko
aldiak ere erlauntzeko gelaxketan gertatzen dira, pupen gainean.

Varroa generoan erleen bizkarroi diren beste bi espezie
ere badira: V. underwoodi Asia osoan dago hedatuta
eta V. rindereri Borneon eta Filipinetan. V. destructor
izan ezik, ez du ematen espezie horiek inbaditzaile direnik, ezta mendebaldeko erle arruntaren bizkarroiak ere.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Barroaren ziklo biologikoa 10 bat egunetan betetzen
da. Eme helduak erle helduen sabelaldeko segmentuen artean edo buruaren atzean daude, tegumentua
meheagoa den tolesturetan, hemolinfa lortzeko zulatua
izan ahal delako. Horrela, erleak ugaltzen ari deneko
erle koloniaraino daramatza akaro emeak. Han, zamaketariaren gainetik jaisten dira haiek eta abaraskako
hazkuntza-gelaxkak bilatu eta haietan sartzen dira. Gelaxketan erle larbak –langileak edo erlamandoak– bizi
dira hirugarren garapen-aldian. Han, bizkarroiak ezkutatu egiten dira hazkuntza-gelaxka zigilatu eta erle larba
eraldatzen hasi eta aurrepupa bihurtu arte: akaro emea
hemolinfaz elikatzen hasten da berriz, eta gelaxka zigilatu eta 60 bat ordura lehen arrautza egiten du. Horren
ondotik, 30 orduan behin egiten du arrautza, guztira 6
edo 8 egin arte. Lehen arrautzatik arra sortzen da eta
hurrengoetatik, emeak. Haietatik larbak jaiotzen dira
eta zenbait metamorfosiren ondoren heldu bihurtzen
dira. Akaroaren ninfa-aldiak mugikorrak dira eta biziki
elikatzen dira amaren laguntzaz. Hark eusten dio lekuari
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Espeziearen jatorrizko eremua eta barroak egun Bizkaian
duen hedapena.

zabalik eta ondorengoentzat irisgarri. Heldu bilakatuta,
jaio diren gelaxka berean kopulatzen dute. Kopularen
ondoren hil egiten dira arrak eta akaro emeek, aldiz,
beste hazkuntza-gelaxkak inbaditzen dituzte; haietako
batzuk, ordea, erlauntzetik alde egiten duten erle helduekin –erlamandoak edo langileak– irteten dira.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Barroa emea zenbait modutan irits daiteke beste erlauntzetara: erlamandoek garraiatuta, eurena ez den
erlauntzean sartzen diren erle langileek eroanda, erlauntzen arteko lapurreta portaeragatik (inbaditzaileak
erlauntz ahulduetan sartzen dira, adibidez, bizkarroien
eraginagatik), basa-erlekumeak harrapatzeagatik, etab.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian
eta Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
EAEko erle ustiategi gehienetan dago barroa, hala jaso
du EHAAk (1989), baita Espainiako Estatukoetan ere.
Espeziearen jatorria Japonia/Thailandia-Vietnamen,
Nepalen, Korean eta Txinan dago, eta erlezaintzari lotutako produktuen ustiapenari dagokion giza jardueraren
ondorioz hedatu da. V. destructor (Korea haplotipoa),
Afrikan, Europan, Ekialde Ertain, Asia eta Amerikako A.
mellifera kutsatuz aurkitu da. Europan dagoen espezie
bakarra da.

Varroa destructor akaroaren bizkarraldeko (ezkerra) eta
sabelaldeko (eskuina) ikuspegia. Akaroak (Acari edo Acarina, grezieratik, akarés, “ñimiñoa”, “mozten ez dena”)
araknidoen subklasea dira; hortaz, kelizero pare bat, pedipalpoak eta lau pare hanka ibiltari dauzka. Araknidoen
barruan espezie aniztasun eta aberastasun handieneko
taldea da, ia 50.000 espezie deskribatu dira, eta kalkulatzen da 100.000 eta 500.000 artean sailkatu gabe daudela
oraindik. Akaroak tamaina txikikoak dira baina tarte oso
zabala dute; izan ere, 0,1 mm baino espezie txikiagoak
daude, hala nola erleen edo landareen zenbait akaro bizkarroi, eta 3 cm-ra ere iristen direnak, hala nola akainak
(I.B.).
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Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Varroa destructor erle forma heldugabe edo helduei
lotuta bizi da beti, ektoparasito; haien hemolinfaz elikatzen da, eta hori dela-eta haren ostalariaren bizia
laburtu eta ugaltzeko eta eztia ekoizteko arrakasta larriki kaltetzen da. Barroasiak kolonia ahultzen du, eta
batzuetan malformazioak dituzten erle helduak ikusten
dira. Bakteria patogenoen eta zenbait birusen eramaile edo bektorea ere bada. Froga batzuen arabera, Ascosphaera apis onddo patogenoa erlauntzaren barruan
haztea errazten du V. destructor espezieak. Kasu askotan, koloniak suntsi daitezke. Barroasiaren sintomak
beste desordena batzuekin nahas daitezke, hala nola,
pestizidek eragindako pozoitzearekin.

Erle arruntaren eta haren industriaren biziraupena
mehatxatu ez ezik, erleek polinizazioan duten berebiziko eginkizuna dela-eta, orokorrean natura sistema osoa
eta bereziki nekazaritza jartzen ditu arriskuan barroak.
Espezie hori kontrolatzeko pestizida kimikoak, azido organikoak, hala nola, azido formikoa, oxalikoa eta laktikoa daude; landare-olio lurrunkorrak ere badira. Metodo biologiko/kulturalak ere badira, hala nola, tabako
edo beste landare batzuen kea erabiltzea, horrek akaroak erortzea baitakar, eta beroa erabiltzea, 44 ºC-tan
hil egiten baitira.

Varroa destructor akaroaren ziklo biologikoa. Akaroak substratuan uzten diren espermatoforoen bidez edo arrak emeari zuzenean transferituz ugaltzen dira. Enbrioi ondorengo garapenaren oinarrizko ereduan aurrelarba kieszente hexapodoa, larba aktiboa
–hexapodoa hura ere–, eta hiru ninfa-aldi oktopodo (protoninfa, deutoninfa, tritoninfa)
daude heldu bilakatu aurretik (G.L.).

158

TARANTULA FALTSUA
Izen zientiﬁkoa
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)
Sinonimoak

Dolomedes spinimana (Dufour, 1820)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Kelizeratuak
Klasea Araknidoak
Ordena Araneidoak
Familia Zoropsidoak
Izen arrunta
Falsa tarántula, falsa Lycosa
Tarantula faltsua, Lycosa faltsua
False wolf spider
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana

Ezaugarri bereizgarriak
Zoropsis spinimana Zoropsidae familiako armiarma da.
Bere hedapena jatorrizko eremutik kanpo txarto identiﬁkatu ohi da, armiarma otsoaren edo tarantula europarren (Lycosidae familia) itxura eta tamaina oso antzekoak dituelako. Espezie horretako ale helduak gehienez ere 9-12 mm luze izaten dira, arren kasuan, eta 12
mm-tik 21era emeei dagokienez, baina hankak zabalduta 80 mm-ko diametroa izatera iristen dira.
Kolorea nagusiki marroi iluna da, hanketan eta sabelaldean (opistosoma esaten zaio araknidoetan) orban grisaxkez zipriztinduta. Sabelaldearen ifrentzuan, zefalotoraxetik gertu, erdialdean luzetarako orban iluna dauka,
zenbait erpin kanporantz zuzenduta dituela. Tarantula
batzuek ere luzetarako marka ilun hori daukate baina
diamante itxurakoa izaten da eta erdian jarritako erpin
bakarra dauka. Bestalde, Z. spinimana begien kokapenagatik bereizten da tarantuletatik; izan ere, launakako
bi lerrotan jarritako zortzi begi dauzka, eta likosidoetan,
ordea, hiru lerrotan daude jarrita. Kelizeroak, subﬁlumaren ezaugarri diren ahoko piezak, elikagaiari heltzeko erabiliak, beltzak dira.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Tarantula faltsuaren emeak udazkenean heldu eta udazkenean erruten dituzte arrautzak; disko-formako errunaldia, kotoi itxurakoa egiten dute, eta euren amarauneko harietan jartzen dute. Beste armiarma batzuek bezala, intsektuak jaten dituzte, batez ere. Gauez jarduten
dute eta ehiza aktiboa egiten dute, harrapakinei jazarriz
eta erasoz eta haiek menderatzeko sarerik eta zetarik
erabili gabe.

Espezie exotiko guztiak ez datoz Asia, Australia edo Amerikatik. Batzuk europarrak dira eta beste batzuen berezko
hedapen eremua Iberiar penintsula ere bada eta bidaiatzen dugunean garraia ditzakegu. Horixe da Zoropsis spinimana armiarmaren kasua: Mediterraneoan du jatorria
baina gero eta ohikoagoa da gure baratzeetan hura aurkitzea. Argazkiko tarantula faltsua Unben (Erandio) aurkitu
zen, 2012ko neguan (L.GA.).

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Armiarma hau harrien azpian edo lurreko zuloetan edo
zuhaitzetako azaletan eta arrakaletan, azalen artean,
baso giroetan orokorrean, aurki daiteke. Zulo ilun horiek erabiltzen dituzte amarauna hedatzeko, zuloa zeta
trinko, zurixka eta sare irregularreko batez estaliz. Bestalde, etxebizitzen barruan bizi ohi da Z. spinimana. Hotzaz babesten da han, klima gogorretan ezin duelako
biziraun. Gainera, gizakiak sortutako hondakinen inguruan (janaria eta bestelakoak) bildu ohi diren intsektu
asko aurkitzen ditu han.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Zoropsis spinimana araknidoaren jatorria kostalde mediterraneoko herrietan eta Afrikako iparraldekoetan
dago. Iberiar penintsulan, berezko hedapen-eremuaren barruan, espeziaren lehen erregistroa 1837koa da
(Walckenaerrek Dolomedes spinimana sinonimoa aipatu zuen, baina tokia zehaztu gabe). Armiarma hori
Gironatik Portugalgo hegoalderaino dago hedatuta,
Levante eta Andaluziako kostaldetik, barnealdean asko
sartu gabe. Gaur egun hedadura askoz zabalagoa dau-
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Zoropsis spinimana-ren aipamenak Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

nahita edo ustekabean sartu dena, edo, aitzitik, berezko kolonizazioaren ondorioa izan daiteke. Horretan,
baliteke euskal kostaldea mediterraneotzeak lagundu
izana.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

Zoropsis spinimana tarantula faltsuaren bizkarraldeko ikuspegia: zefalotoraxa (ezkerra) eta opistosoma (eskuina) (C.
Prietok utzitako argazkia).

ka. Laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik
AEBn ere (San Franciscoko Badian eta Kaliforniako erdialdean) daude Zoropsis spinimana-ren erregistroak.
Europako erdialdean, Errusian, Suitzan (1994), Austrian
(1998), Frantzian (1998), Alemanian (2006), Belgikan
(2007) eta Holandan (2007) aurkitu da armiarma hori.
Iberiar penintsulan, jatorrizko eremutik kanpo, Zaragozan eta Bizkaian aipatu dute. EAEko lehen aipamena zenbait aleri dagokie, Leioako Askartza auzoan,
2009an; geroago, EHUren Leioako Campusean (2011)
eta berriki, 2012ko otsailean, Unbe (Erandio) inguruan
aurkitu da.
Ez dago iristeko bideari buruzko informaziorik; gerta liteke orain arte oharkabean igaro den espeziea izatea,

160

Tarantula faltsua tamaina handiko armiarma da eta pertsonekin bizi da; hori dela-eta, ez dago baztertzerik ziztadak gertatu ahal izatea. Espezie oldarkorra dela eta
xaxatuz gero ziztada mingarria eman dezakeela esan
bada ere (Kreuels 2007, Nedved et al. 2011), beste batzuen ustez ziztadak ez dira hain handiak (Nedved et al.
2011) eta pertsonentzat kaltegabeak dira (Griswold &
Ubick 2001). AEBetan esperimentuak egin eta gatibu
hazi dute eta ondorioa hauxe da: Zoropsis spinimana
mugimendu moteleko eta batere oldarkortasunik gabeko espeziea da. Etxebizitzetan agertzea saihesteko,
balizko gomendioa intsektuak janarietara, hondakinetara, etab. iritsi ahal izatea mugatzea da, armiarmarentzako elikagaia izan baitaitezke.

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Intsektuak: hirutan banatutako gorputza duten artropodoak (burua –antenaduna-, toraxa –hiru hanka-pareduna- eta abdomena). Intsektuen arrautzetatik ninfak edo
larbak sortzen dira, eta metamorfosia (osatu gabea edo
osoa, hurrenez hurren) gertatu ondoren, heldu hegoduna
sortzen da, talde primitibo edo espezie berezietan izan
ezean. Hegoak (bi pare) toraxean daude. Intsektuak nagusi dira biosferan, espezie-kopuruari zein banako-kopuruari dagokienez. Eskura dituzten baliabide guztiak ustiatzen dituzte.

Koleopteroak
Koleopteroei kakalardo edo zomorro esan ohi zaie eta
Coleoptera ordena osatzen duten intsektu-taldea dira
(grezieratik, PUQcUX koleos: “kutxa edo zorroa”, VZcWUS
pteron: “hegoa”, Aristoteles greziar ﬁlosofoaren “Animalien historia” lanean sortutako hitza). Ordena horren barruan, egun arte, 375.000 espezie inguru deskribatu dira
200 familiatan banatuta. Zalantza barik, planeta osoan espezie kopururik handiena duen animalien ordena da. Hemen jasotako fauna ﬁtxen portzentaje handi bat koleopteroei dagokienez gero, Ordenaren anatomia eta biologia
ezaugarri batzuk deskribatu dira hemen labur.

Anatomia
Koleopteroek gorputz luzea, obalatua, biribila edo
oboidea dute, exoeskeletoak edo kitinazko kutikula
gogortuak (esklerotizatua) inguratuta. Kutikula horren
harraparien aurkako babesa ematen du eta gorputza
deformatzea saihesten du, baita ura galtzea ere.
Buruak daramatza zentzumen organo gehienak (begi
konposatu pare bat, antenak), eta ahoko piezak. Aho
aparatua murtxikatzailea da eta baraila pare batek, maxila pare batek eta labium-ak –bigarren maxila parearen
bat-egiteak osatutako pieza bakarra– osatzen dute.
Toraxak hiru segmentu dauzka: protoraxa, mesotoraxa
eta metatoraxa. Protoraxeko bizkarraldeko plakari pronoto deritzo eta koleopteroetan oso garatuta egoten da.
Kakalardoak gainontzeko intsektuetatik argien bereiztea
ahalbidetzen duen ezaugarrietako bat aurreko hego-parea da, gogorra eta zurruna baita. Lehen hego-pare larrukara horri elitro deritzo eta hegoen azpian tolesten den
atzeko parea osorik edo zati batez estaltzen dute. Zenbait
espeziek elitroak soldatuta eta atzeko hegoak atroﬁatuta
dauzkate eta, beraz, ezin dute hegan egin.
Abdomena 8 edo 9 segmentuk osatzen dute eta 5-8
pare estigma edo arnas-zulo dauzkate. Azkeneko segmentuak aldatuta daude eta sexu-organoak ageri dira
haietan.

Elikadura
Koleopteroek denetarik jaten dute. Dieta aniztasun
handia dute, eta orokorrean landareak zein haragia edo
deskonposizioan dagoen materia organikoa (espezie
nekrofagoek eta saprofagoek) jaten dituzte. Kakalardo

Koleoptero orokor baten kanpo anatomia (G.L.).

belarjale edo ﬁtofagoek zenbait elikadura-iturri ustiatzen dituzte: loreak (espezie antofagoak), haziak (espermofagoak), hostoak (ﬁtofagoak), onddoak (onddo-jaleak), egurra (xilofagoak) edo sustraiak (errizofagoak).
Larben elikadura helduenen antzekoa izan daiteke edo
dieta guztiz bestelakoa izan.

Ugalketa
Ugalketa sexuala da eta oso bakanetan ugaltzen dira
partenogenesiz. Koleopteroak holometaboloak edo
metamorfosi korapilatsukoak dira. Arrautza ernaldutik
larba jaiotzen da eta ondoren pupa bihurtzen da hura
azkenean intsektu heldu bilakatzeko.

Hedadura
Koleopteroak lurreko eremu zoogeograﬁko guztietan
daude, baita eskualde artikoan ere. Horrek eboluzioan
izan duten arrakasta frogatzen du. Edozein hobi ekologikotara daude egokituta eta bai lehorrean bai uretan
bizi dira, batez ere ur gezatan. Espezie batzuk itsasertzean bizi dira.

Garrantzi ekonomikoa
Koleoptero espezie asko, labore, baso edo salgaien gordailuetako izurriak dira. Orokorrean, garapen-aldirik kaltegarriena larbena da; batzuetan helduak ere eragin ditzake
kalteak, Euskadin, 1989an eta lehorte luze baten ondorioz, Tomicus piniperda koleoptero eskolitido pinu-zulatzaileak intsinis pinuko (Pinus radiata) sail batzuei egindako zenbait eraso masibok milioika euroko galerak eragin
zituzten. Hala ere, izurritetzat jotzen diren kakalardo espezieek eragindako kalteak kuantiﬁkatzea lan zaila izaten da.
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MALBA GORRIAREN GURGURIOA
Izen zientiﬁkoa
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)
Sinonimoak

Apion longirostre (Olivier, 1807)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Apionidoak
Izen arrunta
Picudo de la malvarrosa
Malba gorriaren gurgurioa
Hollyhock weevil

Rhopalapion longirostre-ren bizkarraldeko ikuspegia
(MNCNren Entomologia Bildumako MNCN_Ent Nº 72927
alea) (I.B.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Ezaugarri bereizgarriak
Apionidae familiako kakalardo kurkulionido ñimiño
hau (4 mm) erraz bereiz daiteke Europako gainontzeko apionidoetatik aurpegi oso luzea daukalako, batez
ere emeen kasuan, gorputzaren luzeraren bi herenetara
irits baitaiteke. Gurgurio espezie honen kolorea marroi-grisaxka da eta malba gorrietan Alcea rosea, L.) bizi
da.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Rhopalapion longirostre-k malba gorrian edota kotoi-landarean (Gossypium sp.) osatzen du bere ziklo biologikoa. Emeek uda hasieran erruten dituzte arrautzak
garatzen ari diren lore-begietan. Horretarako aurpegia
darabilte, arrena baino luzeagoa izanda; harekin lore
-begien inguruko sepaloak zulatu eta ondoren biratu
eta arrautzak uzten dituzte. Eklosioaren ondoren, garatzen ari den haziko enbrioia jan eta larbak haziaren
barruan bihurtzen dira pupa. Pupak uda amaieran edo
hurrengo udaberrian azaleratzen dira.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Malba gorriaren gurgurioaren jatorria ekialdeko Mediterraneoan eta Ekialde Hurbileko zenbait eskualdetan
egon liteke (Alonso-Zaragaza, 1990). Gaur egun, mundu mailan, Erdialdeko Asian, Asia Txikian, Kaukason,
erdialdeko, hegoaldeko eta ekialdeko Europan, eta
Afrikako iparraldean dago hedatuta. Estatu Batuetan
eta Kanadan nahi gabe sartu dute, eta kotoi-sailetan
aurkitu da. EAEri eta inguruko eskualdeei dagokienez,
2007 eta 2008an aipatu da lehen aldiz Araba, Burgos
eta Errioxako zenbait herritan (Ugarte eta Salgueira,
2008). Orain arte Bizkaian ez dago erregistrorik, baina ondoko eskualdeetan dagoenez gero, inbaditzailea
izan daitekeen espezietzat jo da.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

R. longirostre ale helduek kalteak eragiten dituzte malba gorrietan, elikatzearen ondorioz, hala nola zulo txikiak garatzen ari diren hosto eta petaloetan. Landareari
itxura irregularra ematen dio horrek. Bestalde, landareen haziak jaten dituzte larbek.

Iberiar penintsulan R. longirostre egotea malba gorria
hazten den eskualdeei lotuta dago, eta oso ohikoa da
hori landa eremu askotako lorategietan. Landarea erdi
basatuta ere agertzen da. Apionido espezie honetako
arrak eta emeak elikatzen dira malba gorriaren haziz,
kimuz eta hostoz.

Besteak beste, honako prebentzio eta kontrol neurriak
gomendatzen dira: haziak dauzkaten zorroak kentzea
garatu ahala, gurgurio horiek heldu eta helduarora iristea saihesteko. Eta bestalde, landarea astinduz kontrol
mekanikoa egitea, gurgurio ale asko lurrera erori eta
erraz batu ahal izateko.
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7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Malba gorriaren gurgurioaren agerpena Bizkaitik gertuko eskualdeetan
eta espeziearen jatorrizko eremua.

Malba gorria (Alcea rosea).
Rhopalapion longirostre
landare horren haziz, kimuz eta hostoz elikatzen
da (I.B.).

Rhopalapion longirostre emea eta
arra. Kurkulionido hau Europako
beste apionidoetatik bereizten da
aurpegi oso luzea daukalako, batez
ere emeek (M.GV.).
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KAFEAREN KAKALARDO
ZULATZAILEA
Izen zientiﬁkoa
Apate monachus (Fabricius, 1775)
Sinonimoak

Apate mendica (Olivier, 1790)
Apate gibba (Fabricius, 1798)
Apate monacha (Fabricius, 1801)
Apate carmelita (Fabricius, 1801)
Apate francisca (Fabricius, 1801)
Apate monachus bar. ruﬁventris (Lucas, 1843)
Apate semicostata (Thomson, 1857)
Apate senii (Stefani, 1911)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Bostrikidoak
Izen arrunta
Bostríquido monje, Taladrador del cafeto, Broca
del café
Kafearen kakalardo zulatzailea
Coffee berry beetle, black borer
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapenan
Potentziala

Kafearen kakalardo zulatzaile emearen bizkarraldeko ikuspegia (P.B.).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Kafearen kakalardo zulatzailea deritzon intsektua garatzen ari den zuhaitzaren azalaren azpian bizi da. Helduek edo imagoek gaueko jarduera dute eta landare
gazte eta indartsuetan bizi ohi dira; larbak, ordea, egur
ustel edo hilean garatzen dira. Helduek galeriak eraikitzen dituzte eta haietan elikatzen dira eta jartzen dituzte arrautzak. Haietatik, ondoren, larbak irtengo dira, eta
haiek ere landarearen barruan garatuko dira. Landare
ostalari batzuetan, hala nola palmondoetan, hostoetako nerbio nagusietan galeriak zulatu ohi dituzte larbek.
Urteroko espezietzat jotzen da.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Ezaugarri bereizgarriak
Apate monachus, kafearen kakalardo zulatzailea esan
ohi zaiona, 10 eta 20 mm bitarteko kakalardoa da, zilindro itxurakoa eta beltza. Arrak emeetatik bereizten
dira azken horiek bekokian arrek ez dauzkaten ile hori-gorrixkak dituztelako. Gainera, arrengan, elitroen
atzealdea leuna eta distiratsua da, eta emeetan, aldiz,
pikortsua eta puntuz betea da. Phonapate frontalis espeziearekin nahas liteke (Fähraeus). Bostrikido horren
emeek, ordea, lehen hanka pareko femurraren muturrean ildaskadun zimur mehez estalitako azalera txikia
daukate, eta kantu egiteko aparatua osatzen dute, A.
monachus-ek ez daukan organo soinugilea. Bestalde,
begiratu batean, bostrikidoek antz handia dute eskolitidoen familiako koleopteroekin, eta espezie asko
zuhaitzen azalaren azpian bizi direnez, nahas daitezke.
Horregatik, familia horien artean errazen bereizten lagun dezaketen ezaugarrietako bat antenaren azken
hiru segmentuen forma da; izan ere, eskolitidoetan bat
eginda dauden bitartean (mazoa osatuz), bostrikidoetan independenteak dira.
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Espezie polifagoa da eta 80 landare espezie baino
gehiagotan bizi daiteke. Jatorrizko eskualdean, Afrika
tropikal edo subtropikalean, zenbait landaretan ikusi da, hala nola kafeondoan, kakao-arbolan, mangondoan, guaiabondoan, tamarindoan, zenbait zitrikotan,
palmondoetan, granadondoan, txirimoiondoan, sagarrondoan, madariondoan, aranondoan, mahatsondoan,
olibondoan eta zuhaixka apaingarrietan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Apate monachus-ek Afrika tropikal eta subtropikalean
(Kongo, Nigeria, Togo, Tanzania, Ginea eta Etiopia)
du jatorria, eta Estatu Batuetan eta Amerika subtropikalean (Brasil, Kuba, Dominikar Errepublika, Jamaika,
Puerto Rico, Martinika eta Guadalupe) ere hedatu da.
Europan aipamen batzuk egon dira (Alemania, Italia,
Sardinia, Korsika eta Sizilia). Iberiar penintsulan berezko aklimatazioa duen espezietzat jotzen da, hegoaldeko erdian behintzat, eta aipamen ugari izan ditu Katalunia, Valentzia, Andaluzia eta Nafarroako herri batzuetan. EAEri dagokionez, egun arte ez da Bizkaian aipatu,
baina bada espeziearen erregistro zaharren bat Donostian, Tolosan eta Gasteizen (Fuente, 1932 in: Bahillo eta
Lopez Colón, 2001), zer landaretan aipatu gabe.
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Kafearen kakalardo zulatzailearen agerpena Bizkaitik gertuko eskualdeetan
eta espeziearen jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Kaltegarria izan badaiteke ere, kafearen kakalardo zulatzailea bigarren mailako noizean behingo izurritetzat
jotzen da, kasu gehienetan kalteak oso mugatuak izaten direlako. Afrikako iparraldean, ordea, arazoa dira
datil-palmondoetan, batez ere gazteenetan. Ez dago
intsektuaren aurkako kontrol eraginkorrik, eta ekintza
zuzena baino ez da ezagutzen, helduei plagizida aplikatuz. Kuban intsektuei eragiten dien onddo espezie
baten erabilera aipatu da, zehazki, Beauveria bassiana,
kontrola egiteko neurri gisa.
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SINOXYLON ANALE
Izen zientiﬁkoa
Sinoxylon anale (Lesne, 1897)
Sinonimoak

Sinoxylon germinatum (Schilsky, 1899)
Apatodes macleayi (Blackburn, 1889)

Taxonomiae
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Bostrikidoak

Sinoxylon anale-ren bizkarraldeko ikuspegia. Gorputzaren
atzealdean dauzkaten bi hortz konikoei esker beste koleoptero bostrikido espezieetatik bereiz daiteke (P.B.).

Izen arrunta
(ez dauka) Sinoxylon
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapenan
Benetakoa, ez-ﬁnkatua; bakana; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak
Sinoxylon anale kakalardoa 3,5-6 mm luze da gutxi gorabehera, beltza edo gaztainkara gorrixka. Antenak,
hankak eta abdomenaren zati bat hori gaztainkarak
dira. Pronotoa biribila da, apur bat zabalagoa luzea baino eta hortz itxurako pikor txikiak dauzka aurrealdean.
Gorputz laburra, sendoa du, amaiera aldean bat-batean moztua. Espeziearen ezaugarria da elitroko maldan arantza edo hortz koniko pare paralelo bat izatea.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Sinoxylon anale espezieak Indian du jatorria. Haren hedadura oso zabaldu da denboraren poderioz, zuraren
nazioarteko merkataritza dela-eta. Gaur egun ia mundu
osoan aurkitu da: Asiako zenbait eskualdetan (Sri Lanka, Irak, Saudi Arabia, Asiako hego-ekialdea, Txinako
hegoaldea, Filipinak eta Indonesia), Australia eta Zeelanda Berrian eta Amerikan (1906an Estatu Batuetan
aurkitu zen eta duela gutxiago Txilen, Venezuelan, Brasilen, Argentinan, Uruguain eta Paraguain). Europan,
Polonian (1971) eta Israelen (1987) aipatu zen lehen aldiz, eta duela gutxi Ukrainian (2010).
Bizkaian, ale bi aurkitu ziren 1999an Santurtziko portuan, Indiatik zetorren makineria astuna enbalatzeko
zuretan (Bahillo eta Lopez Colón, 2001), eta Iberiar penintsulako lehen aipamena izan da.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Sinoxylon anale zuhaitzen azal azpiko bizimodua duen
koleopteroa da, hots, zuhaitzen barruan garatzen da,
egurraren barruan galeriak eraikiz. Haietan elikatu eta
emeak arrautzak erruten ditu. Ziklo biologikoa bete eta
larbak heldu bihurtutakoan, ale berriak 3-9 mm-ko diametroa duten irteera zulo biribiletatik irteten dira kanpoaldera.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Elikatzeko ohitura polifagoak dauzka, landare espezie
bat baino gehiago jan baitezake. Horrela, Indian 67 espezie botanikotan erregistratu da; besteak beste, honako familietako espezieetan: gramineoak (Poaceae),
leguminosoak (Leguminosae), eta beste batzuk (Mimosaceae, Dipterocarpaceae, Combretaceae eta Euphorbiaceae). Ostalari garrantzirik handiena duten landare
espezieetako bat akazia (Acacia spp.) da.
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CDC argi tranpa. Intsektu askok, hala nola kakalardoek eta
eltxoek, argirantz jotzen dute; hori dela-eta, haren erabilera oso zabalduta dago haiek harrapatzeko (S.L.).
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Sinoxylon anale-ren aipamenak Bizkaian eta espeziearen
jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Egurrarentzat oso suntsitzailetzat jotzen da intsektu
hau. Azalik gabeari zein oraindik azala duenari erasotzeko gai da, baita oholetan biltegiratutako zurari ere.
Horregatik, bai baso- eta apaindura-sailetan bai enbalatze eta eraikuntzarako erabilitako zuretan eragiten ditu
kalteak. Kaltea larbek eragiten dute batez ere, egurraren barruan garapen galeriak egiten dituztenean. Izurritetzat jotzen denez gero, Bizkaiko sarrera portuetara
irits litekeen egur inportatua ikuskatzea gomendatzen
da, intsektua ote dagoen antzeman ahal izateko. Argi
tranpek oso erakarri ohi dituzte.
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BABARRUNAREN GURGURIOA
Izen zientiﬁkoa
Acanthoscelides obtectus (Say, 1831)
Sinonimoak

Bruchus obtectus (Say, 1831)
Laria obtecta (Bedel, 1901)
Mylabris obtectus (Leng, 1920)
Mylabris irresecta (Baudi, 1886)
Bruchidius (Acanthoscelides) obtectus (Reitter, 1912)
Bruchus irresectus (Fahraeus, 1839)
Bruchus melanocephalus (Fahraeus, 1839)
Spermophagus incretus (Motschulsky, 1863)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Brukididoak

Acanthoscelides obtectus babarrunaren gurgurioaren bizkarreko ikuspegia. (MNCNren Entomologia Bildumako
MNCN_Ent Nº 52088 alea) (I.B.).

Izen arrunta
Gorgojo de la alubia
Babarrunen gurgurioa
Bean weevil
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Babarrunaren gurgurioa gorputz biribileko koleopteroa
da, 3-4 mm luzea, eta pronotoa eta elitroak marroi-gorrixkak dira. Azken horiek, atzeko herenean, orban argiagoko zeharkako ilara dute, eta aurrean eta atzean,
ertzetan, orban marroiak eta atzeko ertzaren gainean
eremu estu gorrixka dauzkate. Luzetarako ildaskak ere
badituzte, eta hirugarrena eta laugarrena paraleloak
dira, ondoko ildaskekiko distantziakideak eta apur bat
dentikulatuak. Azken hanka pareko tibiek karena bana
dute. Gorputzaren azken segmentua edo pigidioa gorrixka da, eta abdomenaren gainontzeko segmentuak
eta hankak apur bat gorriak dira. Antenaren segmentu
apikala ere gorrixka da.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Natura-ingurunean, kakalardo honen arrautzak indabei
itsatsita egoten dira ia beti, zorro apur bat dehiszenteen kukuen edo hazien bidez. Emeak zuloa egin dezake zorroko josturan, eta haren bidez obopositorea sartu eta hazien zuloan erruten du. Helduak haziaren barruan igarotzen du negua eta udaberrian ateratzen da
kopulatzeko; handik egun batzuetara beste hazi baten
azalean jartzen ditu arrautzak. 3-4 egunetara eklosioa
egiten du arrautzak eta larba hazian sartzen da, hartaz
elikatzeko. Heldu arteko garapen osoak 37 eta 55 egun
artean behar ditu, tenperaturaren arabera. A. obtectus
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intsektuaren larba oso mugikorra da eta eklosioaren
ondoren sartzeko zulo edo zirrituren bat izan dezaketen
bihiak bilatzen ditu (Ramos Yus, 2007). Bihiak biltegiratuta egonez gero, 3 edo 4 belaunaldi etor daitezke
bata bestearen atzean etenik gabe.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Emeek arrautzak biltegiratutako lekaleetan jar ditzaketenez gero, babarrunaren gurgurioa ‘biltegiratzeko izurrite’ jotzen da. Ostalari nagusiak lekaleak dira. Larbek
ez bezala, helduek ez dute jaten eta bizi laburra izan ohi
dute (Robinson, 2005); loreztiz elikatuz gero biziraupena luza dezaketela egiaztatu da.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Seguruenik, Acanthoscelides obtectus espezieak Erdialdeko Amerikan edo Hego Amerikako iparraldean
du jatorria. Kutsatutako hazien merkataritza trukeari esker hedatu da espeziea. Babarrunaren gurgurioa Iberiar
eta Balear lurraldean dagoen genero horretako espezie bakarra da, eta pentsatu da duela mende bat baino
gehiago dagoela alde horretan.
Bizkaian, behin baino ez da aipatu, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako kantauriar artadietan (Ugarte San
Vicente, 2005), baina uste da oso hedatuta dagoela,
patata-zomorroarekin edo geranioaren tximeletarekin
gertatzen den bezala.
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Babarrunaren gurgurioaren egungo hedapena Bizkaian
eta espeziearen jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Munduko toki gehienetan biltegiratutako lekaleen izurritetzat jotzen da espeziea. Babarrunaren gurgurioen
izurriteak saihesteko, bihia hezetasun maila % 15era
iritsi arte lehortzea eta 10ºC azpitik biltegiratzea gomendatzen da. Bestalde, hainbat intsektizida erabiliz
eta biologikoki, hots, etsai naturalak –besteak beste,
zenbait himenoptero bizkarroi eta zenbait akaro nabarmentzen dira– erabiliz, egin daiteke haien kontrola.

Acanthoscelides obtectus espezieak soja hazietan eragindako kalteak. Helduak haziaren barruan igarotzen du
negua eta udaberrian ateratzen da kopulatzeko (Clemson
University-ren argazkia, USDA Cooperative Extension Slide Series, Bugwood.org).

Natura-ingurunean, Acanthoscelides obtectus babarrunaren gurgurioaren arrautzak indabei itsatsita egoten dira ia
beti, zorro apur bat zabalduen kukuen edo hazien bidez.
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ZEDROAREN JAPONIAR
KOLEOPTERO ADARLUZEA
Izen zientiﬁkoa
Callidiellum ruﬁpenne (Motschulsky, 1860)
Sinonimoak

Callidium ruﬁpenne (Nakatomi, 1934)
Callidium ruﬁpenne (Motschulsky, 1860)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Zeranbizidoak
Izen arrunta
Coleóptero japonés cuernilargo del cedro
Zedroaren japoniar koleoptero adarluzea
Japanese cedar longhorn beetle

Callidiellum ruﬁpenne arraren (ezkerra) eta emearen (eskuina) bizkarraldeko ikuspegia. Zeranbizido honek dimorﬁsmo sexual nabarmena dauka, arraren antenak emeenak
baino askoz luzeagoak dira (P.B.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana

Ezaugarri bereizgarriak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Cerambicydae familiako koleoptero espezie honetako helduak 6,5-100 mm luze dira batez beste. Gorputz
sendoa dute, bizkar eta sabelaldean beheratuta. Dimorﬁsmo sexual oso nabarmena dute, arren antenak emeenak baino askoz luzeagoak baitira. Halaber, emeengan
elitroak gaztainkara-gorrixkak dira eta berdintasunez
dago banatuta; arrak, ordea, eremu ilunduak dauzka.

Zeranbido horrek Cupressaceae eta Taxodiaceae familiako zuhaitzei erasotzen die batez ere, hala nola Lawson
altzifreei (Chamaecyparis), japoniar zedroei (Cryptomeria), ipuruei (Juniperus) eta tuiei (Thuja). Asian bigarren
mailako izurritetzat jotzen bada ere, enbor ahulei edo
moztu berriei erasotzen dielako, erregistratutako kasu
batzuetan osasuntsuak diruditen aleak izan dira kaltetuak. Bizkaian, enbor ahuletan edo beste zeranbizido
baten –Semanotus laurasi1– lehenagoko erasoak ahulduetan baino ez dira aurkitu aleak.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Iberiar penintsulan C. ruﬁpenne zuhaitzen azal azpian
garatzen da Monterreyko altzifrearen (Cupressus macrocarpa) 3 eta 10 cm arteko adarretan eta Lawson altzifrearen (Chamaecyparis lawsoniana) enborretan, elikatze galeria luze eta zabalak eginez. Jatorrizko eremuan eta Amerikan urtean belaunaldi bakarra dauka
espezieak. Ale helduak udaberrian ateratzen dira egur
hiletik eta enbor ahul edo hilen kanpoaldean ugaltzen
dira. Gero, 14 egunez atera ondoren, azaleko pitzaduretan arrautzak erruten dituzte emeek. Arrautza horietatik
jaiotako larbak azalean sartzen dira berriz eta oso sakon
izan gabe galeriak zulatzen dituzte. Zuhaitzaren ehun bizietako elikagaiez (ﬂoema eta cambiuma) elikatzen dira
han. Uda amaieran, larba helduak enborrean gehiago
sakondu eta xilemara (egurkia; ehun hila) iristen dira.
Udazkenean pupa-aldian sartzen dira eta negua arte ez
dira helduak. Udazkenean berriz, kanpora aterako dira
helduak azalean zehar.

170

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Espezieak Asiako ekialdeko kostaldean du jatorria,
mundu mailan zabaldu da eta gaur egun Italian, SESB
ohian, Australian eta Ipar Amerikan aurki daiteke. Bizkaian 1995 eta 1996an aipatu zen lehen aldiz, Barazar,
Barrika eta Gorlizen. Halaber, adarluze txiki horren aleak
aurkitu dira Bizkaitik gertuko Kantauri itsasoko ertzeko

1 Semanotus laurasi espezieak Mediterraneoan dauka jatorria. Iberiar
Penintsulan haren habitat naturala eskualde lehorrenetako sabinadietara
mugatzen zela uste da, eta haietatik duela gutxi zabalduko zela beste
eskualde askotara lorezaintzan altzifre apaingarri batzuk ugaritzearen
ondorioz. Azken hamarkadetan espeziea Bizkaian eta Gipuzkoan (Bahillo,
1995; Vives & Sama, 1998) eta gertuko eskualdeetan, hala nola Nafarroan, Kantabrian, Errioxan eta Gaztela eta Leonen aipatu da.
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Zedroaren japoniar koleoptero adarluzearen agerpena
Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

zenbait eskualdetan, hala nola Somon (Kantabria) eta
Sarrian (Araba). Zeranbizido espezie hau Monterreyko
altzifreari (Cupressus macrocarpa) lotuta agertu da beti;
hori dela-eta, uste da haren agerpena eta hedadura
altzifre horren aleak dauden eremuetara mugatuta dagoela (Bahillo de La Puebla & Iturrondobeitia, 1996).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
C. ruﬁpenne espezieak galeriak eraikitzen ditu egurrean, eta horrek galera ekonomikoa ekar dezake zurgintzan. Bizkaian, egun arte, enbor hil edo ahulduetan
baino ez da aurkitu eta, beraz, ez da jotzen eragin handia duen espezietzat.
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EUCALYPTUS BARRENARIA
Izen zientiﬁkoa
Phoracantha semipunctata (Fabricius, 1775)
Sinonimoak

Stenochorus semipunctatus (Fabricius, 1775)
Cerambix semi-punctatus (Fabricius) Olivier, 1795
Cerambyx semipunctatus (Fabricius) Olivier, 1790
Stenocorus semipunctatus (Fabricius) Fabricius, 1801
Stenochorus semi-punctatus (Fabricius) Schönherr, 1817
Phoracantha inscripta (Germar, 1848)
Phoracantha semi-punctatus (Fabricius) Chevrolat, 1851
Phoracantha hospita (Pascoe, 1864)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Zeranbizidoak
Izen arrunta
Perforador del eucalipto, taladrador del eucalipto,
foracanta
Eukaliptoaren kakalardo zulatzailea, eucalyptus
barrenaria
Common eucalypt longicorn, eucalyptus borer;
eucalyptus longhorned borer
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana

Phoracanta semipunctata arraren (ezkerra) eta emearen (eskuina) bizkarraldeko ikuspegia. Zeranbizido honen
arren antenak emeenak baino luzeagoak dira (P.B.).

Helduek edo imagoek egunsentiko ohiturak dituzte,
eta Iberiar penintsulako hegoaldean biurteko zikloak
dauzkate (martxotik uztailera eta abuztutik otsailera).
EAEn, ordea, urtean belaunaldi bat baino ez dago, eta
baldintza meteorologiko hobeak dauden garaiarekin
bat dator, udaberriak eta udak aurrera eginda. Arrazoia
da espezieak ez dituela hezetasun handia eta izozte gogorrak jasaten.

Ezaugarri bereizgarriak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Adarluze espezie hau 14-30 mm luze da, tegumentu
gaztainkara iluna du, hankak eta antenak argiagoak, eta
elitroetan lasto koloreko marra horiak dauzka. Buruak
sakonera gutxiko puntuazio trinkoa du, pubeszentzia
etzan, labur eta ez oso nabarmenak estalita. Sexu bietan antenak elitroak baino luzeagoak dira, handiagoak
arretan. Hirugarren antenomerotik barrualdeak hortz
zorrotza dauka, laburragoa amaierako antenomeroetarantz hurbildu ahala.

P. semipunctata espezieak Australian du jatorria eta
Iberiar penintsulako Eucaliptus sp. sail edo haztegietan dago ﬁnkatuta. Larbek zuhaitz biziei eraso eta kalte
handiak eragiten dituzte. Helduek egunsentiko ohiturak dituzte eta argiak erakartzen ditu.

Eukaliptoaren kakalardo zulatzaileari (Phoracantha recurva, ikusi hurrengo ﬁtxa) dago lotuta espeziea.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Zeranbizido honen helduak estresa duten zuhaitzek
isuritako zenbait konposatu lurrunkorrek erakartzen dituzte. Kopulatu eta emeek azal azpian erruten dituzte
arrautzak. Ateratakoan, larba jaio berriak azalean sartu eta elikatze galeriak egiten dituzte. Horrek zuhaitzaren eraztunketa eragiten du. Garapena amaitutakoan,
pupa ganbera zulatzen dute, eta han egiten dute pupa,
ondoren heldu ateratzeko.
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Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Eucalyptus barrenaria XX. mendean hedatu zen Australiatik, eta Eucaliptus sp. sailak sartu ziren mundu osoko
eskualde epel eta beroak kolonizatu zituen. Iberiar penintsulan zeranbizido espezie horren lehen erregistroa
80ko hamarkadakoa da, Setubalen, Portugal (Cadahia
eta Ruperez, 1980). Egun adarluze hori penintsulako eki-mendebaldeko (Huelva, Cadiz, Sevilla, Badajoz, Caceres) eta ipar-mendebaldeko (Pontevedra eta
Orense) zenbait eremutan eta Kantabrian dago (Saiz
de Omeñaca eta Rodriguez Barreal, 1991). Bizkaian,
1994an Portugaleten (Bahillo de la Puebla eta Iturrondobeitia, 1996) eta 2003an Leioan (Bahillo de la Puebla, 2004) erregistratu da espeziea.
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Eucalyptus barrenariaren agerpena Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Jatorrizko eremuan P. semipunctata espezieak garrantzi
ekonomikorik gabeko kalteak eragiten ditu, aldi berean
ostalariak erresistentzia eta indarra dituelako eta dauden berezko etsaiek izurritearen zikloko estadio guztiei
erasotzen dietelako. Jatorrizko eskualdetik kanpoko
eukalipto sail batzuek jasaten duten urtaroko estresa
eta berezko etsairik eza espezieak izurrite bihurtzeko
duen arrakastari laguntzen dioten eragile nagusiak dira.
Garrantzitsua da zulatzailea goiz antzematea azaleko
larbak eta arrautzak jarri ziren tokietan haiek sartzeko
horzkadak behatuz. Batez ere egoera eskasa, goma-antzeko jariakinak edo azal arrakalatua dituzten zuhaitzak
zaindu behar dira. Eraso zaharretan, adar hiletan edo
enborretan, zulatzailea irteteko zuloak aurki daitezke.

Phoracanta recurva (A) eta Phoracanta semipunctata (B)
arteko alde morfologikoak. 1) Metafemurren azala; 2)
Arretan agerian dagoen abdomeneko azken segmentuaren sabelaldeko ikuspegia. 3) Antenetako azken giltzarteetako biloa eta 4) Hirugarren antenomeroko hortz apikalaren xehetasuna. (Iturria: Bercedo Páramo & Bahillo de la
Puebla, 1998).
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Alde batetik, erasoa xilemara iristea saihestu behar da,
bestela zuraren kalitatea eta balioa jaisten direlako,
ezin baita ohiko erabileretako baliatu. Bestetik, erasandako zuhaitzak izurritea hedatzeko gune bihurtzen dira
helduak ateratzen direnean, eta horrek kostuak handiarazten ditu. Kudeaketan, funtsezkoa da borroka prebentiboko zenbait metodo erabiltzea; zulatzailea ﬁnkatuta dagoenean, behar diren neurrien artean eukalipto
sailak moztu eta tratatu behar dira, eta ondoren intsektuen hondarreko populazioa suntsitu behar da.
1998az gero, ENCE enpresa taldearen Ikerkuntza eta
Teknologia Zentroan (Huelva), Kontrol Biologikoko Programa garatu da, berariazko bizkarroi bat, Avetianella
longoi liztorra (Hymenoptera: Encyrtidae) erabiliz, P.
semipunctataren berezko etsai eraginkorra baita. Europan, liztor horrek % 90etik gorako bizkarroitasun tasak
lortzen ditu eta, oofagoa denez, hots, arrautzaz elikatzen denez, intsektuaren larba-aldia elikatzen hasi aurretik lortzen du izurritea kontrolatzea, kaltea murriztuz
horrela.

Phoracanta espezie biak Eucaliptus generoko xilofagoak
dira. Eucalyptus barrenaria (P. semipunctata) eukalipto sail
edo haztegietan dago ﬁnkatuta. Haietan, zuhaitz biziei
erasotzen diete larbek. Eukaliptoaren kakalardo zulatzailearen kasuan (P. recurva), emeek zuhaitz hil edo ahulduen
azalaren azpian jartzen dituzte arrautzak eta, eklosioaren
ondoren, enborrean garatzen dira larbak galeria irregularrak eginez (I.B.).
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EUKALIPTOAREN KAKALARDO
ZULATZAILEA
Izen zientiﬁkoa
Phoracantha recurva (Newman, 1840)
Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Zeranbizidoak
Izen arrunta
Foracanta amarilla, perforador del eucalipto,
Eukaliptoaren kakalardo zulatzailea
Yellow phoracantha, yellow longicorn, eucalyptus
longhorned borer

Phoracanta recurva arraren (ezkerra) eta emearen (eskuina) bizkarraldeko ikuspegia. Espezie honen dimorﬁsmo
sexuala arraren antena luzeagoetan nabaritzen da (P.B.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Ezaugarri bereizgarriak

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak

Zeranbizidoen familiako koleoptero espezie hau 1430 mm luze da, Eucaliptus generoko xilofago handia.
Lehen begiratuan Phoracantha recurva espezieak P. semipunctata argiagoa ematen du, elitroen aurreko erdia
horixka baitu, baina argi bereizten da Bizkaian aipatu
barrenaritik honako ezaugarriengatik:

Eukaliptoaren kakalardo zulatzailea, eucaplyptus barrenaria bezala, Eucalyptus generoko berariazko izurritea
da. Estres hidrikoak edo beste zio batzuek ahuldutako
zuhaitzei antzematen diete emeek eta zuhaitzeko arrakalen, zaurien edo askatutako azalaren azpian erruten
dituzte arrautzak. Arrautzak hori argiak dira; eklosioa
gertatu eta larbak irten ondoren, enborrean eta adar
nagusietan garatzen dira haiek, eta azal azpiko aldean
galeria irregularrak egiten dituzte (1,5 m luze ere izaten dira). Kasu batzuetan, galeriak oso garatzen badira,
zuhaitza hil daiteke. Garapena osatu ondoren, azalean
sartu eta pupa ganberan bihurtzen dira pupa. Iberiar
penintsulan urtean belaunaldi bi dauzka espezieak.

P. recurva espeziearen metafemurretako bizkarreko
azalak hortzeria oso trinko eta nabariko zonaldea dauka, eta P. semipunctata espeziearena, aldiz, laua da,
hortzik gabe.
Arretan, pigidioa, ikusten den abdomeneko azken segmentuak punta biribila dauka, puntaren albo bietan
bihurgune bana dauka punta aurreko posizioan P. semipunctata espeziean, eta punta hori muxarratua da P.
recurva espeziean argiro.

P. recurva espeziearen arretan antenomeroek edo antenako giltzarteek bilo luze tentea dute, oso trinkoa
behealdean. P. semipunctataren antenomeroek ere
zeta luze eta tenteak dauzkate sabelaldeko azalean,
baina bilo hori askoz urriagoa da eta azken antenomeroetan ez dago batere.
P. semipunctata espeziearen antenomeroetako hortz
apikalak berdinak dira; P. recurva espeziean, ordea,
hirugarren antenomeroko hortza besteak baino askoz
bihurtuago dago barrurantz.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Zenbait ikerketa egin dira Uruguaiko populazioekin, laborategiko honako baldintzen azpian: 26 ± 1 ºC, % 75
±10eko hezetasun erlatiboa eta 12 ordu argi eta 12 ordu
iluntasuneko fotoperiodoa. Baldintza horietan emeak 6
eta 401 arrautza artean erruten ditu, batez beste 162,9
± 90,6 direla. Arrautzek 5,3 ± 1,9 eguneko inkubazioa
behar zuten. Larba ar heldu bihurtzeko 298,7 ± 97,7
egun behar ziren, eta emeen kasuan 287,5 ± 89,6 egun.
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Eukaliptoaren kakalardo zulatzailearen agerpena Bizkaitik gertuko eskualdeetan eta espeziearen jatorrizko
eremua.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

Zerenbizido espezie hau endemikoa da Australian eta
Papua Ginea Berrian, eta Zeelanda Berrian, Hegoafrikan, Kalifornian, Malawin, Iparraldeko Afrikan eta Argentinan dago sartuta. Iberiar penintsulan 90eko hamarkadaren amaiera aldera sartu zen Sevillan, eukalipto
oinekin batera (Bercedo Páramo & Bahillo de la Puebla,
1998) eta hegoaldetik Kantauri itsasoraino dago hedatuta. Andaluzian, Madrilen, Zaragozan eta Kantabrian
aipatu dute. Bizkaian espezie horren erregistrorik ez badago ere, inbaditzailea izan daitekeela irizten zaio, Kantabrian dagoelako eta lurraldean eukalipto sail azalera
oso zabala dagoelako.

P. recurva izurrite izugarria izan daiteke zenbait Eucalyptus espezieen sailetan, zurgintzari kalte ekonomiko handiak eraginez.
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Adarluze horrek eragindako kaltea sortzen da eklosioa egin berri duen larbak azala zulatu eta hartaz eta
cambiumez elikatzen hasten denetik. Orduan, galeriak
egin, eraztunketa gertatu eta, azkenean, izerdi jarioa
etetearen ondorioz, zuhaitza hil dezake.
Kontrol biologikoari dagokionez, dirudienez, P. recurva
espezieak P. semipunctata kideak baino berezko etsai
gehiago daukala, Australian populazioaren % 70 beste intsektu batzuek akabatzen baitute: hiru brakonido
espezie bizkarroi (Himenopteroak) eta klerido harrapari
bat (Koleopteroa).

CHYDARTERES STRIATUS
Izen zientiﬁkoa
Chydarteres striatus (Fabricius, 1787)
Sinonimoak

Cerambyx striatus (Fabricius, 1787)
Trachyderes striatus (Fabricius, 1787)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Zeranbizidoak

Chydarteres striatus emearen bizkarreko ikuspegia; Hego
Amerikako koleoptero zeranbizido koloretsua da (P.B.).

Izen arrunta
(ez dauka) Chydarteres
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana

Ezaugarri bereizgarriak
Chydarteres striatus koleoptero zeranbizidoa 24 mm
luze da, kolore gorrixka distiratsua du eta antena horixkak. Pronotoan puntu beltzak dauzka (orban bat erdian
eta alboetan hiru eremu beltz txikiagoak) eta elitroetan luzerarako marra horiak. Beste zeranbizido espezie
batzuetan bezala, arrek emeek baino antena luzeagoak
dauzkate.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Beste zeranbizido espezie askotan bezala, Ch. striatus
arrak landareen gainean egoten dira maiz, loreetako
polenez elikatzen edo fruitu heldu irekietako mamia jaten. Emeek landare ostalari hilen adar edo enborretan
erruten dituzte arrautzak. Arrautzetatik larbak atera eta
egurra zulatzen dute haiek. Garapena osatutakoan, galeriako amaiera aldean ganbera eraikitzen dute larbek
eta han igaroko da pupa-aldia. Haren ostean, zuhaitz
ostalariaren azala zulatuz aterako da kanpora heldu berria.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Chydarteres striatus Hego Amerikan oso zabalduta
dagoen zeranbizidoa da eta Brasilen, Guyana Frantsesean, Paraguain, Uruguain eta Argentinan dago. Estatu
Batuetan ere antzeman da, zehazki, prozesatu gabeko
eukaliptoa iristen den itsas portuetan. Bizkaian, 2000n,
ale bi aurkitu ziren Portugaleten eta Barakaldon (P.
Bahillo, kom. per.), seguruenik Bilboko portuan Argentinatik iritsitako zur edukiontziak sartu zirelako. Ez da
beste aipurik aurkitu ez Iberiar penintsulan ez Europan.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Eukaliptoari erasotzen dion espeziea izan arren, batez
ere zuhaitz hil edo ahulduei, ez dago datu askorik eragin ditzakeen kalteei edo haren aurka hartu beharreko
kontrol neurriei buruz. Zuraren merkataritza dela-eta
itsas portuen bidez Bizkaira irits litezkeen beste espezie
batzuen kasuan bezala, hura zaintzea gomendatzen da,
espeziea sartzea saihestu ahal izateko.

Chydarteres striatus espeziearen larbak zuhaitz hiletan
garatzen dira. Hego Amerikan, jatorrizko eskualdean,
landare ostalari ohikoenetako batzuk fruta-arbolak eta
akazia hostoluzea (Acacia longifolia) izeneko lekaduna
izaten dira. Uruguain ikusi da batzuetan eukaliptoetan
(Eucalyptus sp.) ere gara daitekeela.
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Chydarteres striatus espeziearen erregistroak Bizkaian eta
espeziearen jatorrizko eremua.

Espezie exotiko asko zuraren merkataritzaren ondorioz sartzen dira. Argazkietan, erregistrorik gabeko zur kargamentua
Javako itsasoan (Indonesia) eta Shekouko (Txina) portuan biltegiratutako zura (Greenpeacetik hartutako argazkiak).
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COLORADOKO
PATATA-KAKALARDOA
Izen zientiﬁkoa
Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)
Sinonimoak

Doryphora decemlineata (Say, 1824)
Leptinotarsa multitaeniata (Stål, 1859)
Chrysomela decemlineata (Say, 1824)
Leptinotarsa decemlineata (Kraatz, 1874)
Leptinotarsa intermedia (Tower, 1906)
Leptinotarsa oblongata (Tower, 1906)
Leptinotarsa rubicunda (Tower, 1906)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Krisomelidoak

Patata-kakalardoaren (Leptinotarsa decemlineata) bizkarraldeko ikuspegia; labore horien izurrite ezaguna da (S.L.).

Izen arrunta
Escarabajo de la patata
Coloradoko patata-kakalardoa
Colorado potato beetle
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Patata-kakalardoak obalatuak dira, gutxi gorabehera
10 mm luze, marroi-horixkak, eta elitro bakoitzean luzetarako bost marra beltz dauzkate. Buruan hiruki-formako orban beltza du eta toraxak orban ilun irregularrak
dauzka.
Larba-aldiek abdomen oso ganbila dute eta zenbait kolore, gorrixkatik laranjara, burua eta hankak beltzak eta
gorputzaren alboetan puntu txiki beltzak dituzten bina
marra, estigmak eta espirakuluak (trakeen kanporako
irekidurak) mugatzen dituztenak. Arrautzak luzeak eta
horiak edo laranjak dira.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Patata-kakalardo helduak eta larbak patata (Solanum
tuberosum) hostoz elikatzen dira. Udaberrian edo uda
hasieran, hibernatzen egondako heldu hegalariak lurretik atera eta patata sail gertuenetan elikatzen hasten
dira. Kopularen ondoren, zenbait astez, zenbait arrautza mordo jartzen dituzte hostoen azpialdean emeek.
Mordo bakoitzak dozena bi arrautza inguru dauzka.
Eklosioa 4 edo 12 egunen buruan gertatzen da, tenperaturaren arabera.
Ateratako larbak berehala hasten dira elikatzen, bai
hostoz bai landarearen punta-begiz. Bi edo hiru astetan

laugarren larba-aldira iristen dira eta landarearen peziolo eta zurtoinei erasotzen diete. Heldutakoan, pupa
bihurtzeko, lurrera erori eta lurperatu egiten dira. Diapausan sartu eta hibernatu egiten dute han.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Orokorrean, espeziea patata landatzen den esparruetara mugatuta dago, baina beste labore batzuk ere jaten
ikusi da, batez ere solanazeoak, hala nola alberjiniak
(Solanum melongena) eta tomateak (S. lycopersicum).
Tenperatura hotzetan sentiberak dira; izan ere, udan
gutxienez 60 egun behar dituzte 15 °C-tik gora, eta neguan 8 °C-z azpiko tenperaturarik ez egotea.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Leptinotarsa decemlineata kakalardoak Coloradon eta
Mexiko Berrian du jatorria. Han deskribatu zen lehen
aldiz basa solanazeoetan. Izurritutako eskualdeetatik
landare freskoak inportatzea da sartzeko bide nagusia,
baina koleoptero horiek haizearen eraginez eta enbalajeei helduz ere barreia daitezke. Gaur egun Ipar Amerikan, Europan eta Asian dago hedatuta, eta Libian, Costa Rican, Kuban eta Guatemalan ere aurkitu da. Aipu
jakinik ez badago ere, patata labore oso hedatua delako, Bizkaian ohikoa da hura aurkitzea.
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Aipu zehatzik ez badago ere, patata-kakalardoa oso hedatuta dago Bizkaia osoan.
Espeziearen jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Patata-kakalardoa patata laborantzan izurrite suntsitzaile eta hedatuenetakoa da, eta 100 espezie inbaditzaile
kaltegarrienen zerrendan sartuta dago (DAISIE). Haien
ondorio kaltegarrietako bat da, elikatzearen ondorioz,
erasandako landareen erabateko hosto-galtzea eragiten dutela, eta horrek errendimendu galera handiak
eragiten ditu. Patataren zenbait gaitz, hala nola ”solanazeoen zimeltzea” eta “patataren eraztun-itxurako usteltzea” hedatzen ere laguntzen du. Hura kontrolatzeko
kultura, kimika eta biologia metodoak erabiltzen dira,
haien artean, protozooak, onddoak, nematodoak eta
artropodoak.
Leptinotarsa decemlineata patata landare batean. Bai helduak bai larbak elikatzen dira hostoz (E.CH.).
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7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Udaberrian edo uda hasieran, hibernatzen egondako heldu hegalariak lurretik atera eta patata sail gertuenetan
elikatzen hasten dira. Kopularen ondoren, zenbait astez,
zenbait arrautza mordo jartzen dituzte hostoen azpialdean
emeek. Eklosioaren ondoren ateratako larbak berehala hasten dira elikatzen, bai hostoz bai landarearen punta-begiz. Bi edo hiru astetan laugarren larba-aldira iristen
dira eta landarearen peziolo eta zurtoinei erasotzen diete.
Heldutakoan, pupa bihurtzeko, lurrera erori eta lurperatu egiten dira. Diapausan sartu eta hibernatu egiten dute
han (G.L.).
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MARIGORRINGO ASIARRA
Izen zientiﬁkoa
Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Sinonimoak

Coccinella axyridis (Pallas, 1773)
Coccinella bisex-notata (Herbst, 1793)
Coccinella 19-sinata (Faldermann, 1835)
Coccinella conspicua (Faldermann, 1835)
Coccinella aulica (Faldermann, 1835)
Harmonia spectabilis (Faldermann, 1835)
Coccinella succinea (Hop, 1845)
Anatis circe (Mulsant, 1850)
Ptychanatis yedoensis (Takizawa, 1917)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Kokzinelidoak
Izen arrunta
Mariquita asiática, saratontón asiático
Marigorringo asiarra
Harlequin ladybird, multicolored Asian ladybeetle
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ez-ﬁnkatua; bakana; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Harmonia axyridis helduek gorputz obalatu eta ganbila dute eta 4,9-8,2 mm luze eta 4,0-6,6 mm zabal dira.
Pronotoan W formako marka bereizgarria dute. Elitroen
kolorea aldatu egiten da ale batzuen eta besteen artean, eta ezaugarri hereditarioa dela ematen du. Europan egun arte hiru kolore forma aurkitu dira: succinea, spectabilis eta conspicua. Succinea formak elitro
horiak, laranjak edo gorriak dauzka, eta zenbait orban
beltz, 0 eta 21 artean. Spectabilis formak elitro beltzak
eta haietan lau orban hori, gorri edo laranja dauzka. Azkenik, conspicua forma spectabilis-en antzekoa da, baina aurrealdeko orban pare bat baino ez dauka. Europan succinea da forma nagusia, baina populazioek hiru
formen nahasketa daukate. Succinea gorrixka beste
kokzinelido batzuekin (“marigorringoak” esan ohi zaie)
nahas daiteke, adibidez, Coccinella septempunctata
espezie autoktonoarekin; amona mantangorria esan
ohi zaio eta elitro gorriak eta zazpi puntu beltz dauzka.
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Harmonia axyridis marigorringo asiarraren zenbait forma
zuhaitz azal batean. Elitroen kolorea oso aldakorra da aleen
artean (Argazkia: Pennsylvania Department of Conservation
and Natural Resources - Forestry Archive, Bugwood.org).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Marigorringo asiarra intsektu holometaboloa da, hots,
haren ziklo biologikoak arrautza-, larba-, pupa- eta heldu-aldiak dauzka. Lau larba-aldi dauzka. Espezie biboltinoa da, hots, urtean bi belaunaldi dauzka, baina
Grezian, adibidez, lau belaunaldi ere izan ditzakeelako
zantzuak daude. Emeak 20 eta 50 arrautza artean egiten ditu heldu eta egun bakoitzeko, eta bere bizitza
osoan 1.000 eta 4.000 artean sor ditzake. Aﬁdoak, akaroak, kokzidioak eta tximeleta arrautzak ere jaten dituzte. Fruituz, hala nola mahatsaz edo baiaz, ere elika daitezke. Elikatzeko iturria urria denetan portaera kanibala
dauka.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Iberiar penintsulari dagokionez, ez dago daturik Harmonia axyridis espezieak nahiago dituen ekologia edo
habitatei buruz. Beste eskualde batzuetan, hala nola
Britainia Handian, zenbait habitat motatan ager daiteke, hiri ingurunetik, parke eta lorategietan, larre, sail
eta basoetara. Nahiago dituen landare espezieei dagokienez, Britainia Handian 75 landare familia loredunetan eta hiru konifero familiatan harrapatu dira aleak.
Erregistroen % 53,5 sei familiari dagozkie, haien artean
errosazeoak, malbazeoak, asterazeoak eta lekadunak.
Ikusi zenez, gehienbat hosto erorkorreko zuhaitzetan
eta zuhaixketan agertu zen, baina belar-landareetan,
hosto iraunkorreko zuhaitz eta zuhaixketan eta iratzeetan ere harrapatu ziren (Brown et al., 2010). Datu horiek
direla-eta, habitat sorta zabalean bizi daitekeen espezietzat jotzen da H. axyridis.

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Marigorringo asiarraren erregistroak Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Harmonia axyridis marigorringo espezieak Asian (Korea, Japonia, Txina, Taiwan, Mongolia, Himalaya, Formosa, Siberia) du jatorria. Intsektu batzuen (aﬁdoak eta
kokzidoak) harraparia denez, kontrol biologikoko eragile erabili da negutegietan, eta kontrolatuta sartu da Estatu Batuetan (1916) eta Europan: Ukrainia (1964), Bielorrusia (1968), Frantzia (1982), Portugal (1984), Italia
(90etan), Grezia (1994), Espainia (1995), Herbehereak
(1996), Belgika (1997), Alemania (1997-1998), Txekiar
Errepublika (2003). Beste herrialde batzuetan, hala nola
Austrian, Luxemburgen, Liechtensteinen, Britainia Handian, Norvegian eta Suedian, natura-ingurunean aurkitu da eta ez dago ebidentziarik kontrol biologikoko
eragile gisa nahita sartu izanaz.
Bizkaian, 2007an ale bi marigorringo asiar aurkitu ziren Loiuko parke batean ezki hostozabalaren (Tilia
platyphyllos) loreetan (Goldarazena eta Calvo, 2007),
eta egun arte Iberiar penintsulan egon den lehen erregistro naturala izan da. Ale horien jatorria herri horretako aireportuan ondasunak inportatzearen ondorioa izan
daiteke.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

zenbait marigorringo espezie uniboltinoak (belaunaldi
bat urtean) izateak, marigorringo asiarrak besteak ordezkatzeko arriskua dakarte. Izan ere, H. axyridis larbak
eta helduak beste marigorringo espezieak harrapatzeko gai dira. Bestalde, fruta-arboletan elikatzeak ekar
ditzakeen ondorio kaltegarriak azpimarratu behar dira:
elikadura haragijaletik ﬁtofagora aldatzeko mekanismoa ondo zehaztuta ez badago ere, Ipar Amerikan ikusi da zenbait fruitu motaz elikatzeko gai dela espeziea.
Azpimarratu behar da, Ipar Amerikan berriz, etxe eta
eraikinen barruan pilaka igarotzen dutela negua, eta
batzuetan alergiak eragiten dituztela.

Bestelakoak
Marigorringo asiarra hastapeneko kolonizazio fasean
dago baina espeziea DAISIE zerrendan sartuta dago
100 espezie aloktono kaltegarrienen artean. Oso hedatuta dagoen eskualdeetan, hala nola Britainia Handian,
iritsi eta urte gutxitara zuhaitz habitatetan mantangorri komunitateak menderatzeko duen gaitasuna frogatu
da, eta mantangorri autoktonoen populazioak murritzarazi ditu (Brown et al., 2011). Zentzu horretan, prebentzio lana oso garrantzitsua da; izan ere, lorezaintzarako
produktuen dendetan landare-zorrien kontrol biologikorako balio duen tresna gisa iragartzen da.

Kontrol biologikoko eragile erabiltzeak onurak ekar baditzake ere, espezie horrek zenbait ondorio kaltegarri
eragiten ditu. Hasteko, urtean belaunaldi bat baino
gehiago izateak eta Europako iparraldeko jatorrizko
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EUKALIPTOAREN GURGURIOA
Izen zientiﬁkoa
Gonipterus scutellatus (Gyllenhal, 1833)
Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Kurkilionidoak
Izen arrunta
Gorgojo del eucalipto, goníptero, defoliador del
eucalipto
Eukaliptoaren gurgurioa
Eucalyptus snout beetle, eucalyptus weevil, gum
tree weevil
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak
Eukaliptoaren gurgurioa, Gonipterus scutellatus, Kurkulionidoen familiako koleoptero espeziea da, eukalipto hostoz eta kimu berriz elikatzen da, eta sailetan
kalte handiak eragiten ditu. Helduaren itxura orokorra
eliptikoa da, 8-10 mm luze eta 4-5 mm zabal izaten da,
eta heldua denean arre-gorrixka da. Arrak emeak baino txikiagoak dira. Buruan, aurpegia laburra eta sendoa
dela, begiak nabarmentzen dira, begi arteko foseta edo
beheragunea daukala, eta antenak, zazpi giltzartez osatuta: lehenengoa laburra eta zabala da, bigarrena lehenengoa baino bi aldiz luzeagoa eta hurrengoak gero
eta laburragoak mazo obal batean amaitu arte. Toraxak
itxura zimurtsua du, zapala erdialdean eta ezkata txiki
argiek estalita dago. Elitroak, mesotoraxerantza sakonago markatutako luzetarako tuberkuludunak, protoraxaren oinarria baino bi aldiz zabalago dira eta gurutze
moduko zeharkako marra bana dute. Hankak sendoak
dira eta barrualde horzduneko tibiak dauzkate.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Koleoptero honek belaunaldi bi dauzka urtean (biboltinoa). Galizian belaunaldi kopuru aldakorra ikusi da,
Anaphes nitens himenoptero bizkarroiaren jardueraren ondorioz, kontrol biologikoko neurri gisa erabiltzen
baita.
Emeek 180-270 arrautza erruten dute guztira, 20-30
ootekatan banatuta. Iberiar penintsulan eta Italian, ordea, ugalkortasuna 700-800 arrautzatara iristen da,
eme bakoitzeko. Arrautzak hori zeharrargiak dira, azpizilindrikoak, eta batez ere gorotz arrez osatutako jaria-
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Gonipterus scutellatus hosto galarazle edo eukaliptoaren
gurgurioaren alboko eta bizkarraldeko ikuspegia (S.L.).

kin batez estalita daude. Gorotzak airearekin kontaktua
izaterakoan solidotzen dira ooteka txiki bat osatzeko.
Errunaldi horiek batez ere puntako hosto gazteetan
gertatzen dira, errunaldi bat ugalketa jarduerako 5-6 hilean behin.
Enbrioi-aldia 10-20 egunekoa da, ondoren larbak atera
eta hostoa zeharkatzen dute kontrako aldetik irteteko,
zulo batetik. Elikatzen hasten dira orduan. Larba-aldia
30-40 egunekoa da. Larba ilegabea da (glabroa), hankagabea, zeharka ganbila eta sabel zapalekoa. G. scutellatus espezieak 4 larba-aldi dauzka: lehen bietan larbak hori argiak dira eta alboetan puntu beltzak dituzte,
hirugarren eta laugarren estadioan larba hori berdexka
da eta alboetan luzetarako bina marra ilun dituzte; toraxean eta abdomenean lehen aipatu puntu beltzak ere
badituzte. Heldu bihurtzen direnean, larbek lurra bilatu
eta 2-2,5 cm-ra lurperatzen dira pupa eta gero heldu
bihurtzeko. Larba lurrera erori eta heldua atera artean
31 egun igarotzen dira.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Koleoptero espezie hau zenbait Eucalyptus espezieren hosto galarazle bizia da. Negua igarotakoan hasten
dira ale helduak elikatzen, eta kimuak eta hosto xamurrak kaltetzen dituzte. Larbei dagokienez, lehen bi estadioetan hostoak jan eta galeriak egiten dituzte haien
azalean. Hurrengo bi estadioetan osorik jaten dituzte
hostoak, batez ere hosto samurrak.

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Eukaliptoaren gurgurioaren egungo hedadura Bizkaian eta
espeziearen jatorrizko eremua.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Koleoptero espezie honen jatorria Australiako hego-ekialdean eta Tasmanian dago, eta handik mundu osora
hedatu da eukalipto sailei jarraituz. Lehenbizi Afrikara
hedatu zen eta ondoren Europara, Italia eta Frantzian
zehar. Espainian 1991n antzeman zen lehen aldiz, Pontevedran. Klima baldintza onek eta berezko etsairik
ezak hura barreiatzea erraztu dute; hori dela-eta, egun
oso hedatuta dago Iberiar penintsulan. EAEn 1997az
geroztik aipatu da; Bizkaian, Bakion, Pobeñan, Leioan
eta Elorritxueta-Galdakaon daude hosto galarazle horren erregistroak (Bahillo de la Puebla eta López-Colón,
2002), eskualde horietan eukalipto sailak nagusi baitira.

nitens izenekoa, haziz eta askatuz. Intsektu oofagoa da,
liztortxo beltz baten antzekoa, eta hosto galarazlearen
arrautzen bizkarroia da. Hala, gurgurioaren kontrol bikaina egiten du. Borroka bide horrek ez du kakalardoa
guztiz desagerrarazi nahi, haren populazioa murritzarazi
baizik, sailari eragiten dizkion kalte mailak ekonomikoki
onargarriak izan arte.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
G. scutellatus espezieak eragindako kalteak bai larbek
bai helduek egiten dituzte. Defoliazio handiak gertatzen dira eta zuhaitzen hazkunde eta produktibitate galera eragiten dute haiek. Kalterik larrienak multzo gazteetan gertatzen dira, 3 eta 5 urte bitartekoetan.
Erabilitako tratamendu edo kontrol metodoei dagokienez, tratamendu kimikoak baztertuak ematen dute,
burutzen oso zaila baita eta kostu ekonomiko handia
baitu. Egun borroka biologikoko metodoak erabiltzen
dira, gonipteroaren errunaldien bizkarroi bat, Anaphes

Gonipterus scutellatus zenbait eukalipto espezieren hosto
galarazle bizia da, eta kimuak eta hosto xamurrak kaltetzen ditu (I.B.).
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PINU-ARMIARMA TXILETARRA
Nombre cientíﬁco
Rhyephenes humeralis (Guérin-Méneville, 1830)
Sinonimoak

Tylodes humeralis (Guérin-Méneville, 1830)
Cryptorhynchus arachnodes (Erichson, 1834)
Rhyephenes incas (Gyllenhal, 1837)
Physothorus boyeri (Gay y Solier, 1839)
Rhyephenes inca (Lacordaire, 1866)
Rhyephenes aequalis (F. Philippi, 1899)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Kurkulonidoak
Izen arrunta
Arañita chilena del pino
Pinu-armiarma txiletarra
Chilean pine spider weevil
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua: bakana

Ezaugarri bereizgarriak
Rhyephenes humeralis koleoptero kurkulonidoa 15-25
mm luze da (emearen neurria, arrarena halako bi gutxi
gorabehera), beltza eta hanka luzekoa; hori dela-eta,
armiarma gogorarazten du eta hortik datorkio izena:
pinu-armiarma txiletarra. Buru txikia du, pronotoan sartua, eta aurpegi luzea, garatu eta zimurtsuagoa arren
kasuan. Protoraxa puxika itxurakoa da, elitroak baino
zabalagoa, eta protuberantziak dauzka. Elitroak soldatuta daude eta oinarrian humeroko orban zuri bi
dauzka, txikiak eta luzeak; halaber, luzetarako lerroetan
ordenatutako tuberkulu txikiz estalita daude. Aurreko
hankak besteak baino luzeagoak dira, femurrak oso garatuta daudelako, eta gainera elitroetakoak baino apur
bat txikiagoak diren tuberkuluek estalita daude.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Txilen, larbak eta helduak dira aktiboak eta urte osoan
agertzen dira, bi belaunaldi gainjarri baitauzkate. Helduak ﬁtofagoak dira eta hosto eta kimu samurrak jaten
dituzte; larbak, aldiz, azal azpiko xilofagoak dira. Erruteko, emeek azala zulatu edo dauden arrakalak erabiltzen
dituzte arrautzak han jartzeko. Eklosioaren ondoren,
larbak galeriak eraikitzen ditu zuhaitzaren azalaren eta
egurraren azalaren artean. Azal azpian bihurtzen dira
pupa eta, ondoren, helduak eurek zulatutako irteera
zuloetan zehar ateratzen dira kanpoaldera. Rhyephe-
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nes humeralis espeziearen ziklo biologikoa ez da oso
ezaguna baina kalkulatu denez, urtebete behar du hura
osatzeko. Ondoko zuhaitz ostalarietako hostotzan ugariak izaten dira.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Azaleko bigarren mailako kakalardo bizkarroiak dira eta
estres baldintza pean dauden zuhaitz gaixo edo ahulduei erasotzen diete, baina zuhaitz moztu berriak ere
koloniza ditzakete. Pinu-armiarma txiletarra intsinis pinuan (Pinus radiata), hegoaldeko zenbait pago espezietan (Nothofagus antarctica, N. dombeyi, N. nitida, N.
pumilio), eukaliptoan (Eucaliptus globulus), Maytenus
boaria espeziean, intxaurrondoan (Juglans regia), mertxikondoan (Prunus persica), eskuhorian (Lupinus spp.),
sagarrondoan (Malus spp.) eta sahatsean (Salix spp.) aipatu da.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Jatorriz, Rhyephenes humeralis Txilen eta Argentinako
mugako eremuetan dago hedatuta. Elitroak soldatuta
daudenez gero ezin du hegan egin eta beraz barreiatzeko gaitasuna ez da oso handia. Europako aipamen
bakarrak Euskal Herrian egoteari dagozkio (Sauvard et
al., 2010). Zehazki, Bizkaian aurkitu zen 2003an, Iurretan (Alonso-Zarazaga eta Goldarazena, 2005), zenbait
barrenari espeziek eta onddo gaitzek jotako Pinus radiata sail batean. Seguruenik Txiletik inguruan dauden
zurgintza enpresaren batera P. radiata-ko zura inportatzeagatik sartu zen. Ez dira ezagutzen hura barreiatzea
mugatu edo errazten duten baldintzak baina, dokumentatutako bigarren mailako ostalari zerrenda zabala eta zenbait klima baldintza jasateko gaitasun handia
direla-eta, gure lurraldean ezartzeko arrisku potentziala
oso handia da; seguruenik espeziea badago ﬁnkatuta,
Iurreta inguruko pinudietan behintzat.
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Armiarma txiletarraren agerpen dokumentatuak Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Armiarma txiletarrak zuhaitz moztu berriei erasotzen
die, baita elikadurak edo ur gabeziak, kalte mekanikoak, suteak, etab. direla-eta estresak ahulduta daudenei ere. Koleoptero horren larbak eragiten duen kaltea
azalaren azpiko galeriak dira, eta 6 mm-ko diametroa
izatera iristen dira. Halaber, erasandako zuhaitzek 4,5
eta 6,5 mm arteko diametroko zulo biribilak dauzkate
azalean helduak ateratzearen ondorioz. Ez da ezagutzen koleopteroei lotutako onddo gaitzen garraiatzailea den, baina susmatzen da Txileko eskualde batzuetan haien garraioarekin zerikusia duela, zuloei esker ura
eta onddoak sar daitezkeelako galerietan.

Rhyephenes humeralis heldu ugari egoteak arriskua
ekar liezaieke landare gazteen haztegiei, eta ingurumen-inpaktu handia izan dezake, espezie autoktonoak
ordezkatu eta kalte handiak eragin ditzakeelako. Espezie exotikoen inportazioa saihesteko, ohikoa da zurari
azala kentzea, baina kasu honetan neurria ez da bideragarria, R. humeralis helduek azala kendu ondoren egur
kuskuetan biziraun dezaketelako. Hori dela-eta, zura
beroarekin tratatzea edo intsektizidekin fumigatzea gomendatzen da.

R. humeralis espeziearen bizkarraldeko eta alboko ikuspegia.
(MNCNren Entomologia Bildumako MNCN_Ent Nº 72926 alea) (I.B.).

Bizkaian, pinu-armiarma txiletarra Iurretako intsinis pinu
sail batean aurkitu da, baina jatorrizko eskualdean zenbait
zuhaitz espezietan aipatu da (I.B.).
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PAROMALUS (ISOLOMALUS)
LUDERTI
Izen zientiﬁkoa
Paromalus (Isolomalus) luderti (Marseul, 1862)
Sinonimoak

Paromalus schaufussi (Marseul, 1864)
Eutriptus punctatus (Lindberg, 1950)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Histeridoak
Izen arrunta
(ez dauka) Paromalus

Paromalus luderti espeziearen bizkarraldeko ikuspegia
(MNCNren Entomologia Bildumako Juan de Ferrer ex.
col. alea) (I.B.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Ezaugarri bereizgarriak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Paromalus luderti kakalardo beltz eta zapala da, ilerik
gabea bizkarraldean eta 1,7-2 mm luze. Antenaren azken zatiak mazo itxura dauka eta ileduna da. Elitroak
lauak dira eta ez daukate ildaskarik eta ezkutua ez dago
ikusgai. Lehen hanka pareko tibiek punta kakoa dute
eta kanpoaldean hortz txikiak dauzkate.

P. luderti espeziea eskualde neotropikaletan bizi da,
gehienetan usteltzen ari diren Opuntia generoko indipikondoen (Kaktazeoak) orri-mamiei lotuta, eta seguruenik diptero eta koleopteroen larbak jaten dituzte.
Gutxiagotan zuhaitz hilen azal azpian aurki daiteke.
Inoiz, usteltzen ari diren gorpuetan ere aurkitu da, esaterako, Cadizen arratoi-saguzar baten gorpuan aurkitutako espeziea aipatu da.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Datu gutxi ezagutzen da espeziearen biologiari buruz.
Orokorrean, koleoptero histeridoak lurreko kakalardo
taldea dira, haragijaleak ia denak, eta simaurrean, sarraskian, zaraman, zuhaitz ustelen azalaren azpian eta
habi eta gordelekuetan bizi dira. Hil edo mehatxupean
sentitzen direnean, burua, antenak eta hankak atzeratzen dituzte.

Paromalus luderti espeziearen agerpena Bizkaitik gertuko eskualdeetan
eta espeziearen jatorrizko eremua.
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Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Espezieak Mexikon du jatorria, baina Frantzian eta Senegalen ere aurkitu da. Iberiar penintsulan, Andaluzian
(Cadiz, Malaga), Lleidan, Bartzelonan, Leonen, Balearretan eta Tenerifen antzeman zaio (Ferrer eta Quetglas, 2004). Zaila da zehaztea espeziea zelan sartu den;
seguruenik, indipikondoen inportazioari lotuta dago
haren sarrera, baina ez dago hura berresteko daturik.
Egun arte, ez da Bizkaian ikusi, baina Gipuzkoan dagoela dioten datuak daude, Oielekuko pagadian (Aiako Harriko Natura Parkea) (Pagola Carte, 2007).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

Koleoptero asko zabor eta simaur artean bizi dira (L. GA.)

Paromalus luderti ez da jotzen ingurunean kalte handiak eragin ditzakeen espezietzat eta, beraz, ez da uste
haren aurka jotzeko neurririk hartu behar denik.
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CARTODERE (ARIDIUS) NODIFER
Izen zientiﬁkoa
Cartodere (Aridius) nodifer (Westwood, 1839)
Sinonimoak

Aridius nodifer (Westwood, 1839)
Lathridius antipodum (White, 1846)
Aridius nodulosus (Motschulsky, 1866)
Lathridius nodulosa (Motschulsky, 1866)
Lathridius sculpturata (Broun, 1880)
Lathridius sculpturates (Broun, 1880)
Lathridius marginalis (Broun, 1880)
Lathridius humile (Rey, 1889)
Lathridius humilis (Rey, 1889)
Lathridius rufescens (Delahon, 1913)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Latridiidoak
Izen arrunta
(ez dauka) Cartodere
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Ezaugarri bereizgarriak
Latridiidoen familiako koleoptero espezie honetako
helduak 1,5-2,1 mm luze dira eta kolorea marroi argitik marroi ilunera edo beltzera doa. Kakalardo hauen
gorputza luzea, puxika itxurakoa eta glabroa da. Pronotoaren inguruan ezkozko orla izan ohi du, sabelaldearen azalaren zati bat estaliz. C. nodifer ale helduek buru
zimurtsua dute, erdialdean, oinarritik aurreko ertzera,
sakonera txikiko sakonune batek zeharkatuta. Albo bietan antenak daude, 11 giltzartez osatuta. Azken hirurek
mazoa eratzen dute.
Pronotoa apur bat luzeagoa da zabala baino; zabalerarik handiena oinaldean du, estugune nabarmen baten
eta puntatik (han apur bat makotuta) oinarrira doazen
luzerarako karena biren atzean hain justu. Karenen artean sakonune bat eratzen da, nabarmenagoa aurreko
herenean atzekoan baino. Elitroak pronotoa baino hiru
aldiz luzeagoak dira ia eta 8 puntu lerro dauzkate ondo
zehaztuta eta ordenatuta (6 lerro bizkarrean eta 2 alboetan). Hegoak ondo garatuta daude eta funtzionalak
dira.
Koleoptero honen hankek femur luze eta zabala dute.
Emeek tibia luze eta meheak dauzkate eta arrek hortz
irten bana atzeko tibien oinaldean (aurrekoak eta erdikoak emeenak bezalakoak dira), eta hiru giltzartez
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Cartodere nodifer-en bizkarreko ikuspegia. (MNCNren Entomologia Bildumako MNCN_Ent Nº 72925 alea) (I.B.).

osatutako tartsoak. Azazkalak sinpleak dira. Abdomena
sabelaldeko 5 plaka edo esternitok osatzen dute eta
sabeleko azala apur bat punteatuta dauka.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Bere tamaina txikia dela-eta, ohikoa da C. nodifer oharkabean pasatzea, baina ikusi da espeziea nahiko ohikoa
dela giro antropikoetan, hala nola nekazaritza jarduerako eta merkantziak igarotzeko inguruetan.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Latridiidae familiako beste koleoptero batzuk bezala,
C. nodifer onddo hifaz elikatzen da eta horregatik agertzen da giro hezeei lotuta. Horrela, landare detrituak
pilatzen diren inguruetan, egur hondarretan, harresi
zaharretan, etxe zaharretako hormetan, zuhaitz azaletan, bihi eta lasto biltegietan, txarto kontserbatutako
elikagaien biltegietan, mikrougaztunen galerietan, hegaztien habietan, inurritegietan, lurzoruaren azaleko
geruzan eta urertzeko landaretzan aurki daiteke.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Latridiido espezie hau kosmopolita da eta kontinente
guztietan dago oso hedatuta, giza jardueraren ondorioz. Australian du jatorria eta Europan 1809an aipatu zen lehen aldiz, Ingalaterran. Egun, espezie arruntzat jotzen da. Iberiar penintsulan, lehen aipamenak
1928koak dira, ekialdeko Pirinioetan, Gironan, Bartzelonan eta Balearrean, baita Portugalgo zenbait herritan ere (De la Fuente, 1928). EAEn, 2008an egindako
Oielekuko pagadiko (Aiako Harriko parke naturala; Gipuzkoa) entomofaunaren inbentario eta jarraipenean
aipatu zen lehen eta azken aldiz (Pagola Carte, 2008).
Bizkaian, egun arte, ez da C. nodifer espeziearen erregistrorik ezagutu. Hala ere, Europan espezie arruntzat
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Cartodere nodifer espeziearen agerpena Bizkaitik gertuko eskualdeetan
eta espeziearen jatorrizko eremua.

jotzen denez, haren hedadura giza jarduerari lotuta dagoenez, Gipuzkoan dagoenez eta duela gutxi Kantabrian ere aurkitu denez (biodiversidadvirtual.org), potentzialtzat jo behar da espeziea, eta gainera litekeena
da lurraldean dagoeneko benetan egotea.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Koleoptero txiki hau ez da espezie kaltegarritzat jotzen
berez; aitzitik, toki kaltetuetan egoten da; alegia, txarto kontserbatutako biltegietan, hezetasunak dauzkaten
etxeetako hormetan, etab. Izan ere, aldatutako inguru
horietan haiek elikatzen diren lizunak garatu ohi dira.
Edonola ere, latridiido espezieren bat gogaikarria gertatuko balitz, hura kontrolatzeko hezetasunak saihestea, gelak aireztatzea eta egurastea gomendatzea, hezetasun-kengailuak erabiliz eta tenperatura igoz, lizunak agertzea saihesteko.

Cartodere nodifer onddo hifaz elikatzen da eta, beraz, giro
hezeei lotuta agertzen da, esaterako, deskonposizioan dagoen materiari (E.CH.).
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GNATHOTRICHUS MATERIARIUS
Izen zientiﬁkoa
Gnathotrichus materiarius (Fitch, 1858)
Sinonimias

Tomicus materiarius (Fitch, 1858)
Gnathotrichus corthyloides (Eichhoff, 1869)
Xyleborus duprezi (Hoffmann, 1936)
Paraxyleborus duprezi (Hoffmann, 1942)
Gnathotrichus duprezi (Hoffmann, 1947)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Eskolitidoak
NIzen arrunta
(ez dauka) Gnathotrichus
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana

Ezaugarri bereizgarriak
Gnathotrichus materiarius koleoptero eskolitido zilindriko eta estua da, 3,2-3,5 mm luze. Pronotoa marroi iluna
da, luzeagoa zabala baino. Aurrealdean espikula bandak dauzka, eta atzealdean puntu ﬁnak. Antenak bosna
giltzartek eta azken zatian hiru segmentuko mazo lau
banak osatuta daude, eta bina lerro beltz dauzkate. Antenetako ileak luzeagoak dira emeetan arretan baino.
Eskolitido honen elitroak arre-gorrixkak dira, lauak eta
ilerik gabeak, gorputzaren azken zatian, han zeta luze
isolatuak ikusten baitira.
Bizkaian eta EAEko beste lurraldeetan, Corthylini leinuko beste ordezkari batzuk daude, zehazki, Pityophthorus pubescens, eta haiekin nahas liteke. Haietatik bereizi ahal izateko ezaugarri nagusietako batzuk tamaina
–P. pubescens espezie autoktonoa txikiagoa da (1-1,5
mm)– eta antenako mazoaren forma –P. pubescens espeziearenak 4 segmentu edo giltzarte dauzka– dira.

Gnathotrichus materiarius espeziearen alboko ikuspegia (S.L.).

leria bat edo batzuk eraikitzen dituzte, egurraren hazkunde eraztunei jarraituz, eta 10-15 cm-koak izan daitezke. Errunaldiko galerietako hormetan zenbait hobi
zulatzen ditu emeak, eta banaka jartzen ditu arrautzak
haietan. Eklosioaren eta larben garapenaren ondoren,
heldu gazteak lehenago gurasoek egindako zulotik ateratzen dira kanpoaldera.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Gnathotrichus materiarius zenbait konifero espezieren
barruan garatu ohi da; besteak beste, pinuetan (Pinus spp.), izeietan (Abies spp.), laritzetan (Larix spp.),
izeietan (Picea spp.), tsugetan (Tsuga spp.) eta Douglas
izeietan Pseudotsuga spp.). Pinu horian (Pinus echinata), P. ponderosa-n, amerikar pinu zurian (P. strobus) eta
Picea spp. izenekoan ere aurkitu da, eta pinu gorrian
(Pinus sylvestris) eta izei gorrian (Picea abies) ere aipatu
da Alsazian (Frantzia).

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Gnathotrichus materiarius intsektuak Ipar Amerikan du
jatorria; han, Dakota eta Eskozia Berriko hegoaldetik
Texas eta Floridaraino dago hedatuta. Dominikar Errepublikan ere badago. Ustekabean sartu zen Europan

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
G. materiarius espezieak zutik eta hilzorian dauden
zuhaitzei edo jausi edo moztu berriei eraso ohi die. Haren elikadura legamia batean –Ambrosiozyma monospora– oinarritzen da eta egurrean egindako galerien
barruan “hazi” ohi du hura. Eskolitido honek legamia
horren eta beste onddo espezie batzuen esporak garraiatzen ditu mikangio izeneko arren koxetako barrunbeetan.
Ugalketari dagokionez, monogamoa da, hots, emeak
ar bakarrarekin kopulatzen du. Erruteko zeharkako ga-
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Gnathotrichus materiarius espeziearen galeria (Argazkia:
Louis-Michel Nageleisen, Département de la Santé des
Forêts, Bugwood.org).
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Gnathotrichus materiarius espeziearen erregistroak Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

eta lehen aldiz Normandiako (Frantzia) basa pinudi batean harrapatu zuten. Gerora, Holandan, Alemanian,
Suitzan eta Finlandian erregistratu da. Bizkaian, 2003an
aurkitu zen lehen aldiz Muxika eta Durangoko zenbait
zurgintza parketan (Lopez et al., 2007). Aipamen hori
espeziearen Iberiar penintsulako lehen erregistroa izan
zen. Barrioko (Araba) Pinus sylvestris multzo natural batean antzeman izanak (S. Lopez, datu argitaragabeak)
pentsarazten du EAEn ﬁnkatutako espeziea dela.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Gnathotrichus materiarius ez da espezie kaltegarritzat
jotzen, ez baita zuhaitz osasuntsuetan garatzen normalean. Egile batzuen ustez, ordea, Europan ondorio ekonomikoak haren jatorrizko herrian baino handiagoak
izan litezke. Egurra izurritu eta narriatzen duenez, haren balioa eta zelulosa ekoizpena murriztu egiten dira,
eskolitidoak garraia ditzakeen onddoen garapena dela-eta zurak hartzen duen tindaketagatik. Horrela, Alemanian, adibidez, kontrol neurriak ezarri dira zenbait
mailatan: inaustea, landare-osasunerako tratamendu
zuhaitz jausietan eta populazioei jarraitzeko sistemak.
Bestelako kontrol neurri gisa, zurgintza parkeetan eta
inguruko baso eremuetako perimetroan, harrapaketa
masiboko sistema bat jartzea iradoki da, eskolitidoak
harrapatzeko berariazko arteak jarriz eta haiei eransketa
feromona bat erantsiz ahalik eta intsektu gehien erakartzeko.

Zurgintza parkeetan harrapatzeko sistemak jartzen dira,
hala nola eskolitidoak harrapatzeko inbutu arte hau, eta
sulcatol eransketa feromona eransten zaio, ahalik eta G.
materiarius ale gehien erakartzeko (S.L.).
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KAKALARDO ZULATZAILE BELTZA
Izen zientiﬁkoa
Xylosandrus germanus (Blanford, 1894)
Sinonimoak

Xyleborus germanus (Blanford, 1894)
Xyleborus orbatus (Blanford, 1894)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Koleopteroak
Familia Eskolitidoak

X. germanus eskolitido emearen alboko ikuspegia.

Izen arrunta
Barrenador negro
Kakalardo zulatzaile beltza
Black stemborer
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ez-ﬁnkatua; bakana

Ezaugarri bereizgarriak
Xylosandrus germanus eskolitido txikia da eta arrak
emeak baino txikiagoak dira: 1,5-1,7mm eta 2,0-2,4
mm luze, hurrenez hurren. Gainera, arrek ez dute hegalik eta, beraz, ez dituzte inoiz umatze-galeriak uzten.
Emeen pronotoa zabala bezain luzea da, aurrealdeko
ertza biribildua da eta aurreko erdian zeharkako espikula marrak dauzkate. Antenetan, funikulua bost segmentuz osatuta dago eta mazoa bat egindako hiru segmentuz. Mazoa moztuta dago, eta kopa forma duen puxika
itxura ematen dio horrek. Eskuteloa laua da eta lehen
koxa parea bananduta dauka; horri esker, Bizkaian dauden Xyleborini leinuko beste genero bietatik (Xyleborus eta Xyleborinus) bereiz daiteke.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Kakalardo zulatzaile beltzaren elikadura ohiturak xilomizetofagoak dira, hots, egurrean dauden onddoak jaten
ditu; emeek onddo horien esporak garraiatzen dituzte
mikangio izeneko gorputz inbaginazioetan. Europan,
belaunaldi bat dauka urtean, baina beste eskualde batzuetan bi edo hiru belaunaldi dauzkala ematen du.
Emeak maiatzean ekiten dio barreiatzeko hegaldiari eta
ekaina edo uztaila arte luzatzen da. Landare ostalarira
iristen denean, milimetro bateko diametroa duen sarrera zuloa egiten du azalean eta galeria nagusia eraikitzen hasten da, egurrean 1 cm-raino sartuz; galeria hiru
adar edo gehiagotan banantzen da, eta haietan, hiru
astez gutxi gorabehera, 140 arrautza ere errun ditzake.
Ernaldu gabeko emeak, partenogenesiz ugal daitezke
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eta haien arrautzetatik arrak aterako dira. Kopulatu dutenek egiten dituzten arrautzetatik, ordea, emeak eta
arrak aterako dira 9:1eko proportzioan. Garai hotzetan,
galerien barruan hibernatzen dute emeek.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Kakalardo hau zuhaitz hostoiraunkorren eta hostogalkorren barruan bizi da. Orokorrean, moztuta, hilzorian
edo hilda eta oraindik zutik dauden zuhaitzetako edozein tokitan (enborrean, adarretan edo adaxketan) egoten da, eta bi metro arteko garaiera duten motzondoak
nahiago ditu.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Espezieak Asian du jatorria eta Txinan (Taiwan uhartea
barne), Japonian, Korean, Vietnamen eta Ryukyu uharteetan dago. 1932an Estatu Batuetan sartu zen eta ondoren Kanadan eta Europan (Austria, Belgika, Frantzia,
Alemania, Italia, Suitza eta Balkanak). Bizkaian, 2003an
antzeman zen, Muxikan (Lopez et al., 2007), lau eme
harrapatu zirenean, eta Iberiar penintsulako espeziearen lehen aipamentzat jotzen da. Beharbada, Frantziatik zura inportatzearen ondorioz sartu zen.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Espezieak ez du interes ekonomikorik, batez ere zuhaitz
hil edo gaixoetan garatzen delako. Hala ere, ikusi denez, landare osasuntsuei, hala nola gaztainondoari
(Castanea sativa) edo mahatsondoari (Vitis vinifera),
erasotzeko gai da. Bestalde, Japonian kalteak eragin
ditu japoniar zedro (Cryptomeria japonica) eta japoniar
altzifre (Chamaecyparis obtusa) sailetan. Halaber, Esta-
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Kakalardo zulatzaile beltzaren erregistroak Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

tu Batuetan amerikar intxaurrondo beltzaren (Juglans
nigra) ale osasuntsuen aurkako erasoak ikusi dira, batez
ere, ale gazteetan, eta lotura ikusi da X. germanus espeziearen erasoen eta Fusarium generoko onddo espezie batzuei lotutako infekzioen artean.

Xylonsandrus germanus kakalardo zulatzaile beltzaren sartu-irtenek eragindako zuloak azalean (Argazkia: Jerry A.
Payne, USDA Agricultural Research Service, Bugwood.
org).

X. germanus eskolitido eme baten alboko ikuspegia. Sabelaldeko ikuspegia, lehen koxa parearen arteko bereizketa ikusten da bertan (xehetasuna zuriz adierazi da). (S.L.).
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Diktiopteroak: hainbat intsektu-taldea, hala nola, labezomorroena. Talde honetako kideek buruaren gehiena
estaltzen duen pronotoa daukate toraxean. Aho murtxikatzailea dute. Lehen hego-parea zerbait gogortuta
dute eta bigarrena mintzezkoa da. Metamorfosi bakuna
garatzen dute. Taldeak 6.000 espezie inguru batzen ditu.

LABEZOMORRO AMERIKARRA
Izen zientiﬁkoa
Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Blatta americana (Linnaeus, 1758)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Diktiopteroak
Familia Blatidoaks
Izen arrunta
Cucaracha americana
Labezomorro amerikarra
American cockroach

Periplaneta americana labezomorro amerikarraren bizkarraldeko ikuspegia. Haren tamaina handiari esker EAEko
jatorrizko labezomorro espezieetatik bereiz daiteke (S.L.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Labezomorro marroia da, tonu gorrixkak dauzkana, 3-5
cm luze. Horri esker, Bizkaian dauden beste espezieetatik erraz bereiz daiteke, txikiagoak baitira haiek. Espezie
honen bereizgarriak dira pronotoan dauzkan marra marroi argiak. Antenek itxura harikara dute. Beste labezomorro espezie batzuetan ez bezala, labezomorro amerikarrean sexu biek dauzkate hegoak eta hegan egin
dezakete. Arrak handiagoak dira, hegal garatuagoak
dauzkatelako. Periplaneta generoa beste labezomorro
peridomestikoetatik (giza jarduerak sortutako hondakinak ustiatzen dituzte baina bizirauteko ez dituzte haiek
bakarrik behar, esaterako Blatta generoa) bereizi ahal
izateko ezaugarrietako bat da Periplaneta ar eta emeen
hegalek erabat estaltzen dutela intsektuaren abdomena; Blatta orientalis helduen hegalek, ordea, abdomenaren hiru herenak estaltzen dituzte arretan eta abdomenaren erdia arte emeetan.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Intsektu hemimetaboloak dira, garapenean ez baitute
pupa-aldirik, eta ninfatik heldu itxurara iristeko aldaketak mailakakoak dira, metamorfosi osorik gabe. Beraz,
labezomorro amerikarrak hiru estadio baino ez dauka
bere garapenean: arrautza, ninfa eta heldua. Eme helduak 10-90 ooteka sortzen ditu bere bizitzan. Ooteka
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eratu ondoren, emeak tarte labur batez (30 bat orduz)
garraiatzen du elikadura iturri batetik gertuko substratuan utzi arte. Ooteka bakoitzak 14-16 arrautza izan ditzake, ilara paralelo bitan jarrita, eta 38-49 egunen buruan dute eklosioa. Tenperaturak eragin handia du ziklo
biologikoan eta guztira 15 hilabete dirau gutxi gorabehera. Heldu baten bizia urte eta erdikoa izan daiteke.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Intsektu hauek toki ilun, bero eta hezeetan bizi eta ugal
daitezke, eta tenperatura tarte egokiena 20-29 °C-koa
da. Hori dela-eta, ohikoa da estolderia sistemak, zabortegiak, sotoak, putzu septikoak, isurbideak eta hodiak
bezalako tokietan. Gaueko ohiturak dauzka, eta egunez
arrakala, tutu edo hodietan ezkutatzen da. Taldekoia
eta orojalea da, edozein material organiko mota jaten
du, ehunak, azala edo papera barne.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Labezomorro amerikarrak Afrika tropikalean du jatorria,
eta amerikar kontinentean XVIII. mendean sartu zen
lehen aldiz, beharbada esklabo-salerosketari lotuta.
Gaur egun hedadura kosmopolita dauka. Penintsulan,
Mediterraneoko portuetara iritsitako itsasontzien bidez
agertu da. Handik, lurralde osora hedatu da, batez ere,
intsektuak migratzeko duen gaitasunari esker.
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian: bibliograﬁa erregistrorik ez badago ere, esan daiteke labezomorro amerikarra lurralde osoan dagoela.

Beste espezie batzuekin geratu bezala, Bizkaian erregistro bibliograﬁkorik ez badago ere, labezomorro
amerikarra oso hedatuta dago lurraldean eta ohikoa da
arestian aipatu habitatetan aurkitzea: estoldetan, isurbideetan, putzu septikoetan, etab.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Orokorrean, labezomorro espezieek gaixotasunak kutsatzeko eragile jarduteko gaitasun handia dute; giza
osasunarentzat kaltegarriak diren protozoo, bakterio,
onddo, helminte eta birus mota asko daude. Periplaneta, Blatta eta Blatella kutsa litzaketen gaitzen artean,
bakterioengatiko enteropatogenia, salmonellosia, shigelosia, bazilo-disenteria eta aspergiliosia daude. Labezomorro amerikarraren agerpenak erreakzio alergikoak ere sorraraz ditzakeela egiaztatu da, eta eragiten duten berariazko iturriak exoeskeletoa, jariakinak,
arrautzak eta gorotzak dira. Duela gutxi erreakzio alergikoak eragin ditzaketen bederatzi substantzia potentzial identiﬁkatu dira.

Establezimenduetako apalategietan hamaika intsektizida
komertzial mota daude. Intsektu eta bestelako artropodo
sorta handi baten gaineko ondorioak dauzkate, baita labezomorroetan ere bai (E.CH.).

P. americana populazioen kudeaketa integratuak zenbait jarduera uztartzea eskatzen du, hala nola saneamendua eta fumigazioen bidezko kontrol kimikoa.
Halaber, kontrol biologikoa nahiko nagusitu da azken
urteotan; erabilitako eragileen artean, Steinernema
carpocapsae har nematodoak erabilera ahalmen handia du.
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Hemipteroak: 95.000 espezie baino gehiago biltzen dituen intsektu-ordena. Metamorfosi osatu gabekoak dira
guztiak eta, besteak beste, ondokoak ditugu talde honetako kide: zimitzak, euli zuriak, landare-zorriak eta txitxarrak. Aho-atal zulatzaileak dauzkate likidoak zurrupatzeko, hala nola, izerdia edo odola. Intsektu hauetako
batzuk kanpoko bizkarroiak dira eta gaixotasunak kutsatzen dituzte ziztaden bitartez.

PINAZIEN ZIMITZA
Izen zientiﬁkoa
Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)
Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Koreidoak
Izen arrunta
Chinche de los piñones
Pinazien zimitza
Western conifer seed bug
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Ezaugarri bereizgarriak
Leptoglossus occidentalis tamaina handiko zimitza da
(16-20 mm), marroi-gorrixka. Hegaletan marrazki bereizgarria dauka, erdialdean lerro zuri horizontala duena, eta atzeko hanketako tibietan hedapenak dauzka;
ezaugarri horri esker, erraz bereiz daiteke EAEn dauden
beste zimitzetatik.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Jatorrizko eskualdean, Estatu Batuetako eta Kanadako mendebaldeko kostaldean, pinazien zimitza espezie
uniboltinoa da (belaunaldi bat urtean), baina beste eskualde batzuetan aldaketak ikusi dira: triboltinoa (hiru
belaunaldi urtean) Mexikon, eta Europa hegoaldean bi
belaunaldi osatzen ditu urtean. Jatorrizko eskualdean
udaberrian erruten dute, konifero ostalariaren azikuletan. 10 egun geroago gutxi gorabehera arrautzen eklosioa gertatzen da, eta haietatik ateratako larbek bost
estadio dauzkate euren garapenean. Helduak udaberrian elikatzen dira, kono gaztez, proboszide luzea sartuz hazietako likidoak xurgatzeko.
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Leptoglossus occidentalis pinazien zimitzaren bizkarraldeko ikuspegia. Tibietan dauzkan zabalguneak ezaugarri
bereizgarria dira eta oso erabilgarria espezie hori beste
zimitzetatik bereizteko (Argazkia: Russ Ottens, University
of Georgia, Bugwood.org).

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ipar Amerikan Leptoglossus occidentalis-en landare ostalari nagusiak koniferoak dira, batez ere pinuak (Pinus
spp.) eta Douglas izeia (Pseudotsuga menziesii), baina
beste batzuetan ere aurkitu da, hala nola Kaliforniako
libozedroan (Calocedrus decurrens), zedroetan (Cedrus
spp.), ipuruetan (Juniperus), Kanadako edo ekialdeko
tsugan (Tsuga canadensis) eta izeietan (Picea spp.). Europan Pistacia vera-n (pistatxoa) eta kasualitatez zitriko
espezieren batean (Citrus spp.) ere aipatu da.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
L. occidentalis pinazien zimitzak Estatu Batuetako mendebaldeko kostaldean du jatorria eta herri osoan, Kanadako hegoaldean eta Mexikoko zati handi batean ere
hedatu da. Europan, 1999an sartu zen lehen aldiz, Venezian (Italia), zehazki, eta pixkanaka kontinenteko zati
handi batean hedatu da. Iberiar penintsulan, 2003an

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Pinazien zimitzaren agerpena Bizkaitik gertuko eskualdeetan eta espeziearen jatorrizko eremua.

gertatu zen haren agerpenaren lehen erregistroa, Katalunian eme bat harrapatu zenean (Ribes et al., 2004).
Sartu zenetik, Iberiar penintsulako 41 herritan erregistratu da haren presentzia, batez ere ekialdeko erdian
eta Balearretan. Azken antzemateak Portugalen eta
Galizian gertatu dira, 2010ean. EAEn, Donostian aurkitu zen ale bat 2009ko udazken hasieran (Pagola Carte,
2009), eta hura da Bizkaitik gertueneko aipamena.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Bere jatorrizko tokian konifero sailen izurritetzat jotzen
dute Leptoglossus occidentalis, kono gaztez elikatzen
delako. Hala ere, ez da ezagutzen espezie horri EAE inguruan egoteak eragin dezakeen kalte ekonomiko eta
ekologikoa.

Koniferoak pinazien zimitzaren ostalari behinenak dira (E. CH.)

199

PLATANOEN TIGRE-ZIMITZA
Izen zientiﬁkoa
Corythucha ciliata (Say, 1832)
Sinonimoak

Tingis ciliata (Say, 1832)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Tingidoak
Izen arrunta
Chinche tigre del platano
Platanoen tigre-zimitza
Sycamore lace bug

Corythucha ciliata platanoen tigre-zimitzak ornamentazio
oso deigarria dauka bere gorputzean, eta platanoen izurrite oso zabaldutzat jotzen da (S.L.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetako, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Corythucha ciliata platanoen tigre zimitza helduak zurixkak dira eta 3 mm luze. Itxura zapala eta gardena
dute. Protoraxa bururaino zabaltzen da, kapusai baten
gisa. Gorputz osoan zehar itxura zeharrargiko mintzezko uhinak dauzkate.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Zimitza espezie honek EAEn, Europako hegoalde osoan
bezala, dirudienez, hiru belaunaldi dauzka urtean, Erdialdeko Europan bi baino ez dauzkan bitartean. Eme
bakoitzak 350 arrautza ere errun ditzake, platanoaren
hostoen azpialdean jarrita. Arrautzak eklosioa egindakoan, heldugabeko bost estadio datoz heldu bihurtu
arte. Helduek zuhaitz azaletako zokoetan ematen dute
negua eta natura ingurunean –24 °C–ko tenperaturetan
bizirauteko gai dira. Hegan egiteko gaitasun mugatua
dute baina haizeak hedatzen laguntzen die. Izerdi elaboratuz elikatzen dira hostoen azpialdean.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Corythucha ciliata espezie monofagoa da funtsean,
ia platanoen hostoz baino ez baita elikatzen (Platanus
generoa, batez ere mendebaldeko edo Virginiako, P.
occidentalis), baina beste landare genero batzuetan
ere aipatu da: lizarretan (Fraxinus spp.), masustondoetan (Broussonetia spp.), pekan intxaurrondoetan (Carya
spp.) eta ezkietan (Tilia spp.).
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Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Intsektu honek Ipar Amerikan du jatorria. Europan,
1964an agertu zen, Italian, eta egun oso hedatuta dago
Europa kontinente osoan. Iberiar penintsulan, Gironan
aipatu zen lehen aldiz, 1980an. Harrezkero, zenbait eskualdetan hedatu da, baita Portugalen ere. Agertutako ordenaren arabera, Madrilen, Zaragozan, Burgosen,
Errioxan, Nafarroan, Bartzelonan, Kantabrian, Valladoliden eta Pontevedran aipatu da. Hasiera batean, EAEn
Gipuzkoara mugatzen zen, eta zenbait herritan antzeman zitzaion han (Pagola Carte eta Zabalegui, 2005).
Gaur egun ordea, Bizkaira eta Arabara ere hedatu dela
ematen du (S. Pagola, kom. per.).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Bere elikadura dela-eta, hastapenean platanoen tigre zimitzak inguru klorotikoak sortzen ditu zain nagusien elkargunearen aldean eta ondoren klorosia kanpoalderaino
hedatzen da. Horren ondorioz, zuhaitzaren fotosintesirako gaitasuna murriztu egiten da eta azkenean hostoak
zimeldu eta batzuetan erori ere egiten dira. Elikatzeko
jardueraz gain, landareak kaltetzen dituzten onddoen
bektorea ere izan daiteke. Platanoa parke eta lorategietan oso erabilia denez, lainoztatutako intsektiziden erabilera mugatua da eta, beraz, enborreko injekzioak erabili
ohi dira. Hiri inguruneetan kontrolatzeko, batzuetan olio
paraﬁnikoa erabili da; lortutako emaitza onak beste biozida batzuen –esaterako, etofenprox edo metilpirimifosak–
antzekoak izan dira. Hura kontrolatzeko unerik egokiena
udaberria da, intsektuak hosto berrietan ezartzen hasten
direnean, lehen errunaldiak egin aurretik beti.
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Aipamen zehatzik ez badago ere, dirudienez, gaur egun
platanoen tigre-zimitza Bizkaian ere hedatu da. Espeziearen jatorrizko eremua.

Tigre-zimitzak platano baten hostoetan eragindako kalteak (S.L.).
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TABAKOAREN EULI ZURIA
Izen zientiﬁkoa
Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Sinonimoak

Aleurodes tabaci (Gennadius, 1889)
Aleurodes inconspicua (Quaintance, 1900)
Bemisia emiliae (Corbett, 1926)
Bemisia bahiana (Bondar, 1928)
Bemisia hibisci (Takahashi, 1933)
Bemisia goldingi (Corbett, 1935)
Bemisia manihotis (Frappa, 1938)
Bemisia minima (Danzig, 1964)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aleirodidoak
Izen arrunta
Mosca blanca del tabaco, mosquita blanca del
tabaco, mosca blanca del algodonero, mosca
blanca del camote, mosca blanca
Tabakoaren euli zuria
Tobacco whiteﬂy, sweet potato whiteﬂy, cotton
whiteﬂy, cassava whiteﬂy
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Bemisia tabaci Aleyrodidae familiako heminopteroa da
eta ia mundu osoan dago hedatuta. Euli zuri hau UICNren munduko 100 espezie exotiko inbaditzailerik kaltegarrienen zerrendan dago.
Gorputz horia du, argizari-itxurako jariakin batez estalita. Begiak gorrixkak dira. Atsedenean, teilatutxo moduan tolesten dituzte hegalak. Bizkaiko baratzeetan B.
tabaci beste euli zuri espezie batekin batera agertzen
da, Trialeurodes vaporariorum delakoarekin1. Antzeko
itxura badute ere, sailetan arazo desberdinak dakartzate eta kontrol kimikorako erabilitako ﬁtosanitarioen
aurrean erresistentzia maila desberdina dute. B. tabaci
helduak T. vaporariorum euli helduak baino txikiagoak
dira, 1 mm luze gutxi gorabehera.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
B. tabaci euli zuriek biologia interesgarria dute; izan
ere, emeek errundako ernaldu gabeko arrautzetatik
arrak sortzen dira eta ernalduetatik emeak. Haietako
bakoitzak berrehun arrautza ere errun ditzake bere bizitza osoan. Arrautzak bertikalki jartzen dira hostoaren
azalean, azpialdean gehienetan, isolatuta eta normalean argizari-itxurako jariakin batez estalita. Lau estadio
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Bemisia tabaci espeziearen irudia (M.GV.).

igarotzen ditu larbak. Lehen estadioko larba mugikor
bakarra da eta forma eliptiko eta zapala dute. Arrautzatik irtendakoan hostoan mugitzen da azkenean aho-aparatuaren bidez hari atxiki arte. Gehienetan hosto zainen batetik hurbil jartzen dira, eta harrezkero mugitzeko gaitasuna galtzen dute. Estadio berri horretan gertatzen da hilkortasunik handiena. Bigarren eta hirugarren
estadioko larbak aurrekoak baino handiagoak dira eta
horixkak dira. Laugarren estadioko larba erraz bereizten da aurrekoengandik kolore hori biziagoa duelako
eta helduaren begiak orban txiki gorrixka bi bezala ikus
daitezkeelako.

B. tabaci-ren garapenari dagokionez, tenperatura tarterik egokiena 16 °C eta 34 °C-ren artean dago eta mugatzaileak 9 °C-ren azpitik eta 40 °C-ren gainetik daude. Euli honen garapen denbora tenperaturaren eta
hezetasunaren eta landare ostalariaren araberakoa da
batez ere.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
B. tabaci-ren ostalari diren bederatziehun landare baino gehiago katalogatu dira. Euli horren helduak landarearen toki guztietan egon daitezke, eta elikatzen,
kopulatzen eta hostoen azpialdeetan arrautzak erruten
ematen dute denbora gehien. Arrek eta emeek, antzeko proportzioan, gorteiatze konplexu baten ondoren
kopulatzen dute. Landareen kimu samurrak kolonizatu
ohi dituzte helduek, eta larbak toki berean gelditzen
dira garapena osatu arte.
1 Trialeurodes vaporariorum espezie aloktonoa da eta haren jatorri gunea
ez da identiﬁkatu, Amerika tropikal eta subtropikalekoa izan daiteke. DAISIE katalogoaren arabera oso hedatuta dago Europan eta Frantzian eta
Portugalen dago, baina ez Espainian. Hala ere, EAEn jasota dago (2008ko
EHAA, 2008043 aldizkaria, Xedapena: 04509), eta BFAk B. tabaci-arekin
batera sartu du tomate eta piper sailak kaltetzen dituzten euli zuri espezie
biak bezala.
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Bizkaian, euli zuria baratze sail batzuetan ageri da, eta
azken urteotan izurritetzat jo da. Zalantzak daude espeziearen jatorriari buruz; batzuek iradoki dutenez, euli zuria
Afrika tropikaletik dator, eta beste batzuen arabera, aldiz,
Indian edo Pakistanen dago jatorrizko eremua.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian
eta Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen
-bideak
Zientzialari batzuek iradoki dutenez, B. tabaci espezieak Afrika tropikalean izan dezake jatorria; handik
Europa eta Asiara hedatuko zen eta geroago Neotropikoan sartuko zen, batez ere, landare materialaren
garraioaren ondorioz. Beste ikertzaile batzuek, ordea,
iradoki dute Indian edo Pakistanen izan dezakeela jatorria, haren etsai naturalen espezie aniztasun handiena
han aurkitu baita. Euli zurien espezie hau nekazaritza
sistema sorta zabal batean dago hedatuta, subtropikaletatik tropikaletara, baita klima epeletako eskualdeetan ere. Gaur egun hedadura globala dauka eta, Antartidan izan ezik, kontinente guztietan dago. Uste denez,
B. tabaci kutsatutako landare produktuen garraioaren
bidez hedatu da mundu osoan, eta eskualde batean
ﬁnkatu ondoren, azkar zabaltzen da.
Bizkaian, euli hori tomate eta piper sailetan ageri da,
eta azken urteotan izurritetzat jo da. Hasieran, Poinsettia (Pazko lorea) generoko apainketa landareetan antzeman zen hemiptero hori. Gaur egun ikusi da berotze
sistemadun negutegietan hazteko teknikek, hala nola
gerizpe-sareek, eta monolaborantzek euli horren belaunaldi gainjarpena erraztu dutela.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
B. tabaci tabakoaren euli zuria, eskualde batean ﬁnkatutakoan, azkar zabaltzen da eta, elikadura ohiturak eta
gaixotasunen transmisioa direla-eta, kalte handiak eragiten dizkie laboreei; hori dela-eta, munduko 100 espezie exotiko inbaditzailerik kaltegarrienetakotzat jotzen
da. Eragindako kalte zuzenei dagokienez, lehenbizi aipatu behar da larbek eta helduek izerdia xurgatzen dutela, eta horrela landarea ahultzen dutela. Halaber, listuarekin batera toxinak sar ditzakete, zenbait aldaketa
ekarriz bai landareari bai fruituari. Espezie horren populazio handiak dauden tomate sailetan, TIR (tomatearen
heltze irregularra) izeneko arazo ﬁsiologikoa gertatzen
da. Zeharkako kalteei dagokienez, hosto, lore eta fruituetan fumagina motako onddoen garapena errazten
du, landareak itoz, fotosintesia oztopatuz eta uztaren
kalitatea murriztuz. Bestalde, birus askoren bektorea da
eta 60 birosi inguru transmititzen ditu. Gaur egun, tomatearen kizkur horiaren birusa edo koilararen birusa
(TYLCV) da hedatuena, kontrolatzen zaila delako.
Zaila da euli zuria kontrolatzea, zenbait ﬁtosanitarioren
aurrean erresistentzia edo tolerantzia garatu duelako.
Honakoak dira prebentzio metodo batzuk: belar txarrak
kentzea, bai erein aurretik bai hazi bitartean, aurreko
uztetako landare hondarrak ezabatzea eta hazten amaitutakoan tratamenduak egitea izurritearen edozein
egoerak irautea saihesteko.
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Etsai natural asko dauzka euliak, eta haren populazioak
kontrolatzeko erabil daitezke. Honakoak dira erabilienetako batzuk: Eretmocerus mundus, euli zuriaren liztor
bizkarroia, larbak harrapatzen dituzten zenbait mirido,
hala nola Macrolophus caliginosus eta Dicyphus tamaninii, eta zenbait onddo, hala nola Verticilium lecanii
edo Phacelomyces formosus, larben patogenoak baitira, eta belztuta eta ia “momia” bihurtuta uzten baitituzte.

Bizkaian, azken urteotan izurritetzat jo da Bemisia tabaci. BFAk egindako euli zuriari buruzko informazio triptikoa.
Argitalpen horretan, B. tabaci espeziearekin batera, Trialeurodes vaporariorum ere sartu da, biak baitira tomate
eta piper sailak kaltetzen dituzten espezieak.

Bemisia tabaci espeziearen ostalari diren 900 landare baino gehiago katalogatu dira. Bizkaian, piper eta tomate baratzeetan ageri da (E.CH.).
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HEMIPTERO AFIDOAK: Talde honen konplexutasuna eta
ugaritasuna direla eta, gainerako hemipteroetatik bereiz azalduko dugu.

Aﬁdoak edo landare-zorriak
Aﬁdoak edo landare-zorriak Aphididae familiakoak dira,
Hemiptera ordenakoak. Intsektu ﬁtofago talde bat dira
eta landareen jariakinak xurgatzen dituzte. Zikloaren
ezaugarri nagusietako bat da kopularen bidez ugaltzen
diren ar eta eme bereizien belaunaldi bat, belaunaldi
anﬁgoniko edo sexuala (obiparoa) izenekoa, eta belaunaldi partenogenetikoa, hots, eme bibiparoek bakarrik
osatutakoa, edo batzuk txandakatu ahal izatea. Lan honetan, dozena bat landare-zorri exotikori dagokien ﬁtxa
aurkeztu da. Intsektuen ﬁtxa guztien barruan proportzio
handia izanda hura, interesgarria iritzi diogu taldearen
ezaugarri orokor batzuk azaltzeari.

Anatomia
Aﬁdoak intsektu txikiak dira, gehienetan puxika itxurakoak edo oboideak, 1,5-3,00 mm luze, eta itxura bigunekoak, gorputzak esklerotizazio ahula duelako. Kolorea inguru esklerotizatuek eta erraietako koloreak ematen diote, eta kolore sorta zabala dauka, zuri hialinotik
beltz bizira, hori, krema, berde eta arreetatik igarota.
Egitura kutikularra ere aldakorra da, eta espezie batzuek sortzen dituzten argizari-itxurako jariakinek kotoi
itxura ematen diete. Bestalde, aﬁdoak polimorﬁkoak
dira: espezie berean zikloko zenbait belaunalditako
aleek itxura bana izan dezakete, eta forma hegodunak
eta hegogabeak aurkitzen dira.
Buruaren forma begien tamainaren –handiak, puxika
itxurakoak eta irtenak izaten dira– eta haien aurreko
muturraren eta antena foseten atzekoaren arteko tartearen araberakoa da. Antena hiru eta sei pare arteko
giltzartez osatuta dago eta usaimen organoak dauzkate; forma hegodunetan eta arretan luzeagoak izaten
dira. Aho-aparatuan aurpegia da gehien ikusten den
zatia, eta haren forma eta tamaina landare ostalariaren
azaleko eraketari lotuta dago. Forma hegogabeetan,
toraxeko esklerotizazioa abdomenekoaren antzekoa
izaten da, baina hegodunetan, toraxak bolumen handiagoa izaten du eta esklerotizatuago dago, hegalen
garrantzia eta haiei lotutako muskuluen garapen handiagoa direla-eta. Hegal pare biak gardenak dira baina
pigmentazio apur bat izan dezakete. Atzekoak askoz
txikiagoak dira eta aurrekoari lotuta daude zenbait gakoz. Hankak meheak dira, eta tibiak luzeak eta ﬁnak.
Abdomenak 9 segmentu dauzka; azkenak, urito izenekoak, adartxoak dauzka alboetan. Autohemorrea organoak dira, defentsarako erabilitako jariakina, aberatsa
ezkoetan eta airea ukitzerakoan solidotzen dena. Abdomenaren azken aldean isatsa dago, landare-zorrien-

gan bereizgarria den formazioa. Sabelaldean, uzki-plaka ikusten da, eta haren aurrean, plaka genitala.
Landare-zorrien gazte edo imago aurreko estadioen
itxura helduarenaren oso antzekoa da, batez ere forma
hegogabeetan.

Ugalketa
Zenbait ziklo biologiko mota daude, eta haietan belaunaldi partenogenetikoak eta belaunaldi sexual edo
anﬁgonikoak txandakatzen dira, landare batean edo
batzuetan. Ziklo oso edo holozikloetan belaunaldi partenogenetikoak eta sexualak daude. Ziklo partzial edo
anholozikloetan belaunaldi partenogenetikoak datoz
bata bestearen atzean belaunaldi sexualik gabe. Bestalde, zikloak landare ostalari bakar batean gerta daitezke
eta ziklo monoikoez ari gara, edo hurrengo belaunaldia
garatzeko gerta daiteke beste landare ostalari batera
aldatu beharra, ziklo dioiko edo heteroikoetan. Holoziklo batean, eme sexualek arrautza ernalduak erruten
dituzte eta haietatik eme partenogenetikoak jaiotzen
dira, gehienetan apteroak, fundatzaileak deitutakoak.
Eme partenogenetiko gehiago sortuko dituzte haiek,
apteroak edo hegodunak, fundatrigenoak deitutakoak;
azken horiek beste landare batzuetara migra dezakete,
eta azkenean azken belaunaldia emango dute, sexudunak: emeak eta arrak, haiek kopulatu eta zikloa itxiko
da arrautza ernalduak errunda, gehienetan negutarrak.

Elikadura
Elika daitezkeen landare sorta espezie bakoitzarentzat
aldatzen da, baina oso gutxi dira landare-zorri polifagoak, zenbait familiaz elikatzeko gai direnak. Lehen
mailako ostalaria landare espezie gutxitara mugatzen
da, genero berekoak edo genero oso lotukoak, eta
ziklo dioikoko aﬁdoak zorrotzagoak izaten dira lehen
mailako ostalariari dagokionez bigarren mailakoari dagokionez baino.
Forma hegodunek zentzumen-prozesu batzuen bidez
ezagutzen dituzte landare egokiak. Lehenbizi, zehazta-
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sun txikiko bistako azterketa dago eta pausatu ondoren, azalaren azterketa mekanikoa dago tartsoen laguntzaz. Ondoren, usaimenezko azterketa dago, eta haren
ondoren azalaren dastamenezkoa; dena egokia izanez
gero, landarearen ﬂoemara iritsiko da landare-zorria elikatzeko. Aﬁdo guztiak ez dira landare inguru berberetan garatzen, eta forma bakoitzak landare- berean hautatutako tokia ere alda daiteke. Gehienetan, alde berdeetan garatzen dira, baina espezie batzuek kimuetan,
loreetan, fruituetan, adarretan, enborretan, sustraietan,
erraboiletan edo tuberkuluetan egiten dute.

Hedadura
Gutxi gorabehera 600 generoko 5.000 espezie inguru
ezagutzen dira. Denen artean hedadura oso kosmopolita dute, baina ez daude Antartikan. Haien presentzia
nabarmenagoa da eskualde epeletan eta haien aniztasuna handiagoa da Ipar hemisferioan. Afrikako iparraldeko eta Asiako aﬁdoen fauna ez da ezaguna eta,
beraz, zaila da Europan dauden espezie askoren hedadura osoa ematea. Egun, Iberiar penintsulan eta Balearretan 600 espezie baino gehiago aipatu dira.

Elkarreraginak beste espezie batzuekin
Aﬁdoek melaza izeneko likido azukredun eta itsaskorra isurtzen dute uzkitik eta beste intsektu batzuek, hala
nola erleek, liztorrek, euliek eta batez ere inurriek elika-

tzeko darabilte hura. Espezie batzuek landarean utzitako melaza baliatzen dute, baina inurriek, orokorrean,
banaka estimulatzen dituzte aﬁdoak melaza tanta uzkitik zuzenean hartzeko. Horren truke, babesa ematen
diete haiek balizko harraparien aurrean –besteak beste,
marigorringoak (Coleoptera ordenako kokzinelidoak),
krisopak (Neuroptera ordenako krisopidoak) eta sirﬁdoak (Diptera)–.

Kalteak
Ziztatzaile-zurrupatzaile motako elikadura motak zenbait arazo sor ditzake landarean, hala nola malformazioak, kiribiltzeak edo zezidioak. Kalteak zuzenekoak,
izerdia galeraren eta malformazioen ondorioz, eta
zeharkakoak izan daitezke, transmititzen dituzten birusek eta sortzen duten melazan ugaldutako onddoek
eragindakoak.
Arteak erabiliz, landare-zorri hegodunak harrapa daitezke. Interes agronomikoko espezieak ikertzeko erabilitako arte koloredunak, batez ere horiak, produktu
itsaskor edu urezko batez lekedezta daitezke: kolorea
dela-eta, garapen edo zahartze bideko landare baten
aurrean daudela uste dute, eta halakoek proteina proportzio handiagoa dute izerdian.

Aﬁdoen osoko ziklo biologiko (holozikloa) osoa (G.L.).
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Izen zientiﬁkoa
Aphis (Aphis) gossypii (Glover, 1877)
Sinonimoak

Doralis frangulae (Kaltenbach, 1845)
Cerosypha gossypii (Glover, 1877)
Aphis cucurbiti (Buckton, 1879)
Aphis citrulli (Ashmead, 1882)
Aphis cucumeris (Forbes, 1883)
Aphis monardae (Oestlund, 1887)
Aphis citri (Ashmead of Essig, 1909)
Aphis minuta (Wilson, 1911)
Toxoptera aurantii bar. limonii del (Guercio, 1917)
Aphis bauhiniae (Theobald, 1918)

Aphis gossypii kotoiaren landare-zorriaren forma apteroa (G.L.).

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón del algodonero, Pulgón del melón
Kotoiaren landare-zorria
Cotton aphid, melon aphid
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetan ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Landare-zorri edo aﬁdo espezie hau oso aldakorra da,
bai tamainari bai koloreari dagokionez, elikatzen ari
den landare ostalariaren arabera.
Heldu apteroak 1,5 mm luze dira eta kolorea hori-laranjatik berde ilun ia beltzera doa. Burua gorputza baino ilunagoa du, antenetako tuberkuluak azpigaratuta
dauzka eta antenak gorputza baino laburragoak, alde
distalean pigmentazio ilun apur bat dutela. Mikroskopioan, espikula txikiek osatutako sabelaldeko ilarak ikus
daitezke abdomenean. Adartxoak ilunak eta zilindrikoak dira, zabalak oinarrian, eta erpinerantz apurka estutzen dira. Heldu hegodunek buru, torax eta adartxo
beltzak dauzkate; antenak eta hankak grisaxka argiak
dira eta isatsa argia da. Abdomenaren kolorea ez da aldatzen forma hegogabean ikusitakoaren aldean.

Aphis gossypii ninfak ere desberdinak dira. Alde batetik, forma apteroak berde argiak edo horixkak dira, eta
sifoiak gorputza baino apur bat ilunagoak; antenak eta
hankak argiagoak dira eta orban grisaxkak dituzte. Bestalde, forma hegodunaren ninfak bilo zurixka batez estalita daude. Hanketako alde distala eta adartxoak ilunak dira, eta antenak eta isatsa, aldiz, argiak (ezaugarri

horri esker A. spiraecola espezietik (ikusi hurrengo ﬁtxa)
bereizten da.
Kotoiaren landare-zorriaren arrautzak horiak dira baina
berehala hartzen dute tonu beltz eta distiratsua.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Europako hegoaldean kotoiaren landare-zorria ziklo
anholoziklikoaren bidez garatzen da, eta eme helduak
belaunaldi partenogenetikoen bidez ugaltzen dira.
Inoiz kolonien garapen holozikikoa ere ikusi bada ere,
aﬁdo honengan ugalketa sexualak ez du garrantzirik;
emeek, ordea, 50 belaunaldi ere sor ditzakete urtean,
asexualki, elikatzeko eta hazteko klima baldintza onak
egonez gero. Europan, ia urte osoan dabil aktibo landare-zorri hau, eta populaziorik handiena udaberrian
eta txikiena udazkenean izan ohi ditu.

A. gossypii espezie polifagoa da eta landare mota ugari
jaten ditu, batez ere belarkiak eta zenbait zuhaitz espezie; garatzen ari diren landarearen aldeak nahiago ditu,
esaterako, hosto kimuak. Bai helduek bai ninfek modu
pasiboan ateratzen dute landareak egindako izerdia,
eztena sartuta, eta melaza asko isurtzen dute.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Landan, A. gossypii eta A. spiraecola koloniak ikus daitezke kimu beretik elikatzen (ikusi hurrengo ﬁtxa). Europako hegoaldeko klima baldintzetan, kotoiaren landare-zorria laboreetan ugaltzen da, bai kanpoaldean bai
babestuetan. Orokorrean, basalandare batzuetan igarotzen du negua espezie honek, baina baldintza onak
dauzkanean, forma hegodunek bigarren mailako ostalarietarantz emigratzen dute; besteak beste, errosazeo,
malbazeo, kukurbitazeo, solanazeo... familietako landareak eta zitrikoak hautatzen ditu.
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Kotoiaren landare-zorria Bizkai osoan hedatutako aﬁdoa
da, eta erregistro dokumentatu batzuk ere badira.
Ez da zehazki ezagutzen espeziearen jatorrizko eremua,
baina mapan marratuta ageri den eskualdeari iritzi zaio
posibleena.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

Aphis gossypii kotoi sailetan (Gossypium hirsutum) deskribatu zen Estatu Batuetako hego-ekialdean (hortik haren izen arrunta), baina jatorria Asiako ekialdean omen
dago. Aﬁdo espezie hau oso hedatuta dago mundu
osoan, eta ohikoa da kontinente guztietan. Espeziea
mundu mailan sartu eta hedatzeko bidea pasiboa izan
da, landareen merkataritzaren bidez –besteak beste,
barazkiak, frutak, loreak, landare apaingarriak, etab.–.

Aﬁdo hau, DAISIEko adituen arabera, Europako 100 espezie exotiko inbaditzailerik kaltegarrienen zerrendan
jasota dago. A. gossypii espezieak eragindako kalteak
beste edozein aﬁdok sor ditzakeenen antzekoak dira,
landarearen izerdia xurgatzeagatik eta melaza isurtzeagatik. Lehen kasuan, klorosia eragiten da landarean,
eta deformazioak hostoetan, fotosintesirako eraginkortasuna murriztuz. Bigarren kasuan, isuritako melaza
kantitate handia dela-eta, Fumagina motako onddoak
ezar daitezke, eta landarearen zurtoinean eta hostoetan fumagina gara daiteke. Fruituak ere kaltetu ditzake horrek. Bestalde, landareei zenbait birosi kutsa diezazkieke A. gossyppi espezieak; haien artean, zitrikoen
tristeziaren birusa (Citrus Tristeza Virus, CTV) eta “vein
enation” izenekoa (Citrus Vein Enation Virus, CVEV) nabarmentzen dira. Azkenak, protuberantziak agerrarazten ditu hostoetan.

Iberiar penintsulan maiz aipatu da hazitako landare
espezieen izurrite gisa, bai belarkiena bai zuhaitzena,
eta oso ezaguna da Mediterraneo aldean, neurri handi
batean, zitrikulturan eragin ditzakeen galerengatik. Bizkaian zenbaitetan jaso da landare-zorri espezie honen
presentzia; lehen aldiz, 1974an aurkitu zen Mungian
eta Zornotzan (Nieto Nafría & Mier Durante, 1982), eta
ondoren lurralde mailan aipatu da (García Prieto et al.,
2004; Hermoso de Mendoza et al., 2008).
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Landare-zorrien kontrol biologikoan etsai naturalen
eginkizun garrantzitsua betetzen duten animalia espezie asko eta ugari daude, harraparietatik, hala nola
Scymnus generoko kokzinelidoak, brakonidoen familiako himenoptero bizkarroietara. Aﬁdo pilaketaren arabera, ordea, etsai natural horiek ez dira gai hedatzen
den populazioa kontrolatzeko eta, beraz, metodo kulturalak erabiltzea gomendatzen da; besteak beste, arte
kromotropiko horiak jartzea eta, muturreko kasuetan,
kontrol kimikoa. Azken horretarako, landare-zorroak
kontrolatzeko gomendatutako zenbait pestizida edo
materia aktibo daude merkatuan (EHAA, 2008).

Aphis gossypii landare mota ugariz elikatzen da, batez
ere belarkiz eta zuhaitz motako batzuez. Baldintza onak
daudenean, forma hegodunek, besteak beste, kukurbitazeoen eta errosazeoen familietako bigarren mailako espezie ostalarietarantz emigratzen dute (I.B.).

209

ZITRIKOEN ZORRI BERDEA
Izen zientiﬁkoa
Aphis (Aphis) spiraecola (Patch, 1914)
Sinonimoak

Aphis spiraecola (Patch, 1914)
Aphis viburnicolens (Swain, 1919)
Aphis mitsubae (Shinji, 1922)
Doralis spiraecola (Patch): Börner & Schilder, 1931
Aphidula spiraecola (Patch): Börner & Heinze, 1957
Aphis pseudopomi (Bertels, 1973)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón verde de los cítricos
Zitrikoen zorri berdea
The Spiraea aphid

Aphis spiraecola zitrikoen zorri berde eme apteroaren irudia (G.L.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak
Europan, Aphis spiraecola espezie anholoziklikoa da
eta, beraz, eme partenogenetikoak baino ez ditugu
aurkitzen. Zitrikoen zorri berdearen eme bibiparo apteroak 1,2-2,7 mm luze dira eta kolore berde bizia dute,
gutxitan berde argia edo berde horixka, eta adartxoak
eta isatsa beltzak dira. Antenek gutxi gorabehera gorputz erdiaren luzera dute eta 6 antenomeroz edo giltzartez osatuta daude, lehen biak eta azken biak beltzak. Hankek generoan ohikoa den kolorea dute, eta
alde argiak eta ilunagoak txandakatzen dira. Kutikularen sarea ez dago oso markatuta, baina abdomenaren
atzealdean 2 marra txiki eta batzuetan adartxoen atzeko eskleritoak ikus daitezke. Eme bibiparo hegodunak,
ordea, 1,8 mm inguru luze dira eta antenak, hanka zati
batzuk, adartxoak eta isatsa beltzak dira. Abdomenak
bazterreko eta adartxoen atzeko eskleritoak dauzka eta
3 marra atzealdean.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Aphis spiraecola zenbait modutan garatzen da eskualdeen arabera. Ipar Amerikan eta Japonian, zitrikoen
zorri berdea espezie dioiko holoziklikoa da eta, beraz,
ar hegodunak daude. Spiraea generoko landareak dira
lehen mailako ostalariak (oso gutxitan beste errosazeo
generoren bat), eta bigarren mailako ostalari 20 familiatako 65 generotako espezieak, batez ere sasiamak
(Caprifoliaceae), lore konposatuak dituzten landareak
(Asteraceae), errosazeoak (frutadunak eta apaingarriak;
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Rosaceae), errubiazeoak, hala nola Galium sp. edo Rubia peregrina (Rubiaceae) eta zitrikoak (Ruteaceae).
Mundu mailako gainontzeko hedadura eskualdeetan
aﬁdo honek forma anholoziklikoa garatzen du, alegia,
ugalketa partenogenesiz baino ez da egiten eta forma hegodunek kolonizatu ohi dituzte bigarren mailako
landare ostalariak. Laborategiko baldintzetan, A. spiraecola espeziearen ziklo osoak, ninfa jaio berrietatik
eme helduetara, 9 eta 10 egun artean behar ditu sagar
hostoetan 22-24 °C-tan eta 6 eta 7 egun artean 28-30
°C-tan.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Zitrikoen zorri berdeak hosto samurren azpialdea nahiago ditu –konkortu egiten ditu–, baina landarearen alde
berde guztiak, loreak eta fruituak ere koloniza ditzake.
Melaza ugari sortzen du eta orokorrean inurriek zaintzen dituzte, zorriek isuritako melazaz elikatzen baitira. Aﬁdo hau, Europan, ohikoa da hegoaldeko lurraldeetan, eta arraroagoa erdialde eta iparraldekoetan.
Azken haietan, giro babestuetara mugatzen da. Castellón, adibidez, forma anholoziklikoan garatzen da eta
zitrikoetan dago urte osoan. Populazio maila goren bi
dauzka, udaberrian bat eta udazkenean bestea.
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Zitrikoen zorri berdea Iberiar penintsula osoan, baita Bizkaian ere, oso hedatutako espeziea da. Espeziearen jatorrizko eremua.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

Espezieak Asian du jatorria eta Ipar Amerikan (1907),
Australian (1931), Afrikan (1939) eta Mediterraneoko
eskualdean (1961) sartu da. Egun, munduko eskualde
bero eta epeletan landare-zorri espezie hedatuenetako
bat da.

Aphis spiraecola Espainian zitriko sailentzat dauden
landare-zorri espezierik kaltegarrienetakotzat jo dute,
sortzen dituen arazo ﬁtosanitarioak direla-eta. Zitrikoen
birosien bektore joka dezake, haien artean, gaitz ezagunak, hala nola zitrikoen tristezia (Citrus tristeza virus,
CTV) eta zainetako eskresentziak (Citrus vein enation,
CVEV). A. spiraecola espezieak gaitzak transmititzeko
duen eraginkortasuna Toxoptera citricida eta A. gossypii bezalako beste aﬁdo batzuena baino txikiagoa da,
baina populazio oso ugari eta handiak osatzeak orekatzen du hori. Gainera, zitrikoei beste kalte bat ere eragiten die, haren erasoa dela-eta, hostoak erpinetik peziolorantz eta gainaldetik azpialderantz deformatu eta
kiribildu egiten baitira eta horrek kimu horien hazkundea eteten baitu.

Iberiar penintsulan, espezie autoktonoak ordezkatu
ditu pixkanaka, Espainiako zitrikoetan guztiz nagusitu
arte, batez ere Alacantetik iparrerantz. Gaur egun, espeziea oso hedatuta dago penintsula osoan. 2005ean
penintsula iparraldeko zitrikoen aﬁdoen azterketa egin
zen eta Kantabrian, Bizkaian eta Gipuzkoan antzeman
zitzaion (Hermoso de Mendoza et al., 2008).

A. spiraecola espeziea eta orokorrean zitrikoen izurritea diren aﬁdo gehienen kontrol kulturalaren barruan
forma hegodunak erakartzeko arte kromotropiko horiak
sartzen dira. Izurritearen lehen infestazioak antzematen
laguntzen du horrek. Bestalde, kontrol kimikoa zuhaitzaren kanpoaldean zenbait intsektizida mota aplikatzean datza.
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ZORRI ILETSUA
Izen zientiﬁkoa
Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)
Sinonimoak

Aphis lanigera (Hausmann, 1802)
Coccus mali (Bingley, 1803)
Aphis lanata (Salisburg, 1816)
Eriosoma mali (Leach, 1818)
Myzoxylus lanigerus (H) (Blot, 1831)
Myzoxylus mali (Blot, 1831)
Lachnus lanigerus (H) (Westwood, 1840)
Schizoneura manigera (H) (Hartig, 1841)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón lanígero del manzano
Zorri iletsua
Woolly apple aphid, american blight
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Europan, zorri honen ale ia guztiak emeak dira, hegodunak edo hegogabeak. Eriosoma lanigerum eme bibiparo apteroak puxika itxurakoak dira, 1-2,6 mm luze
gutxi gorabehera, eta kotoi-itxurako ezko zurixka ekoizteko guruin asko dauzkate; horrek bereizgarria den kotoi itxura ematen dio eta, ezko geruza hori kenduta,
purpurak edo arre-gorrixkak dira. Antenak bost edo sei
giltzartez osatuta daude eta laburrak dira, gorputzaren
herena, gutxi gorabehera, eta adartxoak garatu gabe
daude. Eme bibiparo hegodunak 1,6-2,3 mm luze dira;
burua eta toraxa beltz distiratsuak dira, eta abdomena,
ordea, gaztainkara eta ezko jariakina dauka. Antenak
forma apteroan baino luzeagoak dira, gorputzaren erdia, gutxi gorabehera, eta arantza ilarak izan ohi dituzte.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Ipar Amerika da Eriosoma lanigerum-en jatorrizko eremua. Han, aﬁdo hau dioikoa omen da, garapen holoziklikoa dauka eta lehen mailako ostalaria zumar zuria
(Ulmus americana) da. Europan eta munduko beste toki
batzuetan, aldiz, anholoziklikoa baino ez dela ematen
du, partenogenesiz ugaltzen da, baina uda amaieran
kopulatzen duten ar eta eme ale batzuk ager daitezke.
Gaztetan, sustraietan, azaleko arrakaletan, batez ere
zuhaitzaren behealdekoetan, edo Nectria galligena
onddoak eragindako pitzaduretan –sagarrondoaren
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Eriosoma lanigerum zorri iletsu eme apteroaren irudia
(G.L.).

txankroa deritzon gaitza eragiten du berak– igarotzen
du negua. Udaberriaz gero eta azaroa arte, 10 eta 20
belaunaldi artean gara ditzake urtean, ia denak eme
aptero bibiparoak direla. Baldintza egokietan, eme bakoitzak 100 ninfa baino gehiago sor ditzake. Udazkenean, eme hegodun sexuparoek, hots, arrak eta emeak
jaioarazten dituztenek, neguko arrautzak ere errun ditzakete. Hala ere, haietatik jaiotako fundatzaileak berehala hiltzen dira, elikatu gabe, haren lehen mailako
ostalaria ez dagoelako.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Zorri iletsua kimatzeak, izurriteek eragindako zaurien
zantzuak, klimaren kalteak, txankroak, etab. dauden
landare aldeetan ﬁnkatu ohi dira. Sagarminaren (Malus
communis) sustraietan igarotzen du negua eta urtearen gainerakoa enborrean eta adarretan. Beste zurezko errosazeo batzuetan ere aipatu da, hala nola madariondoan (Pyrus spp.), Cotoneaster spp.an, Crataegus
generoko elorrian, irasagarrondoan (Cydonia spp.) eta
gurbean (Sorbus spp.).

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Eriosoma lanigerum landare-zorriak Ipar Amerikan du
jatorria eta hedadura kosmopolita du, hedadura antropikoa dela-eta. Europan, zehazki Ingalaterran, XVIII.
mendearen amai aldera agertu zen lehen aldiz. Iberiar
penintsulan, sagarrondoan (Malus domestica) aipatu da
eta Bizkaian arbola horren laborantza eremuei dago lotuta.
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Eriosoma lanigerum espezieak Bizkaian duen hedadura
sagarrondoaren laborantza eremuei lotuta dago. Espeziearen jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Zorri iletsuak kalte zuzenak eragiten dizkie sagarrondo
sailei, birosirik transmititu barik. Orain arte haren populazioak gutxi gorabehera eraginkortasunez kontrolatu direla
ematen du, Aphelinus mali liztortxo bizkarroiaren bidez.
Kalte handiak eragiten ditu arbola eratzeko fasean, haren ziztadek zezidio edo tumore nabarmenak sortzen
dituztelako. Urteak joan ahala, azaleko pitzadurak bezala agertzen dira. Sustraietako tumoreek landarearen
garapen erregularra galarazten dute; gainera, bere garapena kaltetzen duten gaitzek jo ahal izateko prestatzen dute arbola, haren hazkundea eta indarra murrizten dira, eta hil arte ere ahultzen da. Bestalde, sortutako tumoreetan zenbait onddo agertzen dira, hala nola
sagarrondoaren txankroen errudunak, eta are gehiago
ahultzen dute landarea haiek. Halaber, populazio handiak daudenean, sortutako melazak eta haren gainean
jarritako onddoek (Fumagina) zeharkako kalteak eragin
ditzakete, hala nola jarduera fotosintetikoa murriztea
eta gas trukea oztopatzea, zuhaitzaren egoera orokorra
larriagotuz.
Hartu beharreko oinarrizko neurrien artean, garrantzitsua da egiaztatzea aldaxken sustraiek ez dutela zorririk. Aldaera erresistenteak ere landa daitezke eta ongarri kantitatea zaindu arbolaren indar handiegia saihesteko. Kontrol kimikoa neketsua da, zorriak isuritako kotoi-itxurako substantziak ez diolako produktuari sartzen
uzten. Kontrol biologikoan, Aphelinus mali erabiltzen
da, zorri iletsuaren etsai naturala izanik; neurri txikiko
himenopteroa da (1 mm luze), beltza, bizkarrean marra
horia duena. A. mali bizkarroia da eta zorriaren gorputzaren barruan garatzen da, hura hilez harengandik irteterakoan. Bizkarroia duten zorriek kolore beltza dute
eta ez daukate kotoi-itxurako substantzia.

Eriosoma lanigerum izurritea erauzten zaila da sagarrondo
sailetan, haren gorputza estaltzen duen ezkozko babesa
dela-eta, intsektizidek (aﬁzidek) hura zuzenean ukitzea galarazten baitu hark (I.B.).

Sagarrondoaren izurriteen eta gaitzen gaineko BFAren
triptikoa; besteak beste, zorri iletsua (Eriosoma lanigerum)
aipatzen da.
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PATATAREN ZORRI BERDEA
Izen zientiﬁkoa
Macrosiphum (Macrosiphum) euphorbiae
(Thomas, 1878)
Sinonimoak

Siphonophora euphorbiae (Thomas, 1878)
Siphonophora cucurbitae (Middleton, 1879)
Macrosiphon solanifolii (Ashmead, 1882)
Nectarophora ascepiadis (Cowen ex Gillette & Baker, 1895)
Macrosiphum tabaci (Pergande, 1898)
Nectarophora heleniella (Cockerell, 1903)
Macrosiphum rosaeollae (Theobald, 1915)
Macrosiphum koehleri (Börner, 1937)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón verde de la patata
Patataren zorri berdea
Potato aphid
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapenan
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Macrosiphum euphorbiae patataren zorri berde eme apteroaren irudia (G.L.).

Ugalketa zikloa 15 eta 20 urte artekoa da, eta dirauen
bitartean 1-4 ninfa sor ditzakete emeek. Udazkenean
eme hegodunak sortzen dira; lehen mailako landare ostalarietarantz emigratzen dute haiek eta eme apteroak
sortzen dituzte neguan. Uda amaieran ar hegodunak
sortzen dituzte eta neguan emeekin kopulatuko dute
haiek.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Ezaugarri bereizgarriak
Aﬁdo espezie honen tamaina 1,7 eta 3,6 mm artekoa
da. Heldu eta ninfa apteroen kolorea horitik berde argira aldatzen da eta batzuetan ale arrosak ere aurkitzen
dira. Orokorrean, apendizeak argiak dira, eta orban ilunak dituzte tartso eta antenetan. Bestalde, heldu hegodunak hori-berdexkak dira eta hankek eta antenek pigmentazio ilunagoa dute. Espeziearen ezaugarri bereizgarriak maila mikroskopikoan baino ez dira bereizten;
antenetako tuberkuluak elkarrengandik aldentzen dira
eta ondo garatuta daude. Adartxoak luzeak dira, gorputzaren kolore berekoak, muturretan izan ezik, ilunak
baitira haiek. Isatsa luzea da, adartxoen muturretatik
harago luzatzen da, eta zabalera pixkanaka murrizten
da, ezpata baten antzera. Egitura horrek 4-5 pare zurda
dauzka alboetan eta 1 edo 2 zurda puntatik gertu.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Udan, patataren zorri berde helduak, bai hegodunak
bai apteroak, ziklo anholoziklikoaren bidez garatzen
dira, partenogenesiz ugalduz. Egoera egokietan, ninfatik heldura, gutxi gorabehera astebetean osa dezakete euren garapena eta apur bat geroago ugaltzen
dira. Sortzeko aldia laburra da, 10 eta 12 egun artekoa.
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Macrosiphum euphorbiae espezie polifagoa da eta 200
landare espezie baino gehiagoz elikatzen da, kontsumorakoak izan, batez ere negutegien barruan hazitakoak nahiz apaingarriak izan. Espezie heteroikoa da, ostalari bi behar ditu gutxienez bere bizi zikloa osatzeko:
lehen mailako landare ostalari Rosa generoko zenbait
espezie dauzka, eta patata, eta solanazeoen familiako
beste espezie batzuk, aldiz, nahiago dituen bigarren
mailako landare ostalariak dira. Orokorrean landarearen behealdean aurkitzen da zorri hau, eta kimuetan,
hostoen azpialdean eta batzuetan loreetan elikatzen
da.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Ipar Amerikan du jatorria eta Europan 1917an sartu
zen. Aﬁdo espezie hori ia kosmopolita da eta oso hedatuta dago Ipar, Erdi eta Hegoaldeko Amerikan, Europa osoan, Afrikan, Japonian eta Australian. Patataren
zorri berdea Bizkai osoan hedatuta dagoela uste da,
eta erregistroak dokumentatu dira Abadiñon eta Zornotzan, 1974an (Nieto Nafría & Mier Durante, 1982).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Patataren zorri berdearen koloniak barazkigintzan erabilitako zenbait landare espezietan garatzen dira, eta
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Patataren zorri berdearen erregistroak Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

horrek sortutako landare produktuen ekoizpena eta kalitatea murrizten ditu. Izerdiz elikatzen denez, populazio
dentsitatea handia denean, landarearen deformazioa
eragin dezake, baita hostoak kiribiltzea eta zimeltzea
ere. Beste aﬁdo espezie batzuk bezala, zorri hau birusei
lotutako zenbait gaitzen transmisioari lotuta dago; halako 45 birus ere ezagutu dira, eta haien artean honakoak nabarmentzen dira: ‘patata hostoaren kiribiltzearen’ birusa (Potao Leafroll Virus, PLRV), ‘erremolatxaren
horitzearen’ birusa (Beet Yellows Virus, BYV), ‘Papaya
Ringspot Virus’, W aldaera (PRSV-W) edo ‘sandiaren
mosaikoaren birusa’ ere deritzona (Watermelon Mosaic
Virus 1, WMV-1).
Maiz, modu naturalean kontrolatzen dira aﬁdo horiek,
bizkarroi, patogeno eta harrapari naturalen bidez; esaterako, kokzinelidoen larbak, Aphidoletes dipteroaren
zenbait espezieren larbak eta Chrysoperla carnea neuropteroaren larbak, baita Aphidius generoko himenoptero bizkarroiak ere. Kontrol biologikoaren barruan,
zenbait espezie biltzen dituzten produktu biologiko
komertzialak daude. Halaber, zorri horren kontrol kimikorako erabilitako zenbait produktu daude, baita bioteknologikoak edota kulturalak, hala nola arte kromatropiko horiak jartzea, aﬁdoen forma hegodunak harrapatzeko (EHAA, 2008).

Macrosiphum euphorbiae espezieak Rosa generoko zenbait espezie dauzka lehen mailako landare ostalari, eta
beste solanazeo batzuk nahiago dituen bigarren mailako
ostalariak dira (E.CH.).
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BIOLETAREN ZORRIA, ZORRI
APAINDUA
Izen zientiﬁkoa
Myzus (Myzus) ornatus (Laing, 1932)
Sinonimoak

Myzus ornatus (Laing, 1932)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Áﬁdo de la violeta, pulgón adornado
Bioletaren zorria, zorri apaindua
Violet aphid, ornate aphid
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa

Myzus ornatus bioletaren zorriaren edo zorri apainduaren
forma apteroa (G.L.).

Ezaugarri bereizgarriak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Bioletaren zorriaren edo zorri apainduaren forma apteroa 1-1,7 mm luze da, hori zurixkatik hori berdexkara,
eta bizkar eta sabelalde apur bat zapala du. Bizkarrean
marrazki bereizgarria du: puntu berde ilunak edo arreak
eta zeharkako marrak. Adartxoen puntak eta isatsa, aldiz, argiak zein ilunak izan daitezke. Buruko eta gorputzaren aurreko lehen segmentuko kutikula oso pikortsua da eta antenak, ondo garatutako aurrealdeko tuberkuluetan ﬁnkatuta, ez dira gorputzaren erdia baino
handiagoak. Adartxoak, gutxi gorabehera gorputzaren
bosten batekoak, zilindrikoak, ezkatatsuak eta apur bat
konkortuak dira; isatsaren luzera adartxoenaren bosten
bat da.

Espezie polifagoa izanda, basa zein hazitako landare
asko kalte ditzake Myzus ornatus zorriak. Iberiar penintsulan, maiz, landare apaingarrietan aurkitzen da eta ez
dago aukera handirik zerealetan aurkitzeko, Alemanian
zekalean aipatu bada ere. Iparraldeko herrietan negutegietako landareetan ematen du negua, eta negu leuna duten eskualdeetan, aldiz, kanpoaldean ere ikusi da.

Forma hegodunak, 1,2-2,1 mm luze, bizkarreko orban
beltza dute abdomenaren erdian, bazterretako eskleritoak ukitzera iritsi gabe. Adartxoek, isatsak eta antenek,
gorputzaren hiru laurdenak baino luzeagoak, kolore iluna dute.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Myzus ornatus espezie anholoziklikoa da, eta emeak,
bai apteroak bai hegodunak, partenogenesiz ugaltzen
dira. Hala ere, ez du galdu arrak sortzeko gaitasuna,
eta Indian aurkitu dira halakoak, altitude handietan.
Bioletaren zorria polifagoa da eta zenbait familiatako
espezieak ditu landare ostalari, adibidez, bioletak (Violaceae), marrubiak (Rosaceae) eta udaberri-loreak (Primulaceae).
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Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Myzus generoak 55 espezie dauzka eta denek daukate
jatorria Mundu Zaharrean eta batez ere Asian. Myzus
ornatus Ingalaterran aurkitu zen 1932an, eta ondoren
Europa osoan, Asian, Afrikan, Australian, Ozeano Bareko uharteetan eta Amerikan aurkitu da.
Iberiar penintsulan, batez ere ipar-mendebaldean dago
hedatuta, baina 1988an penintsula hegoaldeko erdian
antzeman zen (Aguirre-Segura & Pascual, 1992). EAEn,
Araban eta Bizkaian erregistratu da, azken horretan
1974an lehen aldiz, Bermeon zehazki, lapa-belarrean
(Arctium lappa, Lappa minor izenez aipatua) eta Galium
sp. landarean (Nieto Nafría & Mier Durante, 1982).

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Bioletaren zorriaren agerpen dokumentatua Bizkaian eta
Myzus ornatus-en ustezko jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Aﬁdo honen ondorioak ez daude oso ikertuta, baina jakin denez, landareen 18 birus transmititzeko gai da M.
ornatus, haien artean, marrubien zimurtzearen birusa
(Strawberry crinckle virus, SCV), luzokerraren mosaikoaren birusa (Cucumber mosaic virus, CMV) edo txikoria
belarraren mosaikoaren birusa (Dandelion Yellow Mosaic virus, DYMV), modu ez iraunkorrean. Beste gaitz
biriko batzuek azalorea, patata edo letxuga kalte ditzakete, beraz, arriskua dakarkie horrek aipatutako barazkien sailei.
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MERTXIKONDOAREN
PURU-ZORRIA
Izen zientiﬁkoa
Myzus (Myzus) varians (Davidson, 1912)
Sinonimoak

Myzus tropicalis (Takahashi, 1923)
Myzus clematifoliae (Shinji, 1924)
Macrosiphum sumomocola (Monzen, 1929)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón cigarrero del melocotonero
Mertxikondoaren puru-zorria
Peach leaf-roll aphid
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak
Aﬁdo espezie honetako eme heldu hegodunen eta hegogabeen kolorea berde argitik berde ilunera doa, eta
1,7-2,3 mm luze dira. Buruak espikula asko dauzka; antenetako tuberkuluak ondo garatuta daude eta forma
mailakatua edo erpinerantz elkartua dute. Antenetako
segmentu batzuk ilunagoak dira zati distalean. Bizkarrak ezkozko glandula heteromorfoak dauzka eta sabelaldeko I eta VII. tergitoek ez dute bazterreko tuberkulurik. Adartxoak tubularrak dira, oinarri berdea dute eta
erdi distala iluna eta teilakatua (ezkatatsua); ezaugarri
horrek Myzus persica espezietik bereizten du1. Isatsak,
bere oinarriko zabalera baino luzeagoa, erpin kamutsa
dauka.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Mertxikondoaren puru-zorria espezie holozikliko heteroikoa da, bere ziklo biologikoa osatzeko landare ostalari desberdin bi darabiltzalako. Lehen mailako landare
ostalaria mertxikondoa da (Prunus persica); aﬁdo honen
arrautzek zuhaitzean igarotzen dute negua eta udaberri hasieran egiten dute eklosioa. Hasiera batean, aﬁdo

1 Myzus persica mundu osoan dago hedatuta. Haren jatorrizko eremua

ez da jakina, baina ekialdean egon liteke. Garapen holoziklikoa dauka eta
ninfak mertxikondoaz (Prunus persica, hortik haren izena) baino ez dira
elikatzen, baina beharbada genero bereko beste espezie batzuetan osa
lezakete. Haren hedadura mertxikondoari lotuta dago. Iberiar penintsulan
erromatarren garaian sartu zen eta, hori dela-eta, ez da espezie aloktonoen artean katalogatu.
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Myzus varians mertxikondoaren puru-zorriaren forma apteroa (G.L.).

apteroen koloniak garatzen dira; haien eme helduak
bibiparoak dira. Maiatz amaieran edo ekain hasieran
forma hegodunak sortzen dira. Bigarren mailako landare ostalarira migratzen dute haiek, Clematis generoko
landareetara (aihenzuri esan ohi zaio), baina udan mertxikondoan iraun dezakete koloniek. Udazken amaieran, urrian edo azaroan, beste migrazio bat gertatzen
da mertxikondora itzultzeko; han, ugalketa sexualaren
ondoren, heldu obiparoek (sexuparoek) arrautzak erruten dituzte, eta azken horiek hurrengo udaberria arte ez
dute eklosioa egingo.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Aﬁdo honek populazio oparoak dauzka bai ekosistema
naturaletan bai nekazaritzako ekosistemetan; haietan,
lehen mailako landare ostalarian –Prunus persica– eta
bigarren mailako landare ostalarian –Clematis spp.–
agertzen da. Azken hura oso ohikoa da heskaietan eta
bide ertzetan. Dirudienez, ekosistema horietan biozenosi aberatsean sartuta dago eta zenbait harraparik eta
bizkarroik haren hedapena mugatzen dute.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Myzus varians espezieak Ekialdeko Asian du jatorria,
Japonian seguruenik. Ipar Amerikan ere badago, eta
Europan espeziearen lehen erregistroa 1947koa da,
Suitzan. Bizkaian, 1974an aipatu zen zorri hau, zenbait herritan: Ajurian (Muxika), Munitibar-Arbatzegin,
Ermuan, Ibarrolan (Aulesti) eta Meakan (Morga), eta
Iberiar penintsulako bigarren aipamena da, lehenago
Santanderren baino ez baitzen ezagutu (Nieto Nafría &
Mier Durante, 1982).

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Myzus varians espeziearen erregistro dokumentatuak Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Aﬁdo espezie honek eragindako kalteak oso bereziak
dira. Mertxikondoan, hostoen azpialdean kokatzen da
eta hura kiribilarazten dute haren ziztadek. Horrek, zigarrotxo baten antz handia ematen die. Ondoren, kutsatutako ehunak kolore gorrixka hartzen du. Bestalde,
jakina da mertxikondoaren puru-zorria ‘Sharka’ (Plum
Pox Virus, PPV) gaitzaren birusaren bektorea dela, eta
fruituen salmenta honda dezake horrek, haiek azidotu
eta itxuragabetu ditzakeelako.

Myzus varians espeziearen aurkako neurriak beste aﬁdoentzako berberak dira. Azpimarratu behar da 31
harrapari espezie eta 12 bizkarroi espezie daudela eta
haiek, modu naturalean, aﬁdo horren kolonien hedapena mugatzen dutela.

Mertxikondoa da Myzus varians espeziearen lehen mailako landare ostalaria: hostoen azpialdean kokatzen da zorria eta hura kiribilarazten dute haren ziztadek. Horrek, zigarrotxo baten antz handia ematen die, hortik haren izen
arrunta. Udaberri amaieran, forma hegodunek Clematis
generoko landareetara migratzen dute (I.B., E.C.).
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HIRUSTA-ZORRIA
Izen zientiﬁkoa
Nearctaphis bakeri (Cowen, 1895)
Sinonimias

Aphis bakeri (Cowen, 1895)
Anuraphis bakeri (Oestlund, 1923)
Brachycaudus bakeri (Börner, 1926)
Aphis trifolii (Hottes, 1949)
Roepkea bakeri (Richards, 1969)
Aphis cephalicola (Cowen, 1895)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón del trébol
Hirusta-zorria
Clover aphid
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa

Ezaugarri bereizgarriak
Beste aﬁdo espezie batzuetan bezala, morfologia bi
dauzkagu. Alde batetik, eme apteroak, bibiparoak,
obalatuak, 1,1-2,9 mm luze direnak. Haien kolorea berde ilunetik berde argi edo horixkara doa, baina batzuetan arrosa koloreko aleak ere aurkitzen dira. Bestalde,
forma aptero honetan antenak eta femur eta tibietako alde distala ilunagoak dira eta abdomenean orban
beltz txikiak dauzkate. Buruak espikula dentsitate handia dauka eta antenak nekez dira gorputzaren erdia
baino luzeagoak. Adartxoak horixkak eta laburrak dira,
ez isatsa baino luzeagoak. Forma hegodunei dagokienez, bai arrek bai emeek buru eta torax beltzak dauzkate. Abdomena alda daiteke, berde horixkatik marroira,
eta bazterreko esklerito ilunak eta bizkarreko zeharkako
marrak dauzka. III-V tergitoen mailan, marra horiek partxe handiago batean bat egiten dute.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Ipar Amerikan, bere jatorrizko tokian, Nearctaphis bakeri espezieak ziklo biologiko heteroiko holoziklikoa
du. Zorriaren fase sexuala lehen mailako ostalarietan
garatzen da, Rosaceae familiako zurezko landareetan.
Udaberrian, ernamuinen puntetan, hosto gazteetan
eta zurezko espezie horietako lore-begietan elikatzen
dira koloniak. Hirugarren eta hurrengo belaunaldietan,
ale hegodun asko sortzen dira, eta lekadunen familiako landareetarantz, batez ere hirustetarantz, migratzen
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Nearctaphis bakeri hirusta-zorriaren forma hegoduna (G.L.).

dute haiek. Sartutako hirusta-zorriaren populazioek, aldiz, ziklo anholoziklikoa dutela dirudi eta, beraz, partenogenesiz ugaltzen dira bigarren mailako ostalarian.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Hirusta-zorriaren lehen mailako ostalariak Rosaceae familiako zurezko espezieak dira, hala nola sagarrondoa
(Malus spp.), madariondoa (Pyrus spp.) edo irasagarrondoa (Cydonia oblonga). Bigarren mailako ostalariak
lekadunen familiako landare belarkarak dira, hala nola
hirusta (Trifolium), argi-belarra (Medicago), usain hirusta (Melilotus) edo ailorbea (Trigonella). Lekadunaz beste espezie belarkara batzuetan ere aurki daiteke, baina
Europan artzain-zakuan (Capsella bursa-pastoris) eta
beronikan (Veronica spp.) baino ez da ikusi aﬁdo hori.
Europa hegoaldean, eme anholoziklikoek kanpoaldean
igarotzen dute negua, hirustan; erdialdeko Europan,
aldiz, barrualdean (negutegietan) igarotzen du negua
espezie honek.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
N. bakeri espezieak Ipar Amerikan du jatorria eta oso
zabalduta dago Hego Amerikan, Europan eta Afrikako
iparraldean, Ekialde Ertainean, Asiako erdialdean, Indian eta Japonian. Iberiar penintsulan ere oso hedatuta dago aﬁdo hau. Bizkaian, dokumentatutako erregistroak 1974ko aipamenei dagozkie, zenbait herritan:
Areatza, Arrazola (Atxondo) eta Ermua, Trifolium generoko landareetan (Nieto Nafría & Mier Durante, 1982).
Araban eta Gipuzkoan ere aipatu da espeziea.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Ipar Amerikan hirustaren izurrite larritzat badute ere,
orokorrean, belarra mozteko lareetan garrantzi ekonomiko txikia dute aﬁdo horiek. Bestalde, Nearctaphis
bakeri ‘sojaren nanismoaren birusa’ren (Soybean Dwarf
Virus, SbDV) bektorea izan daiteke; birus horrek galera
larriak eragiten ditu Japoniako soja ekoizpenean.

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Hirusta-zorriaren erregistroak Bizkaian eta espeziearen jatorrizko eremua.

Beste aﬁdo espezie batzuentzat ez bezala, EHAAk ez
du proposatu jokatzeko metodologia biologiko, kultural edo kimikorik.

Aﬁdo honen bigarren mailako ostalariak lekadunen familiako landare belarkarak dira, hala nola hirusta (L.GA.).
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PATATA-HAZIEN ZORRIA
Izen zientiﬁkoa
Rhopalosiphoninus (Rhopalosiphoninus) latysiphon (Davidson, 1912)
Sinonimoak

Amphorophora latysiphon (Davidson, 1912)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón de los gérmenes de la patata
Patata-hazien zorria
Bulb and potato aphid

Rhopalosiphoninus latysiphon aﬁdo eme apteroa (G.L.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; arraroa

ezkertea (Convolvulus), patata (Solanum tuberosum),
Potentilla anserina, asunak (Urtica sp.) eta Vinca generoko espezieak– askoren aireko zein lurrazpiko aldeez
elikatzen da.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ezaugarri bereizgarriak
Rhopalosiphoninus latysiphon eme bibiparo hegodun eta hegogabeen morfologia ezagutu da baina ez
da partenogenetikoa ez den ar eta emerik deskribatu.
Eme bibiparo apteroak 1,7-2,4 mm luze dira, berde ilun
distiratsuak eta hankak eta antenen puntak ilunak eta
adartxoak beltz distiratsuak dituzte. Burua beltza da,
antenetako tuberkulu irten eta paraleloak dauzka, eta
antenak gorputza baino luzeagoak. Adartxo zilindrikoak gorputza baino heren bat luzeagoak dira gutxi gorabehera. Erdialdean puxika moduan oso lodituta daude, oinarria baino 4-5 aldiz zabalagoa. Isatsa gorputza
baino argiagoa da, triangelu formakoa, puntazorrotza.
Eme horien ninfa estadioak berdeak dira eta adartxo
beltzak dauzkate. Eme bibiparo hegodunak beltz distiratsuak dira, baina apteroek ez bezala, lau angeluko
plaka trapezoidala dute, abdomenaren bizkarraldea ia
osorik estaliz. Gainontzeko apendizeak antzekoak dira,
bai tamainan bai forman.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Espezie anholoziklikoa da eta partenogenesiaz besteko
fasea ez da ezaguna; hortaz, aﬁdo honen forma apteroak eta hegodunak eme bibiparo partenogenetikoak
dira. “Patata-hazien zorria” zen arruntaren arrazoia da
patata biltegiratzen den bitartean ugaltzen dela, eta
hazteko tenperatura egokiena 18-20 °C da. R. latysiphon espezie poliﬁtofagoa da eta monokotiledoneo
–adibidez, tulipa (Tulipa sp.) eta ezpata-lorea (Gladiolus sp.)– eta dikotiledoneo –ezkila-loreak, hala nola
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Europan, zorri hau batez ere patata kimuetan elikatzen
aurkitzen da, ilunpean, batez ere txarto aireztatutako
tokietan, hala nola sotoetan. Dirudienez, halako tokietan igarotzen dute negua. Gutxiagotan, tulipa erraboiletan elikatzen aurki daitezke.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian
eta Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen
-bideak
Aﬁdo honen hedadura kosmopolita da eta beharbada Ipar Amerikan du jatorria. Europan ez zen Lehen
Mundu Gerraren amaiera arte sartu, landare ostalaria
baino askoz geroago, AEBtik patatekin batera garraiatuta. Lehenbizi Italian aurkitu zen (1921) eta ondoren
beste eskualde batzuetan: Herbehereak (1930), Alemania (1943), Ingalaterra (1945), Suitza eta Austria (1949).
Europa ez ezik, R. latysiphon espeziearen hedadurak
Egipto, Ruanda, Kenya, Hegoafrika, India, Nepal, Sri
Lanka, Australia, Zeelanda Berria, Hawaii eta Amerika
hartzen ditu. Bizkaian noizbehinka baino ez da ageri eta
behin baino ez da aipatu, 1974an Muxikan. Araban eta
Gipuzkoan ez dago aipamenik (Nieto Nafría & Mier Durante, 1982). Lehenago, Iberiar penintsulan, Avilan eta
Oviedon jaso ziren zorri horren aleak.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Leku heze eta txarto aireztatuetan, R. latysiphon oso
biziki ugal daiteke tuberkuluak kontserbatu bitartean,
eta haien ernetzeko indarra kalte dezakete. Aﬁdo horri
dagokionez uztetan gertatzen diren galera ekonomi-

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Patata-hazien zorriaren erregistroak eta espeziearen ustezko jatorrizko eremua.

koen arrazoi nagusia da zenbait birusen bektorea izan
daitekeela. Birusak iraunkorrak eta ez iraunkorrak izan
daitezke, hala nola A (Potato Virus A, PVA) eta V (Potato Virus V, PVV) motakoak, zeinek hostoetan mosaiko
zimurtsua sortzen baitute, eta Y motakoa (Potato Virus
Y, PVY), zeinek hostoen azpialdeko bistako zainetan nekrosia eragiten baitu; landarea kutsatutako tuberkulutik
badator, ohi baino txikiagoa da, mosaiko zimurtsu bat
dauka eta ziklo biologikoa laburtzen zaio. EHAAn ez da
jokatzeko neurririk jaso, baina seguruenik ez dira beste aﬁdo espezie batzuentzat emandakoetatik bereiziko.

Rhopalosiphoninus latysiphon patatak biltegiratzeko txarto aireztatutako tokietan elikatu eta ugaltzen da, batez
ere, hortik haren izen arrunta: patata-hazien zorria (E.C.).
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ARTO-ZORRIA
Izen zientiﬁkoa
Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)
Sinonimoak

Aphis maidis (Fitch, 1856)
Rhopalosiphum maidis (Webster, 1888)
Aphis cookii (Essig, 1911)
Stenaphis monticellii (Del Guercio, 1913)
Aphis africana (Theobald, 1914)
Schizaphis setariae (Rusanova, 1962)

Rhopalosiphum maidis arto-zorri eme apteroa (G.L.).

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón del maíz
Arto-zorria
Corn leaf aphid
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Ezaugarri bereizgarriak
Rhopalosiphum maidis espezie dioiko holoziklikoa da
Pakistanen eta Indian, baina munduko gainontzeko tokietan anholoziklikoki jokatzen du bere bigarren mailako ostalarian, batzuetan arrak ikusi badira ere. Eme helduek forma hegoduna eta hegogabea dauzkate. Eme
bibiparo apteroak 0,9-2,9 mm luze dira, luzeak generoko beste espezien aldean, eta haien kolorea berde horixkatik berde-urdinxkara edo oliba-berde ilunera doa;
ezkozko hauts moduko batez estalita egon daitezke.
Adartxoen oinarrian orban urdinxkara edo purpurakarak dauzka eta antenak, hankak, adartxoak eta isatsa
ilunak dira. Antenak sei giltzartekoak dira, gutxi gorabehera gorputzaren erdia baino txikiagoak, eta gutxienez buru-atzealdea bezain pigmentatuta daude.
Adartxoak apur bat puztuta daude erdian eta oso teilakatuta (ezkatatsuak), isatsa bezain luzeak edo apur bat
luzeagoak, eta isatsa luzea eta triangelu-formakoa edo
hatz formakoa da. Eme bibiparo hegodunak apteroen
antzekoak dira baina abdomenaren bizkarraldeko bestelako esklerotizazioa dute.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Arto-zorria espezie dioiko holoziklikoa da; zikloa 1991n
ezagutu zen, Pakistanen, lehen mailako ostalaria Himalayako basa-gereziondoa (Prunus corneta) zela, eta
bigarren mailakoa 30 lastodun genero baino gehiago.
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Munduko beste toki batzuetan anholoziklikoki jokatzen
du bere bigarren mailako ostalarian. Aﬁdo horren ziklo
biologikoan eragin handia dute tenperaturak eta espezie ostalariek, eta berezko lastodunak funtsezkoak dira
urteko zikloan. Udazkenean, neguan eta udaberrian garagarrean (Hordeum vulgare) bizi daitezke eta udan eta
udazken hasieran lastodun arrotzetan, hala nola, Setaria sp. eta Echinochloa crus-galli espeziean (Poaceae
familia); lastodun horien zikloen gainjarpenari esker,
haietan itxi dezakete urteko zikloa zorriek. Udako ostalari nagusia basartoa (Sorghum vulgare) da eta udaberri
eta udazkenean oinarrizko ostalaria Alepoko basartoa
(Sorghum halepense) da; negu beroetan ere izan daiteke ostalaria. Ale hegodunak klima, populazio dentsitate
eta landare ostalariaren kalitate aldaketei erantzuteko
sortzen dira. Udaberrian kolonizatu ohi du artoa (Zea
mays) R. maidis espezieak.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Rhopalosiphum maidis espeziea kaltegarria izan daiteke arto sailentzat, baina beste lastodun batzuetan ere
aurki daiteke, hala nola neguko eta udako zerealetan,
eta patata (Solanum tuberosum) eta indaba (Phaseolus
vulgaris) landareetan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Arto-zorria espezie ia kosmopolita da, gizakiaren ekintzak hedatua tropikoetan, subtropikoetan eta eskualde
beroetan, merkataritzaren ondorioz sartuta, seguruenik. Maiz aipatu da Europan eta Japonian ere aurkitu
da. Bizkaian potentzialtzat jo da R. maidis, lurraldean
ez delako aurkitu espeziearen aipamenik, baina Gipuzkoan badaude (artoan Lizartzan, 1974an; Nieto Nafría
& Mier Durante, 1982).

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Rhopalosiphum maidis zorriaren ustezko jatorrizko eremua eta espeziearen agerpena Bizkaitik gertuko inguruetan.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Zenbait landare eta klima zonaldetara egokitutako zenbait biotipo daukan espeziea denez gero, hainbat modutan eta batzuetan larriki kalte ditzake zereal sailak.
Batez ere arto sailentzat da kaltegarria, landarearen
aireko alde guztiak izurritzen dituelako, eta polinizazioa ere kalte dezake. Halaber, zenbait birus iraunkor
(BYDV, Luteovirus Barley Yellow Dwarf) eta ez iraunkorren (AMV, Abaca Mosaic; SCMV, Sugarcane Mosaic;
MDMV, Maize Dwarf Mosaic) bektorea da. Kontrol biologikoan, aﬁdoen ninfen bizkarroiak diren Aphelinus
generoko liztorrak eta Chrisomelidae familiako koleopteroak erabiltzen dira. Halaber, intsektizida sintetikoen
bidez ere erraz kontrola daiteke espezie hori.

Basartoa da Rhopalosiphum maidis-en udako ostalari nagusia eta Alepoko basartoa (argazkian) udaberri eta udazkenean. Artoaren kolonizazioa udazkenean gertatu ohi da
(I.B.).
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ZITRIKOEN ZORRI MARROIA
Izen zientiﬁkoa
Toxoptera citricidus (Kirkaldy, 1907)
Sinonimoak

Myzus citricidus (Kirkaldy, 1907)
Aphis tavaresi (Del Guercio, 1908)
Aphis nigricans (Van der Goot, 1917)
Aphid aeglis (Shinji, 1922)
Aphis citricidus (Kirkaldy): Mason, 1927
Paratoxoptera argentinensis (E.E. Blanchard, 1944)
Toxoptera citricida (Stoetzel, 1994)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
Pulgón marrón de los cítricos
Zitrikoen zorri marroia
Brown citrus aphid
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa

Ezaugarri bereizgarriak
Toxoptera citricidus eme bibiparo apteroen kolorea
marroi oso ilun distiratsutik beltzera doa, eta 1,5-2,8
mm luze dira. Antenak gorputzaren luzerakoak dira gutxi gorabehera eta marratan daude pigmentatuta, baina ez T. aurantii zitrikoen zorri beltzarenak.1 Toraxaren
bizkarraldeak orbanak dauzka eta hankak beltzak dira,
tibien oinarriak argiagoak direlarik. Adartxoak edo sifoiak ilunak dira eta oso teilakatuta daude, eta isatsa
baino luzeagoak dira. Hura hatz formakoa eta adartxoak bezain pigmentatua da. Eme bibiparo hegodunak apteroen antzekoak dira tamaina eta formari dagokienez, baina batzuetan eskleritoak izan ditzakete.
Antenek, apteroarenak bezain luzeak, pigmentazio biziagoa dute.

1 Ez da ezagutzen Toxoptera aurantii-ren jatorrizko eremua, baina Medi-

terraneoko espeziea izan liteke (Perez-Hidalgo & Mifsud, 2011). DAISIE
katalogoan aloktonoen artean agertzen da, Europako zenbait herritan
ﬁnkatuta, baita Iberiar penintsulan ere; hari dagokionez, zenbait lurraldetan aipatu da. Bizkaian ez dago erregistrorik, baina bai Gipuzkoan.
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Toxoptera citricidus zitrikoaren zorri marroi eme apteroa
(G.L.).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Zitrikoen zorri marroia espezie anholoziklikoa da, eta
ale guztiak dira eme bibiparo partenogenetikoak, baina
Japonian holozikloa ere deskribatu da Citrus generoko espezieetan. Baldintza egokietan populazioa azkar
haz daiteke: 20 °C-tik gorako tenperaturetan 6 edo 8
egunetan heltzen dira ninfak, eta, etsai naturalik ezean,
aﬁdo bakar batetik 3 astetan sortutako 4.400 aleko populazioa ere erregistratu da. Toxoptera citricidus aﬁdo
espezieak T. aurantii espezieak baino ostalari gutxiago
dauka, baina Citrus espezieak ere kaltetzen ditu, batez
ere, koloniak kimu gazteetan osatuz; hostoak laburtu
eta kiribilarazten ditu horrek. T. aurantii espezieak baino
tenperatura baxuagoak jasan ditzake zitrikoen zorri marroiak, eta horri esker altitude handiagoetan bizi daiteke, baina uda luze eta beroak dituzten eskualdeetan ez
da hura aurkitu. Aﬁdo hori mirmekoﬁloa da, hots, haren
koloniak inurriek zaintzen dituzte. Gogaitzen dituztenean, atzeko hankekin soinuak sortzeko gai dira zorriak
(kirrinka), baina giza belarriarentzat ez da entzungarria.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ikertzaile askoren ustez, zitrikoen zorri marroiak nahiago duen ostalari sorta Rutaceae familiako landareetara
mugatzen da, batez ere Citrus (laranja, limoia, mandarina, etab.) eta antzeko generoak. Edonola ere, jakin da
zenbait familiatako landareetan kolonia handiak osatu
dituela. Beharbada, ingurune baldintza jakin batzuetan,
bere ostalari izan ohi ez diren landareak koloniza ditzake aﬁdo horrek.
Bestalde, zorri horren aldagarritasun genetikoa ezezaguna da eta, beraz, beste landare batzuk kolonizatzen
dituzten aldaerak egon daitezke, Hegoafrikan eta Mauritanian erregistratu den bezalaxe, errosazeoez elikatzen baita T. citricidus han.

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Zitrikoen zorri marroiaren egungo hedapena Bizkaian eta
espeziearen ustezko jatorrizko eremua.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

Seguruenik Txinan du jatorria, haren genero ostalari nagusiak bezala, Citrus-ak, eta “zitrikoen zorri tropikala”
esan zaio Toxoptera citricidus espezieari. Aﬁdo espezie
horren hedadura tropiko ingurukoa da eta munduko zitriko eremu guztietan dago hedatuta; hala, Madeiran,
Amerikako hegoaldeko eskualde epeletan, Zeelanda
Berrian, Australiako hegoaldean, Asiako ekialdean (Japonia eta Korea) eta Afrikako hegoaldean aipatu da.
90eko hamarkadako erdialdera arte ez zegoen Mediterraneoan. Egun, bertan dago T. citricidus eta Iberiar penintsulako kostalde atlantikoko zitrikoetan ere bai: Portugal, Galizia, Asturias eta Kantabrian. Bizkaian, inoiz
antzeman da: ale hegodun bat arte batean 2006an,
eta ondoren ez da berriz alerik harrapatu (Hermoso de
Mendoza et al., 2008). Hala ere, gerta daiteke presentzia orokorra izatea, apainketarako zitrikoak erabiltzea
ohikoa delako.

Espezie oso kaltegarria da, oso eraginkorra delako zitrikoen tristeziaren birusaren (Citrus Tristeza Virus, CTV)
bektore gisa, eta beste birus batzuk ere transmititzeko
gai da, zitrikoetan eta hazitako beste landare batzuetan. Aphis gossypii kotoiaren landare-zorriaren aldean,
Toxoptera citricidus 6-25 aldiz eraginkorragoa izan daiteke CTVa transmititzeko. Arrazoi nagusia da A. gossypii ehunka landarez elika daitekeela eta, T. citricidus
espeziea, aldiz, ostalari tarte estua daukala eta gertu
dituen zuhaitz zitrikoez elikatzen dela; CTVz kutsatzeko
aukera areagotzen du horrek. Bizkaian, zitrikoak ez dira
eskala handian hazten; aitzitik, arbola isolatuak aurkitzen dira, batez ere apainketarako. Seguruenik, horregatik ez dago gomendio oﬁzialik aﬁdo horren populazioak kontrolatzeko. Hala ere, aipatu behar da, orokorrean, hartzen diren neurriak CTVa zabaltzea saihesteko
direla eta ez espezie transmititzailea. Orokorrean, aﬁdoek hamaika etsai natural dauzkate, harrapariak, bizkarroiak eta patogenoak, baina ez da ezagutzen etsai
horiek T. citricidus populazioei eragiten dieten maila.
Floridan, adibidez, onddoak erabiltzen dira, bio-intsektizida gisa, zorri horren populazioak desagerrarazteko.
Kontrol kimikoari dagokionez, intsektizida komertzialen
eraginkortasuna egokia da aﬁdo horren eta beste batzuen populazioak murrizteko.
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TUBERCULATUS KURICOLA
Izen zientiﬁkoa
Tuberculatus (Nippocallis) kuricola
(Matsumura, 1917)
Sinonimoak

Nippocallis kuricola (Matsumura, 1917)
Myzocallis kuricola (Essig & Kuwana, 1918)
Myzocallis (Agrioaphis) kuricola (Richards, 1968)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Aﬁdoak
Izen arrunta
(ez dauka) Tuberculatus
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Tuberculatus kuricola aﬁdo eme bibiparoak hegodunak
dira beti: aurreko hegaletako zainek apainketa bereizgarria dute, marra zabalekin (G.L.).

Ezaugarri bereizgarriak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Tuberculatus generoan 50 landare-zorri espezie baino
gehiago sartzen dira. Haien ezaugarriak abdomenaren
bizkarraldean tuberkulu espinalak izatea da, aurreko
eta bazterreko segmentuetan. T. kuricola eme bibiparoak 1,2-1,9 mm luze dira eta hegodunak beti. Kolore
berde argia edo gorria dute, baina ezko moduko zurixkaz estalita daude. Antenak gorputzaren erdia baino
apur bat luzeagoak dira eta aurreko hegoetako zainek
apainketa bereizgarria dute, marra zabalekin, eta maiz
forma brakipteroak (hegal oso txikiak eta funtzionaltasunik gabeak) agertzen dira. Adartxoak laburrak dira
eta estuagoak erdialdean, oinarrian eta erpinean baino.
Uzki plaka bilobatua da, argi eta garbi, eta isatsa, luzeagoa zabala baino, kali-formakoa da eta ondo zehaztutako botoia dauka amaieran. Orokorrean, eme obiparoak
ninfen antzekoak dira, gutxi gorabehera, eta bizkarreko
kali-formako zurda oso luzeak dauzkate, eme bibiparoek baino luzeagoak. Abdomenaren amaiera luzea da
eta abdomenaren bizkarraldean ez dute ia tuberkulurik.

Tuberculatus kuricola zenbait gaztainondo espezietan
(Castanea crenata, C. henryi, C. mollissima, C. pubinervis eta C. sativa) eta ekialdeko Quercus espezieetan (Q.
acutissima, Q. serrata eta Quercus variabilis) aipatu da.
C. crenata gaztainondoan ikusi da aﬁdo hori, eta Lasius
niger inurriak zaintzen du hura, Lachnus tropicallis landare-zorriarekin batera. Dirudienez, espezieen arteko
elkarreragin mutualista hori dentsitatearen araberakoa
da: aﬁdo espezie bien dentsitate handitan espezie biak
harrapatzen ditu inurriak, modu asimetrikoan zainduz;
hala, T. kuricola espezieari erasotzen dio batez ere, inurriak baliatzen duen melaza gutxiago sortzen duelako.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Jatorrizko eskualdean, Tuberculatus kuricola espezie
monoiko holoziklikoa da, eta landare belaunaldi guztiak
ostalaria aldatu beharrik gabe garatuz osatzen du bere
bizi zikloa. Arrak sexudunak dira urriaren eta azaroaren
artean. Batez ere fagazeoen familiako zuhaitz espezie
batzuen, hala nola gaztainondoaren eta haritzaren, hostoen azpialdeko erdiko zainean kokatzen da zorria.
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Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Japonian, Taiwanen, Korean eta Txina kontinentalean
du jatorria Tuberculatus kuricola espezieak, eta Brasilen
eta Madeiran sartu dute; uste denez, Madeira uhartean
60ko hamarkadan sartu zen, Oportoko negutegi batetik, landare ostalariarekin batera. 2000ko urrian Moaña
herrian (Pontevedra) eme bibiparo hegodunek, eme
obiparoek, ninfa obiparoek eta eme hegodunek osatutako koloniak ikusi ziren. Hura izan zen Iberiar penintsulako eta Europako lehen aipamena (Mansilla et al.,
2001). Ez da jakin T. kuricola EAEn dagoenik, baina espezie potentziala, gure lurraldean Castanea sativa gaztainondoa eta ‘tinta’ren –sustraiak beltzarazi eta ondoren hilarazten dituen onddoa– aurrean erresistenteak
diren gaztainondo hibridoak daudelako.

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Tuberculatus kuricola-ren jatorrizko eremua. Orain
arte Galizia da aﬁdo espezie hori Bizkaitik gertuen antzeman den lurraldea.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Pontevedran, gaztainondo sail batean, fumaginaren
presentzia ikusi zen adar, hosto eta enborretan, baita
zuhaitzen indar txikiagoa eta basoaren hosto-galtze
goiztiarra ere. Duela gutxi antzemandako aﬁdoa izanda, ez dira ezagutzen elikatzen den zuhaitz espezieetan
izan ditzakeen ondorioak. Era berean, ez da jaso modurik espezie horren aurrean jokatzeko, baina arte kromatiko lekedeztatuak jarrita harrapa daitezke.

Tuberculatu kuricola espezie potentziala da, EAEn gaztainondoa (Castanea sativa) oso hedatuta dagoelako (I.B.).
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BASAERRAMUAREN KOTXINILA
Izen zientiﬁkoa
Unaspis euonymi (Comstock, 1881)
Sinonimoak

Chionaspis euonymi (Comstock, 1881)
Chionaspis evonymi (Targioni Tozzetti, 1884)
Chionaspis nemausensis (Signoret, 1886)
Unaspis euonymi (Ferris, 1937)
Unaspis nakayamai (Takahashi & Kanda, 1939)
Unaspis evonymi (Bodenheimer, 1953)
Unaspis hakayamai (Borchsenius, 1966)
Unaspis euconymi (Tao, 1999)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Diaspididoak
Izen arrunta
Cochinilla del evónimo japonés
Basaerramuaren kotxinila
Euonymous scale
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Basaerramuaren kotxinila intsektuaren morfologia zarakar baten antzekoa da. Arrak zuriak eta luzeak dira, 1,5
mm luze gutxi gorabehera, eta emeak 2 mm luze dira
gutxi gorabehera eta apur bat ilunagoak, marroiak, zapalak eta madari formakoak. Betalde, emeek ez dute
begirik, hankarik edo antenarik. Sexu bietan, gorputzeko ezkata bigunek ezko geruza lodia sortzen dute
kanpoaldean, babesa emateko. Arren ezkoa mehea eta
zurixka da eta emeena, ordea, lodiagoa eta grisaxka.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Belaunaldi kopurua eskualdeen arabera aldatzen da:
Frantzian eta Penintsulako iparraldeko herenean urteko
hiru belaunaldi izan ohi ditu, eta Estatu Batuetan, ordea, bi (iparrraldean eta erdialdean) eta hiruko zikloak
(hegoaldean) ikusi dira. Emeak maiatz-ekainean hasten
dira arrautzak erruten, eta gai dira 6-8 astez 30 arrautzatatik 150 baino gehiagotara jartzeko. Lehen estadioari
“crawlers” (herrestariak) deritzo, mugikorrak direlako
eta hedatzeko aldia delako; haizeak ere eroan ditzake
landare ostalarietara, eta haietan hosto eta zurtoinetara
mugitzen da, elikatzeko. Denbora igarota, hankek funtzionaltasuna galdu eta ezkozko estalkia isurtzen hasten
dira. Urteko azken belaunaldian arrak kopularen ondo-
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Unaspis euonymi aleak hosto baten azpialdean. Arrak berdin egoten dira zurtoin eta hostoetan, eta emeak, aldiz,
ohikoagoak dira zurtoinetan. (MNCNren Entomologia Bildumako ex. col. Erakusketetako alea) (I.B.).

ren hiltzen dira eta eme ernalduek hurrengo udaberrira
arte negua igarotzeko prozesuari ekiten diote.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Unaspis euonymi Euonymus generoko basaerramuetan garatzen da, haien artean Europako basaerramuan
(E. europaeus, Iberiar penintsulako jatorrizko basoetan
agertzen den espezie hostogalkorra) eta Japoniako basaerramuan (E. japonicus, apainketarako maiz hazitako
zuhaizka hostoiraunkorra). Euonymus generoan ez ezik,
munduko hedadura eremuan ikusi da beste landare batzuetan ere gara daitekeela; besteak beste: Aspidistra
elatior, ezpela (Buxus sempervirens), Celastrus orbiculatus, zitrikoak (Citrus spp.), Daphne spp., huntza (Hedera helix), hibiskoa (Hibiscus spp.), lizarrak (Fraxinus
spp.), gorostia (Ilex aquifolium), jasminak (Jasminum
spp.), beltxalea (Ligustrum spp.), sasiamak (Lonicera spp.), olibondoak (Olea spp.), fruta-arbolak (Prunus
spp.), Syringa generoa eta mihura (Viscum album). Basaerramuaren kotxinila arrak berdin egoten dira zurtoin
eta hostoetan, eta emeak, aldiz, ohikoagoak dira zurtoinetan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Unaspis euonymi espezieak Japoniako artxipelagoan
du jatorria. Basaerramuak planeta osoan duen garrantzia dela-eta, haren hedadura kosmopolita da ia.
1990az geroztik Bizkaiko zenbat eskualdetan erregistratu da; besteak beste, Urduñan, Karrantzan edo Lanestosan (Lopez et al., 1994), eta Arabako herri batzuetan
ere bai (Gasteiz, Espejo eta Kanpetzu).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Basaerramuaren hostoetan duen elikadura dela-eta,
klorosia eta beste arazo ﬁtopatologiko batzuk gerta-

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Basaerramuaren kotxinilaren erregistroak Bizkaian eta
espeziearen jatorrizko eremua.

tzen dira. Hori dela-eta, fotosintesi tasa murriztu, hostoen seneszentzia eta erorketa bizkortu, eta sustraien
mailan erreserba substantziarik eza gertatzen da. Espainian, basaerramuaren kotxinilaren jarrduera, oidioarekin batera, basaerramuen ahultzearen eta heriotzaren
zio nagusia da. Batzuetan, olio paraﬁnikoa erabili da
hiriguneetan haren populazioak kontrolatzeko. Intsektuak izurrituta dauden adarrak moztea ere gomendatzen da.

Basaerramuaren kotxinilaren jarduera basaerramuaren
ahultze eta heriotzaren zio nagusietako bat da. Zuhaixka
hostoiraunkor hori oso erabilia da apainketan (mauroguanandiren argazkia, Flickr.com-etik hartua).

Basaerramuaren kontxinila (Unaspis euonymi), Japoniako
artxipelagotik datorren espezie exotikoa. (MNCNren Entomologia Bildumako ex. col. Erakusketetako alea) (I.B.).
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EUKALIPTOAREN PSILIDOA
Izen zientiﬁkoa
Ctenarytaina eucalypti (Maskell, 1890)
Sinonimoak

Rhinocola eucalypti (Maskell, 1890)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Hemipteroak
Familia Psilidoak
Izen arrunta
Psílido del eucalipto
Eukaliptoaren psilidoa
Blue gum psyllid
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ctenarytaina eucalypti espeziearen irudia (M.GV.).

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Zenbait eukalipto espezieren (Eucalyptus globulus eta
E. nitens) izurritetzat jotzen da psilido hori eta, beraz,
sail horiei lotuta agertzen dira.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
C. eucalypti espezieak Australian du jatorria eta egun
planeta osoan dago hedatuta. Iberiar penintsulan
1971n antzeman zen lehen aldiz, Portugalen (Nogueira, 1971), eta hurrengo urtean Galizian ere erregistratu
zen (Ruperez eta Cadahia, 1973). Egun, Penintsulako
hego-mendebaldetik (Andaluzia) ipar-mendebaldera

Ezaugarri bereizgarriak
Psylloidea superfamiliako kide gehienak, hala nola eukaliptoaren psilidoa, izerdi xurgatzaileak dira eta zezidioak eragiten dituzte landareen kimuetan eta loreetan. Hemiptero hori, heldua denean, 1,5-2 mm luze da,
gorputz purpura dauka eta hegal horiak. Arrautzak, horiak eta distiratsuak, multzoka jartzen dira eta pedunkulu txikia dute landareari atxikitzeko eta ura xurgatzeko.
Ctenarytaina eucalypti-ak bost ninfa-aldi dauzka; koloreagatik, mugikortasunagatik eta pteroteka edo oinarrizko hegalengatik bereizten dira euren artean.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Psilido horiek landan aurki daitezke urte osoan, euren fase guztietan, baina neguan populazioak murrizten dira. Hosto gazteen sorten barruan jartzen dituzte
arrautzak emeek, baita hosto horien edo adar txikien
galtzarbean ere. 20 eta 100 arrautza artean jartzen dira,
baina gehienetan 60 inguru dira. Ninfak kolonia oso
ugarietan pilatzen dira hosto gazteetan, adar txikietan
eta sorta terminaletan. Erabat estaltzen dituzte eta aldi
berean koloniekin batera hedatzen den kotoi-itxurako
materia haritsua isurtzen dute. Intsektu horien bizi zikloak hilabete dirau, gutxi gorabehera, eta hori dela-eta, dentsitate handiko populazioetan belaunaldiak urte
osoan gainjartzen dira.
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Egun, planeta osoan hedatuta, zenbait eukalipto espezieren izurritea da Ctenarytaina eucalypti psilidoa (I.B.).
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Eukaliptoaren psilidoa oso hedatuta dago Bizkaian, baina ez dago erregistro zehatzik. Espeziearen jatorrizko eremua.

eta Kantauri itsasoan dago hedatuta eta Nafarroaraino
iristen da, eukaliptoekin batera sartuta, seguruenik (Cadahia eta Ruperez, 1979). EAEko lurraldea, Bizkaia barne, psilido horren hedadura eremuaren barruan dago,
baina ez da erregistrorik dokumentatu.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

Eukaliptoaren psilidoa Espainian hedatuta dago, Penintsulako hego-mendebaldetik ipar-mendebaldera eta Kantauri itsaso osoan Nafarroaraino (Mapa: Cadahia eta Ruperez, 1979).

Intsektu horiek izerdi xurgatzaileak izanda, kimuen deformazioa, erpinen banatzea, hasikinen lehortzea eta
azkenean landarearen hazkundearen atzerapena eragiten dute. Hasierako hostoak baino ez ditu kaltetzen C.
eucalypti espezieak. Izurrite horri aurre egiteko, zenbait
kudeaketa mota burutzen dira. Kontrol biologikorako,
haien populazioen tamaina murrizten laguntzen duten
hainbat bizkarroi eta harrapari daude, haien artean, himenoptero bizkarroiak, antokoridoak, sirﬁdoak eta krisopak. Kontrol kimikoari dagokionez, psilido hori oso
sentibera da kontaktuzko intsektiziden aurrean, baina
nahiko garestia gertatzen da ikuspuntu ekonomikotik,
belaunaldiak gainjartzeagatik; izan ere, horrela eginez
gero, tratamendua hainbatetan aplikatu beharko litzateke. Bai haztegian bai sailetan, lainoztatutako malationa gomendatzen da.
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Himenopteroak: 200.000 espezie baino gehiago biltzen
dituen intsektu-ordena. Talde honetako kide ditugu,
besteak beste: erleak, erlastarrak, liztorrak eta inurriak.
Espezie askok gizarte-antolaera daukate: kolonietan bizi
dira eta komunitate-lana banatzen dute. Aho murtxikatzailea edo milikaria dute; mintzezko bi hego-parez hornituta daude. Holometaboloak dira eta, batzuetan, partenogenetikoak.

INURRI LORATEGI-INBADITZAILEA
Izen zientiﬁkoa
Lasius (Lasius) neglectus (Van Loon, Boomsma &
Andrasfalvy, 1990)
Sinonimoak
(ez dauka)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Heminopteroak
Familia Formizidoak
Izen arrunta
Hormiga invasora de jardines
Inurri lorategi-inbaditzailea
Invasive garden ant
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak
Langileak 2,5-3,5 mm luze eta marroiak dira, antenetako giltzarte basalak (eskapoak) izan ezik, marroi argiak baitira. Burua, toraxa eta gasterra ile tentez estalita
daude eta pubeszentzia orokorra gainditzen dute. Barailako hortzak Lasius generoko beste espezieenak baino murritzagoak dira eta bi hortz basal izaten dituzte,
gutxitan hiru. Erregina 6 mm luze da gutxi gorabehera,
marroi iluna, eskapo marroi-horixka dauka eta gorputzeko pubeszentzia langileenaren antzekoa du. Toraxean hegal hialinoak izan ditzakete, zain ilunekoak, edo
haien lotunea baino ez. Arrak langileen tamaina berbera du (txikiena da generoaren barruan), baina marroi
iluna, belzkara; eskapoa ere marroi iluna du eta pubeszentzia beste kasten antzekoa.
Morfologikoki, Lasius neglectus erdialdeko eta mendebaldeko Europako L. alienus espeziearen oso antzekoa
da. Europako Lasius espezieetatik bereizten da txikiagoa delako eta bere gasterra proportzioan txikiagoa
delako toraxaren aldean.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Lasius generoan poliginia edo habi berean erregina hegogabe asko egotea arraroa da. L. neglectus da generoko inurri poliginiko bakarra Europan. Ezaugarri hori
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Lasius neglectus espezieak langile baten alboko ikuspegia
(M.GV.).

Japoniako L. sakagamii espeziean ere ikusi da, morfologikoki oso bestelakoa baina jokabideari dagokionez
ezaugarri askotan bat datorrena; besteak beste, habiaren barruan kopulatzen dute, erregina berriei haren
barruan eusten diete eta koloniak hedadura izugarria
dute. Lurrazaletik gertu L. neglectus erreginak eta arrak
aurkitu badira ere, ez dira inoiz ikusi habiatik kanpo hegan; hortaz, ematen du ez dagoela eztei-hegaldirik, eta
horrek haien hedapena mugatzen du.
Katalunian ikertutako populazioetan, jarduera martxoaren hasieran hasi eta azaroaren amaieran amaitzen da.
Eguneko jarduera tenperaturak kontrolatzen du eta 24
ordukoa da maiatzetik urriaren amaiera arte. Haren elikadura landare-zorrien jariakinen araberakoa da, eta
inurri asko ikus daitezke zenbait zuhaitzetako landare-zorriak bisitatzen. Noiz edo noiz artropodo txikiak
harrapatzen dituzte, hala nola liburu-zorriak (psokopteroak) edo kolenboloak. Jarduera sasoiaren hastapenetan, zuhaitzek hostorik ez dutenean edo landare-zorriak
urriak direnean, lurrezko aterpeak eraikitzen dituzte belarraren gainean eta zorriak babesten dituzte han.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Lasius neglectus habitat aldatuei lotuta dago eta giro
antropikoetara egokitzen da, hala nola hiriguneetara,
lorategi eta hiri basoetara. Batzuetan, oso zaila da koloniak mugatzea, bat egin eta eremu handiak (17 Ha-raino) har dezaketelako. Habia egiteko inguruak belarretako behin-behineko aterpeetatik harrien, zaborren, eta
abarren azpiko hiri habitatetara doaz. Herri batzuetan
eraikinetan sartu eta eraikuntzako zenbait osagai hartzen dituzte inurriek. Espezie oportunista da eta zuhaitzak monopolizatzen ditu landare-zorriak zaintzeko, baliabide beragatik lehiatzen diren beste batzuk desagerraraziz. Espainian, zenbait zuhaitz okupatzen ditu inurri
horrek, hala nola astigarrak, lizarrak, hurritzak, pinuak,
makalak eta arteak. Kolonia bakarreko espeziea da, eta
habien eta populazioen arteko harremanak ez dira oso
oldarkorrak.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Inurri lorategi-inbaditzaileak Asia Txikian edo Turkian du
jatorria. 70eko hamarkadako hastapenetan Budapeste-
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Lasius neglectus-en erregistro dokumentatuak Bizkaian
eta espeziearen jatorrizko eremua.

ko (Hungaria) lorategi batean antzeman zen, baina oker
identiﬁkatu zuten Lasius alienus bezala. 1990ean, populazioaren hazkundea, inguruko beste inurri espezieak
kanporatuz hedatzen zela, zenbait espezietako landare-zorri asko ustiatzen zituela eta inguruko negutegi
eta eraikinetan arazoak eragiten zituela ikusi ondoren,
identiﬁkazio okerraz jabetu ziren. Egun, Erdialdeko Europako eta Ekialde Hurbileko hogei bat herritatik dago
hedatuta. Sakabanatzeko gaitasun oso mugatua du, ez
duelako eztei-hegaldirik; tokiko hedapena prozesu motela izanda, pentsatu da haren hedapena salgaien eta
haztegiko landareen garraioari, lur mugimenduei, eta
abarri lotuta egon daitekeela.
Iberiar penintsulan Kataluniako zenbait herritan ikertu dira L. neglectus koloniak (http://www.creaf.uab.es/
xeg/Lasius). EAEn, 2009an aipatu zen lehen aldiz, Sopela (Bizkaia) udalerrian (Castro Gil et al., 2010), baina
hango auzokoek adierazi zuten zuela hiru urte ikusi zutela. Aipamenik gertuena Saint-Sever-en dago (Landetako departamentua, Frantzia).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Populazio batzuk izurritetzat jo dira: inurri horren koloniek eragozpen handiak sortzen dituzte hiri, etxe eta
giza inguruneetan, etxeetan dagoen janariaz elikatzen
delako, landare-zorrien populazioei lagunduta landare
apaingarriak hondatzen dituelako, eta eraikinetako barruko hodiak, hala nola kable sistemak, kolonizatu eta
horrek batzuetan sare elektrikoa hondatzen duelako.
Halaber, L. neglectus-ak lehia oldarkorra du jatorrizko
beste inurri espezieekin (genero bereko hiru iberiar espezieren aurrean –L. grandis, L. emarginatus eta L. cinereus– oso oldarkorra dela ikusi da), eta tokiko beste
fauna taldeei eraso eta haiek ordezkatzen ditu; horrek
biodibertsitate autoktonoa kaltetzen du. Bere hedadura eremua gero eta zabalagoa egin ez ezik, L. neglectus espezieak urteetan ﬁnkatu den inguruetan, haren
populazioek hedatu eta hazteko joera dute. Eskualde
batzuetan haiek erauzteko tratamenduak ari dira egiten. Tratamendu horiek elikadura iturriak ezabatzean,
iturri horietarako sarbidea mugatzean, etxeetan sartzea
galaraztean edo haietan daudenean amuak erabiliz
akabatzean oinarritzen dira. EAEn ez dago inurri hori
kudeatu eta kontrolatzeko planik oraindik.
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ARGENTINAKO INURRIA
Izen zientiﬁkoa
Linepithema humile (Mayr, 1868)
Sinonimoak

Hypoclinea humilis (Mayr, 1868)
Iridomyrmex humilis (Mayr, 1868)
Iridomyrmex riograndensis (Borgmeier, 1928)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Heminopteroak
Familia Formizidoak
Izen arrunta
Hormiga argentina
Argentinako inurria
Argentine ant

Linepithema humile langilearen bizkarreko ikuspegia.
(MNCNren Entomologia Bildumako MNCN_Ent Nº 72931
alea) (I.B.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak

Ezaugarri bereizgarriak
Beste inurri batzuetan bezala, Argentinako inurrien
populazioak zeinek bere morfologia duten kastetan
daude bananduta: langileak, arrak eta erregina. Linepithema humile langileak 2-3 mm luze dira gutxi gorabehera, apteroak dira eta marroiak, langile gazteak
marroi argiagoak. Toraxaren eta abdomenaren artean
peziolo segmentu bakarra dute, argi ikusten dena. Abdomenaren puntan ez dago eztenik, biribila ez den zirritu formako kloaka-arrail ilegabea baizik. Bizkarraldetik abdomeneko lau segmentu ikusten dira. Toraxaren
proﬁla ere oso tipikoa da: haren eta abdomeneko lehen
segmentuaren arteko lotunea (propodeo izeneko egitura anatomikoa) apur bat jasotzen da mesonotoaren
gainean pronotoaren pareraino eta mesonotoa apur
bat beheratuta dago albo bietan.
Erreginaren tamaina langileena halako bi edo hiru da
gutxi gorabehera, eta hegoduna izan edo hegal lotuneak eduki ditzake. Erreginen ohiko toraxa dauka, ezkutuaren eta ezkututxoaren aldeak argi markatuta, baita hegal lotuneak ere. Pubeszentzia ﬁn eta trinkoa du
gorputz osoan, buru zati batzuetan, toraxaren alboetan
eta apendizeetan izan ezik.
Arrak hegodunak dira. Ezkutua oso konkortua da eta
bizkarreko ikuspegian pronotoa ostentzen du, eta ezkututxoa ere apur bat konkortua da. Emeen pubeszentzia
mota bera dute.
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Ezartzen dituzten koloniak poliginikoak dira, hots, zenbait erregina dituzte baina azpikoloniak ez dira elkarren etsai. Erreginarik ezean, langileek ernaldu gabeko
arrautzak errun ditzakete; arrautza horiek ar guztiz funtzional gisa garatuko dira. Argentinako inurria kolonia
bakarreko habi handiak eratuz hedatzeko gai da. Orojalea da eta, intsektuz, beste inurri espezieen larbez eta
beste artropodoez, eta ugaztun eta hegazti sarraskiz
elika daiteke. Inurri langileek karbono hidratoetatik lortzen dute energia, eta erreginek eta larbek, aldiz, proteinak behar dituzte arrautzak erruteko eta garatzeko,
hurrenez hurren. Sinbiosi harremanak sortu ohi dituzte
zenbait aﬁdo espezierekin: aﬁdoek isurtzen duten melazaz elikatzen dira inurriak eta trukean babesa ematen
diete.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Jatorrizko eremuan Argentinako inurria baso natural
tropikal eta subtropikaletan bizi da. Leku hezeak nahiago ditu, ahal dela ura etengabe dutenak, baita hiriguneak, landetxeak, laborantza ureztatuak eta ingurune
andeatua duten eremuak. Sartu den tokietan baso misto hostoerorkorretan eta konifero basoetan ere aurki
daiteke. Gehiago ugaltzen da ingurune epeletan, muturreko tenperaturak eta eremu lehorrak eta oso lehorrak ez dituelako ondo jasaten.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Linepithema humile inurriak Hego Amerikan (Brasil, Argentina Paraguai, Uruguai) du jatorria, eta denboraren
poderioz planeta osora zabaldu du bere hedadura ere-
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Argentinako inurriaren agerpena Bizkaitik gertuko eskualdeetan eta espeziearen jatorrizko eremua.

mua, batez ere, klima mediterraneoa duten eskualdeetara eta ozeanoko uharteetara (30-36°ko Ipar eta Hego
latitudeen artean nagusiki) Salgaien eta pertsonen garraioari estuki lotuta sartu da beste toki batzuetan. Europako lehen aipamenak Iberiar penintsulan jaso ziren,
XIX. mendearen amai aldera Portugalen eta hamarkada
batzuk geroago Espainian. Egun penintsulan duen hedadura batez ere Mediterraneo eta Atlantikoko kostaldean pilatzen da (Doñanan, adibidez), eta oso urria da
barrualdean. Dirudienez, Kantauri kostaldeko baldintza
ekologikoek, klima hotza eta euritsua izanik, espeziea
hedatzea oztopatzen dute (Espadaler & Gómez, 2003).
Hala ere, potentzialtzat jo da Bizkaian, Kantabrian badagoela jakin delako.

pen etengabea behar du, emaitzak optimizatzeko eta
beste espezieen gaineko ondorioak gutxitzeko. Kontrol
biologikoari dagokionez, sartu den eskualdeetan inurri
horrek eremu aldatuak nahiago dituenez gero, lurraldearen erabilera estentsiboak, bere modalitate guztietan, edo monolaborantza murrizteak dentsitate handiak
galarazten lagun dezaketela iradoki da.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Argentinako inurria munduko 100 espezie exotiko inbaditzailerik kaltegarrienen zerrendan dago (UICN).
Ingurune aloktonoan agertzeak zenbait ondorio mota
eragin ditzake. Flora kaltetuta gerta daiteke, landareak
hondatzen dituzten zenbait landare-zorri eta kontxinila
espezierekin harremana eratzen duelako. Bestalde, intsektu polinizatzaile eta hazi-barreiatzaileen espezieak
asaldatu eta desagerrarazten ditu, eta horrek aldaketa
handiak eragiten ditu landaredian. Halaber, Linepithema humile espeziearen kolonia handiak ezartzeak eragina dauka inurri natiboen espezieen komunitateetan
ere, sortzen den espezieen arteko lehia dela-eta. Hura
kontrolatu eta erauzteko, pestizidak erabili dira, inurrientzako amu moduan, haien artean intsektuen hazkundea egokitzen dutenak. Haien aplikazioak ikuska-

Linepithema humile arraren alboko ikuspegia (Argazkia:
Natasha Wright, Florida Department of Agriculture and
Consumer Services, Bugwood.org).
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LIZTOR ASIARRA
Izen zientiﬁkoa
Vespa velutina sub. nigrithorax
(Du Buysson, 1905)
Sinonimoak

Vespa velutina (Lepeletier, 1836)
Vespa fruhstorferi (Stadelmann, 1894)
Vespa immaculata (Morawitz, 1889)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Heminopteroak
Familia Vespidoak
Izen arrunta
Avispa asiática, avispa asesina
Liztor asiarra
Asian predatory wasp
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ez-ﬁnkatua

Ezaugarri bereizgarriak
Vespa velutina liztor nahiko handia da, langileak 2530 mm luze ere izan daitezke. Arrek antena luzeagoak
dauzkate emeek baino. Besteak beste, liztortzar europarrarekin (Vespa crabro) nahas daiteke. Bereizi ahal
izateko zenbait ezaugarri morfologiko daude, ordea.
Hasteko, V. crabro espeziearen langileak apur bat handiagoak dira (35-40 mm). V. velutina espeziearen burua beltza da goialdean eta aurrealde laranja dauka;
liztortzarrak, ordea, horiak dauzka alde bi horiek. Liztor
asiarraren toraxa guztiz beltza da, eta liztortzarrarena,
aldiz, marroia erdialdean eta beltza alboetan. Azkenik,
V. velutina espeziearen abdomeneko lehen hiru tergoak
beltzak dira eta marra laranja dute, eta gainontzekoak
laranjak dira; liztortzar europarrak, berriz, lehenengoa
izan ezik, abdomeneko tergo guztiak dauzka horiak, eta
bigarrenak hiru hortzetako marra ilun bereizgarria dauka punta aldean; hirugarren segmentuak ere antzeko
marra dauka, eta laugarrenean, ordea, orban beltz bi
ikus daitezke.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Liztor asiarra urteko espeziea da. Otsailaren amaiera
aldera, eme fundatzaile berriek (aurreko urtean sortzen dira kolonian, eta ernalduta daude) negua igarotzeko prozesua amaitu eta hastapeneko liztor-habia
eraikitzen hasten dira. Lehen eme langileek maiatzean
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Liztor asiar baten bizkarraldeko iksupegia (I.B.)

egiten dute eklosioa eta udazken amaiera aldera ale
sexudunak agertzen dira, bai arrak bai geroko emeak.
Azkenik, azaro-abenduan kolonia hil (arrak eta langileak) eta eme fundatzaile ernalduak negua igarotzeko
aldian sartzen dira. Eme horietako bakoitzak kolonia
berria sortuko du. Haien dieta zabala da: batez ere beste himenoptero sozialez (erleak) eta dipteroz elikatzen
da, baina beste intsektu batzuk, armiarmak, ornodunen
haragia eta fruta ere jan ditzakete. Erleak harrapatzeko, honako estrategia darabil Vespa velutina espezieak:
zenbait langile erlauntzetik kanpo kokatzen dira, polena biltzetik itzultzen diren langileen zain. Harrapakinari
antzemandakoan, burua moztu eta hegalak eta hankak
ere erauzten dizkiete. Gainontzeko gorputz atalekin
mamia eratu eta liztor-habiara daroaten larbei emateko. Erlauntzeko populazio maila jaisten denean, liztor
asiar langileak barruan ere sar daitezke harrapaketan
jarraitzeko.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Oraindik ez da datu asko ezagutzen liztor asiarrak EAEn
duen ekologiari buruz. Beste toki batzuetan ikusi da habia handiak eraikitzen dituela, udare-formakoak (60-90
cm zabal eta 40-70 cm-ko diametroa), gutxi gorabehera 45 mm lodi, 1,5 cm-ko diametroa duen alboko zulo
bakarra dutena. Habia paper birrinduz egiten dute; langai hori liztorraren beraren listua eta zelulosa murtxikatua nahastuz egiten dute. Barrualdea mailakatuta dago,
gehienetan 6-7 mailatan, eta haietan 10.000-20.000
haztegi gelaxka daude guztira.
Frantzian egindako ikerketa batean ikusi zen 517 habiatatik % 90 zuhaitzetan (batez ere haritz, makal, akazia eta koniferoetan) eta altuera handian (20-30 metro)
eraikita zeudela, eta % 10 baino ez zeudela eraikinetako teilatuetan edo bestelako hiri egituretan. Azken
boladan, ordea, ohikoagoa da habiak hiri inguruneetan
eraikitzea. Azpimarratu behar da egun arte Gipuzkoan
aurkitutako habia guztiak zuhaitz altuetan zeudela.
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Liztor asiarraren duela gutxiko agerpenak Bizkaian eta
espeziearen jatorrizko eremua.

Frantzian, egun osoan ikusi da liztor asiarraren jarduera,
6:30etik 22:30 arte, baina tenperaturaren araberakoa
da, eta 10 °Ctik behera ez da jarduerarik erregistratu.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Vespa velutina liztorrak Asiako hego-ekialdean du jatorria: Indiako iparraldea (Darjiling, Sikkim), Buthan, Txina,
Sumatra eta Sulawesi uharteetako mendiak (Indonesia)
eta Korea. Europan, Frantziatik sartu zen, beharbada
itsas kargamentu baten erruz. 2010eko abuztuan eme
langile bat ikusi zen Nafarroako Amaiur herrian; aipamen hori Iberiar penintsulako lehen erregistroa izan zen
(Castro & Pagola-Carte, 2010). Urte bereko azaroan,
EAEn antzeman zen lehen aldiz, zehazki, Gipuzkoako
zenbait herritan (Irun, Hondarribia, Oiartzun, Pasaia, Lasarte-Oria eta Aduna) (López et al. 2011). Hedabideek
espeziea Arrasaten dagoela jaso zuten (2011), eta horrek lurraldean hedatzen ari dela adierazten du. Bizkaira
iristea espero zen eta hala izan da: Administrazioak hartutako neurrien artean, 2011n arte sare bat ezarri zen
lurraldean eta 2012ko apirilean erlezain batek Kortezubin arte batean jausitako ale bat jaso zuen.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Erleak harrapatzen dituenez gero, ondoriorik handienak erlezaintzan gertatzen dira. Kontrol sistemarik hedatuenetako bat erlauntzetatik gertu erakargarri gozoa
duten arteak jartzea da, batzuetan garagardo, ardo zuri
eta ahabia zuku edo deribatuen nahasketa bat, hurbiltzen diren liztor asiarrak harrapatu ahal izateko. Vespa
velutina ez ezik, beste liztor espezie batzuk ere erakar
ditzakeen artea denez gero, ordea, harrapaketetan oso
selektiboa ez izateak ondorio kaltegarriak ekar ditzake
inguruneko biodibertsitatean. Beste irtenbide bat zuloak 5,5 bat mm arte txikitzea da, liztorra sartzea galarazteko. Giza osasunarentzako arriskuari dagokionez,
datu gutxi dago. Jatorrizko zenbait herritan (Taiwan,
Malaysia, Indonesia), habietara hurbildu diren pertsonenganako jokabide oldarkorra ikusi da. Frantzian, aldiz, ez da ikusi jokabide oldarkorraren zantzurik, baina
habiak zuhaitzetan altuera handian jarrita egoteak jendea haietara hurbildu ahal izatea galarazten du. Egun
arte, gertatu den kasu larri bakarra baserritar batena
da: neuralgia batek erasan zuen 2005ean, buruan 12
eztenkada jasan zituelako.
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Erlezaintzari dakarkion arriskua dela-eta, EAEko zenbait
erakundetatik liztor asiarrari buruzko dibulgazio kanpaina bat sustatu da, jardunaldiak eta hitzaldiak antolatuz
eta informazio liburuxkak banatuz. Habiaren bat antzemanez gero, langile espezializatuei deitzea gomendatzen da, hura eraitsi eta deuseztatzeko.

Vespa velutina liztor asiarrari buruzko informazio triptikoa; espeziea UICNren munduko 100 espezie exotiko inbaditzailerik
kaltegarrienen zerrendan dago sartuta. Erlezaintzan dituen ondorio kaltegarriek sortutako gizarte alarmaren aurrean eta
Iberiar penintsulan Nafarroa eta Gipuzkoatik sartu denez gero, administrazioek dibulgazio kanpainak burutu dituzte espezie exotiko horren biologiari eta haren aurka jokatzeko neurri posibleei buruz informatzeko.
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Europako liztortzarra (V. cabro) asiarra (V. velutina) baino apur bat handiagoa
da. Tamaina ez ezik, honako argazkietan espezie bien arteko aldeak ikusten
dira (ezkerrean asiarra; eskuinean europarra), buruaren (goian), toraxaren (erdian) eta abdomenaren (behean) kolorean (S.L.). 1) Vespa velutina-ren burua;
2) V. crabro-ren burua; 3) V. velutina-ren toraxa; 4) V. crabro-ren toraxa; 5) V.
velutina-ren abdomena; 6) V. crabro-ren abdomena.
El Diario Vasco-ko herriz herriko sailean
argitaratutako albistea (2011/X/29). Vespa velutina EAEn agertzeak zalaparta
handia eragin du, giro akademikoa edo
zuzenean kaltetutakoa, kasu honetan erlezaintza, gainditu, eta herritar guztiengana iritsi da.
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Lepidopteroak: 180.000 espezie baino gehiago biltzen
dituen intsektu-ordena, tximeletek eta sitsek osatutakoa. Ale helduek bi hego-pare ezkatadun eta aho xurgatzailea dauzkate; Larbari beldar esaten zaio eta murtxikatzailea da.

GERANIOAREN TXIMELETA
Izen zientiﬁkoa
Cacyreus marshalli (Butler, 1897)
Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Lepidopteroak
Familia Likaenidoak
Izen arrunta
Mariposa del geranio, taladro del geranio
Geranioaren tximeleta
Geranium bronze, pelargonium butterﬂy
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Cacyreus marshalii tximeleta txikia da. Emeek 18-27
mm-ko hego-luzera dute eta arrek 15-23 mm-koa. Hegalen goialdea marroia da, atzealdean marra zuriak eta
marroiak ditu, eta atzeko hegal parean 1 mm-ko diametroko ozelo beltz txikia. Atzeko hegalek, bestalde,
isatsa izeneko hegal luzapen txikia dute. Azpialdea
marroi argia da eta marra grisak, marroi ilunak eta zuriak ditu; haietan ere ozelo beltza bereizten da. Tximeleta horren arrautza esferikoa da, 0,5 mm ingurukoa,
zapala erpin eta oinarri aldeetan, eta azal poligonala
du, hexagonala gehienetan. Beldarrak berde argiak
dira, luzerarako marra arrosakarak eta ileak dituzte, eta
arrautzaren eklosiotik pupa bihurtu arte lau larba-aldi
dauzkate. Laugarren faseko beldarrak 10 mm luze dira
gutxi gorabehera. Krisalidak beldarren kolore eta ile
berberak dauzkate, baina eklosioaren unea hurbiltzen
denean, zefalotorax aldeak eta hegalek kolore marroi
iluna hartzen dute eta abdomenaren kolorea, aldiz, ez
da aldatzen.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Cacyreus marshalii espezieak geranioen hostoetan,
lore pedunkuluetan edo sepaloetan uzten ditu arrautzak. Eklosioa egiten dutenean, beldar jaioberriak ez
dira arrautza estalkiaz elikatzen; aitzitik, galeria bati ekin
eta landarearen ehunez elikatzen da, iraizkinak bertan
metatuz. Udaberrian, bigarren larba-aldian, portaera
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Geranioaren tximeleta baten alboko ikuspegia (I.B.)

endoﬁtoa dute beldarrek, hots, landarearen barrualdean garatzen dira, baina ez dira zurtoinez elikatzen.
Hiru eta laugarren faseetako beldarrak endoﬁto fakultatiboak dira, eta kimu terminaletatik zurtoinen barruan
sartzen dira lore-begiak urriak badira. Horrela, beldarrak barrualdetik zulatzen du zurtoina, beherantz, landarea hustu eta iraizkinak uzten ditu han; landarea hil
dezake horrek.
Oso laburra da zikloa, eta etengabeko belaunaldiak
izan ditzake urte osoan. Gure latitudeetan, udazkeneko tenperatura jaitsierak ziklo biologikoa luzarazten du,
baina ez dago fotoperiodoak baldintzatutako neguko
diapausa-aldirik, lepidoptero askorengan ikusten den
bezala. Laborategiko baldintzetan, 20 °C-tan, 30 egunetan osatzen du puparako garapena larbak, eta pupa-aldiak 17 egun dirau.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Bere jatorrizko eskualdean, Cacyreus marshalii Geranium eta Pelargonium (Geraniaceae) generoetako
zenbait espeziez elikatzen da. Iberiar penintsulako eta
Balearretako ﬂoran geraniazeoen genero autoktono bi
daude, Geranium eta Erodium; eta landare apaingarri
hazitako geranioak, aldiz, Pelargonium generokoak dira
eta Afrikako hegoaldean dute jatorria. Geranio apaingarriak jaten antzeman da tximeleta hau beti; besteak
beste, huntz-geranioa (P. peltatum), geranio pentsamendua edo errege geranioa (P. grandiﬂorum) eta P.
zonale, baina ezin da baztertu hazi gabeko Geranium
espezie autoktonoetara egokitu ahal izatea.
Hegoafrikan, jatorriko eskualdean, geranioaren tximeleta oso hedatuta dago, han ere geranioak landare
apaingarri hazi ohi direlako maiz, eta zenbait altitudetan aurki daiteke, bai barrualdean bai kostaldean.
Tximeleta hori oso ohikoa da EAEko hiri inguruneetan,
haietan geranioa landare apaingarri oso zabaldua dela-
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Cacyreus marshalli geranioaren tximeleta oso hedatuta
dago Bizkaian. Espeziearen jatorrizko eremua.

ko, eta arrunta da balkoi, terraza, parke eta lorategietan
aurkitzea hura. Dirudienez, hegalaldia maiatzetik azarora du Bizkaian. Geranioetatik gertu egiten du hegan,
hegaldi oso laburretan, eta hosto edo loreetan pausatzen da, edo ondoko landareen hostoetan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Cacyreus marshalli espezieak Hegoafrikan du jatorria.
Europan, 1978an antzeman zen lehen aldiz, Erresuma
Batuan beldar bi aurkitu zirenean, dirudienez, Pelargonium generoko geranio inportatuekin batera sartuak.
Baina lehen europar kolonia 1989an aurkitu zen, Mallorcako herri txiki batean, eta apur bat geroago Iberiar penintsularantz hedatu eta laster beste eskualde
batzuetan aurkitu zen, hala nola Alacanten, Castellón,
Valentzian, Murtzian eta Logroñon. 90eko hamarkadako bigarren erdi aldera Espainiako probintzia askotan
aipatua zen. Egun, ia penintsula osoan dago hedatuta,
populazio oso handiak izanik, baita Kanariar Uharteetan ere (Acosta-Fernández, 2009). Beste herri batzuetan ere badago; besteak beste, Portugalen, Frantzian
eta Belgikan, Italian, Marokon, Maltan edo Kroazian.
1996az gero espezie arrunta da EAEn (Mezquita Aramburu, 2009), eta oso ohikoa da Bizkaian.
Hedatzeko potentzial oso txikia du, hegaldi oso laburra,
pausatua eta atseden ugarikoa duelako; hori dela-eta,
baztertu egin da jatorri gunetik migratu izana. Gainera, ez zaio ezagutzen migrazio ohiturarik eta, kasualitatezko migrazioa izan balitz, ale batzuk antzeman ziren
Hegoafrikatiko bidaian. Hedatzeko biderik posibleena
arrautzez edo larbez izurritutako landareen garraioa da;
azkenak antzematea zaila da, endoﬁtoak direlako.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Geranioaren tximeleta ez da izurritea bere jatorrizko
eskualdean; izan ere, haren populazioak ekosistema
naturaletan sartuta daude han eta, zalantza barik, bertako harrapari eta bizkarroiek kontrolatzen dituzte. Mediterraneo aldean geranio apaingarrien (Pelargonium
spp.) hazkuntzari esker, izurrite garrantzitsu bihurtu da
C. marshalii, eta geranioak apainketarako landare nagusietako bat direnez Penintsulan, ondorio ekonomiko
handiak dauzka horrek. Laborategiko baldintza kontrolatuetan, ikusi da, Pelargonium generoko landareen aurrean, tximeleta horrek ez dituela bere arrautzak Geranium espezieetan uzten, baina ez da baztertu naturan
Geranium espezie autoktonoei erasotzea. Egokitzapen
hori berretsiko balitz, ondorio ekologikoak handiak lirateke eta tximeleta hori erauztea ezinezkoa, basa-geranioetatik berriz izurritzeko arriskua legokeelako beti.

C. marshalii espezieak eragiten dituen kalte guztiak
beldarrek sortzen dituzte. Haren lehen eta bigarren faseek galeriak egiten dituzte hostoetan eta lore-begietan beti. Hurrengo fase biek landarearen zurtoinetan
egiten dute batez ere, baina batzuetan hostoen azalean elikatzen ere ikus daitezke, barraskiloen antzeko
kalteak eraginez. Kasu bietan, beldarren iraizkinak galerietan pilatzeak mikroorganismoen, batez ere onddoen
bigarren mailako erasoa ahalbidetzen du. Hori guztia
dela-eta, zurtoinak belztu eta moztu egiten dira, eta
landarea hil daiteke. Cacyreus marshalli populazioen
kontrol eraginkorrerako, zenbait intsektizida eta Bacillus thuringiensis baziloa erabiltzea gomendatzen da.
Intsektizidak arrautzen eklosioaren aurretik aplikatzea
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gomendatzen da, larba atera berriei erasateko horrela.
Geroago, tratamenduaren eraginkortasuna txikiagoa
da, zurtoinak ematen dien babesa dela-eta. Erasandako zurtoinak moztu eta erretzea ere gomendatzen da.

Geranioak (Geranium eta Pelargonium generoak) dira
Cacyreus marshalli espeziearen beldarra elikatzen den
landareak. Euren jarduera dela-eta loratzea eten, kimuak
lehortu eta landarea hil ere egin dezakete (I.B.).

Geranioaren tximeletaren pupa eta larbak (I.B.).

Geranioaren tximeletari (Cacyreus marshalli) geranioaren
zulatzailea ere esaten zaio, zurtoinak zulatzen dituztenean
eragiten dituzten kalteak direla-eta (S.L.).
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Geranioaren tximeletak (Cacyreus marshalli) Hegoafrikan du jatorria eta egun ia Iberiar penintsula osoan dago hedatuta,
populazio oso handitan. Ezkerra: bizkarraldeko ikuspegia. (MNCNren Entomologia Bildumako MNCN_Ent Nº 72928 alea).
Eskuina: sabelaldeko ikuspegia. (MNCNren Entomologia Bildumako MNCN_Ent Nº 72929 alea) (I.B.).
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TXIMELETA
PLATANO-ZULATZAILEA
Izen zientiﬁkoa
Acalyptris platani (Müller-Rutz, 1934)
Sinonimoak

Weberia platani (Müller-Rutz, 1934)
Niepeltia platani (Strand, 1934)
Weberina platani (Müller-Rutz, 1934)
Niepeltia platani (Lhomme, 1934)
Weberina platani (Skala, 1938)
Trifurcula (Weberina) platani (Klimesch, 1978)
Acalyptris platani (Van Nieukerken, 1986)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Lepidopteroak
Familia Neptikulidoak
Izen arrunta
Mariposa barrenadora del plátano
Tximeleta platano-zulatzailea
Platanus leafminer

Tximeleta platano-zulatzaile ar eta emeek antzeko tamaina
dute, eta aurreko hegalen hego-luzera 5,3 mm ingurukoa
da. Arren koloreek eta haien atzeko hegalen ezaugarriek
(gailur eta ezkata berezi zilarkarak dituzte) argi bereizten
dituzte beste Neptikulidoetatik; emeetan, atzeko hegalak
estuak eta ezkata berezirik gabeak dira (G.L.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Ezaugarri bereizgarriak
Tximeleta txiki edo sits espezie honetako arrak nahastezinak dira euren koloreagatik eta atzeko hegoek gailur eta ezkata berezi zilarkarak dituztelako; ezaugarri
horiek ez dira agertzen Neptikulidoen familiako beste
espezieetan. Buruak, aurrealdean, motots horixka dauka eta antenak 34 segmentuz osatuta daude. Toraxaren
kolorea zuri-horixkatik marroira doa. Aurreko hegalak
2,5 mm luze dira eta hego-luzera 5,3 mm ingurukoa da.
Hegal ertzak ziliodunak dira, zilarkarak, eta marradun
patroia dute: oinarrian marroi-horixkak dira eta jarraian
marra zabal zuri-horixka dator, hegalaren erdiraino; erdi
distalak, ordea, marra marroi ilun bi dauzka eta marra
zuri-horixka bat haien artean. Atzeko hegal parea ere
bereizgarria da: oso zabalak dira oinarrian eta gailurrean amaitzen dira; azala, ezkata berezi zilarkara argizko tegumentu batek estalita, ezkatarik gabeko luzerarako ildo batek eteten du erdiko lerroan, eta bazterrak,
ordea, zurda luze ilunek zeharkatzen dituzte. Emeen eta
arren tamaina antzekoa da, baina emeetan antenak 2729 segmentuz osatuta daude eta atzeko hegalak normalak dira: estuak eta ezkata berezirik gabeak. Larbak
edo beldarrak horiak dira eta erdian lerro berde edo
berde iluna dute, eta burua marroia.
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Acalyptris platani tximeleta zenbait platano espezietan (Platanus orientalis eta P. hispanica) garatu ohi da.
Emeek hostoen azpialdean jartzen dituzte arrautzak,
zain baten kontra gehienetan. Arrautzen eklosioaren
ondoren, ateratako larbak hostoen barruan sartzen dira
elikatzeko, eta lerro meheen formako galeriak eraikitzen dituzte. A. platani espeziearen ezaugarriak dira horiek, Europan EAEn erregistratu gabeko beste espezie
bat baitago, Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870);
espezie horrek ere galeriak egiten ditu Platanus hostoetan, baina zabalak, toldo edo kanpadenda formakoak. Garatu bitartean, lau larba-aldi dauzkate larbek;
galerien barruan elikatzen dira, sabela gorantz, pupa
izan arte; une horretan, kanpora atera eta hosto erorien
artean bihurtzen dira pupa. Bizi zikloari dagokionez, espezie biboltinoa da seguruenik, urtean belaunaldi bi
dauzkana, helduak maiatz-ekainean eta uztail-abuztuan
agertu, eta larbak, ordea, ekainean eta irailetik azarora
garatzen direlako.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Acalyptris platani espeziearen garrantzia landare ostalariaren presentziari dago lotuta. Ostalariak Platanus
generoko zenbait espezie dira, haien artean P. orientalis eta P. hispanica, hiri inguruneetan apainketarako
maiz landatutako zuhaitzak.

7 LEHORREKO ARTROPODOAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta
haren agerpena Bizkaitik gertuko eskualdeetan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Balkanetako penintsulan du jatorria eta ekialdeko platanoarekin batera (Platanus orientalis) hedatu da mendebalderantz. Tximeleta horrek hedadura mediterraneoa edo azpi-mediterraneoa du egun, Europako
hegoaldetik (Portugal) Asia mendebalderaino (Iran):
Espainia, Frantzia, Italia, Suitza, Eslovakia, Kroazia, Grezia, Txipre, Bulgaria, Ukrainia eta Turkia (Van Nieukerken, 2007). EAEn, haren presentziaz jakin den bakarra
1986ko aipamen bat da, Donostian hostoetan galeriak
egoteari buruz (van Nieukerken et al., 2004).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Larbak hostoen barruan elikatzen direnez gero, zenbait
kalte eragiten zaizkio landareari, haien artean, fotosintesi tasa murriztea eta hostoen galera aurreratzea.
Intsektu mota hori kontrolatzeko estrategiarik erabilienetako bat pestizidak erabiltzea da. Hura aplikatzeko
unea, ordea, funtsezkoa da; izan ere, larbek hostoak
zulatu eta haien barruan sartu aurretik egin behar da,
pestizidak eraginkortasun txikia duelako haiek galerien
barruan babestu ondoren.

Acalyptris platani tximeleta platano-zulatzailearen presentzia haren landare ostalariei lotuta dago; Platanus generoko zenbait espezie dira, platano esan ohi zaiena, eta pasealeku, parke eta kaleetan itzala emateko zuhaitz apaingarri erabili ohi dira (L.GA.).

Acalyptris europar espezieen zenbait himenoptero bizkarroi erregistratu dira, baina bakarra ezagutzen da
A. platani espeziearentzat: Chrysocharis loranthellae
Erdös, 1954.
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TABAKOAREN SITSA
Izen zientiﬁkoa
Ephestia elutella (Hübner, 1796)
Sinonimoak

Tinea elutella (Hübner, 1796)
Phycis semirufa (Haworth, 1811)
Hyphantidium sericarium (Scott, 1859)
Ephestia roxburghii (Gregson, 1873)
Homoeosoma affusella (Ragonot, 1888)
Ephestia amarella (Dyar, 1904)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Lepidopteroak
Familia Piralidoak
Izen arrunta
Polilla del tabaco, polilla de la harina
Tabakoaren sitsa
Tobacco moth
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ez-ﬁnkatua; bakana

Ephestia elutella espeziearen bizkarraldeko ikuspegia.
(MNCNren Entomologia Bildumako MNCN_Ent Nº 72930
alea) (I.B.).

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ephestia elutella tximeleta kosmopolita da eta ohikoa
da tabakoa, kakaoa, txokolatea, irina, kafea eta zerealak bezalako produktuak biltegiratzen diren tokietan
aurkitzea.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak

Ezaugarri bereizgarriak
Ephestia elutella tximeleta txikia edo sitsa da, 5-9 mm
luze, 10-20 mm-ko hego-luzera duena. Gorputzak kafe
kolore grisaxka du, aurreko hegalak grisak dira eta
zeharkako marra uhinduak dituzte, eta atzeko hegalak
gris argiagoak dira. Larbak edo beldarrak, garapenik
handienean, 10-18 mm luze dira, eta elikaduraren arabera, zurixkak, horixkak edo gorrixkak dira, burua eta
bizkarreko lehen segmentua marroiak direla. Pupak
marroi argiak dira eta beltz bihurtzen dira heldua atera
aurretik.

Dirudienez, sits txiki horren jatorria Europan dago. Haren presentzia planeta osoan erregistratu da, Asiako
hego eta hego-ekialdean izan ezik; tropikoetan ez da
oso ohikoa, dirudienez. Bizkaian 2004an gertatu zen
haren halabeharrezko presentzia, Bilboko portura iritsi
zen azukredun kakao-hauts kargamentu baten barruan
larbak antzeman zirenean (Saloña Bordas, 2005).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Kopula heldua atera ondorengo lehen egunetan gertatzen da. Emeak 100-200 arrautza erruten ditu elikadura iturritik gertu (zenbait landare substantzia lehor), eta
astebetean egiten dute eklosioa haiek; larba elikadura
iturrian sartzen da eta hilabeteak ematen ditu haren barruan. Bosgarren larba-aldira iritsitakoan, elikagaia utzi
eta diapausan sartzen da negua igarotzeko. Fase hori
amaitutakoan, azken larba-aldian pupa bihurtzen hasten da, uda hastapenetan, eta hilabeteren buruan, gutxi gorabehera, elikatzen ez diren heldu berriak ateratzen dira. Huelva eskualdean urtean zenbait belaunaldi
gainjarri dauzkala ikusi da, hezetasunaren eta tenperaturaren arabera.
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Ephestia elutella tabakoaren sitsa tabakoa, kakaoa, txokolatea, irina, kafea eta zereala bezalako biltegiratutako
produktuen ohiko izurritea da, argazkiko biltegiratutako
bihian bezala (E.CH.).
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Tabakoaren sitsaren erregistro dokumentatuak Bizkaian
eta espeziearen ustezko jatorrizko eremua.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Ephestia elutella biltegiratutako zenbait produkturen
izurritetzat jotzen da, hortik haren izen arrunta: tabakoaren sitsa. Iraizkinez, zeta hariz eta mudaz kutsatzen
ditu elikagaiak eta kontsumorako ezgai bihurtzen ditu.
Haiek kontrolatzeko, amu sexu feromona sintetikoa darabilten arteak saltzen dira. Arrak baino ez dituzte erakartzen halakoek. Pestizidak ere erabili ohi dira. Kontuan izan behar da, ordea, diapausa bitartean larbek
hobeto jasaten dituztela halako produktuak eta, beraz,
intsektua aktibo dabilenean erabili behar dira.

Ephestia elutella, bizkarraldeko ikuspegia (Argazkia: Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series,
Bugwood.org).
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Tisanopteroak: trip edo intsektu-larbak. 3.000 espezie
baino gehiago batzen dira talde honetara. Tamaina txikiko (0,5-8 milimetro) intsektuak dira, hego luze eta mintzezkoak dauzkate eta ahoa ziztatzaile-xurgatzailea da.
Larbek nahiz helduek hostoen azpialdea ziztatzen dute
eta izerdiz elikatzen dira.

TRIPS KALIFORNIARRA
Izen zientiﬁkoa
Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)
Sinonimoak

Euthrips occidentalis (Pergande, 1895)
Euthrips californica (Moulton, 1911)
Frankliniella canadensis (Morgan, 1925)
Euthrips helianthi (Moulton, 1911)
Frankliniella conspicua (Moulton, 1935)
Frankliniella venusta (Moulton, 1935)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Tisanopteroak
Familia Tripidoak
Izen arrunta
Trips californiano
Trips kaliforniarra
Alfalfa thrips, western ﬂower thrips
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Frankliniella occidentalis trips aleen tamaina 1mm
–arrak– eta 1,4 mm –emeak– artekoa da. Kolorea horitik marroira doa. Heldua luzea eta mehea da eta pare bi
hegal luze dauzka, litsak dituztenak. Arrautzak bigunak
eta obalatuak dira, 0,2 mm luze. Ninfak zuri-horixkak
dira eta begi gorriak dituzte.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Trips kaliforniarra urte osoan ugal daiteke negutegietan, eta 12-15 belaunaldi dauzka urtean. Orokorrean,
haren bizi zikloa tenperaturaren oso mendekoa da eta
15 egun (30 °C-tan) eta 44 egun (15 °C-tan) artekoa da.
20-40 arrautza errun ditzake emeak; ernalduetatik arrak
irteten dira. Garapen-aldiak landarearen zenbait aldetan gertatzen dira: arrautzak hosto, lore eta fruituetan,
ninfak hosto, kimu eta loreetan eta zenbait fruituren oinarrian, eta pupak lurrean edo landare ostalarietako zokoetan, hala nola hostoen oinarrietan.
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Frankliniella occidentalis trips-aren irudia (M.GV.).

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Gaur egun kanpoaldean zein negutegietan sortzen ditu
izurriteak espezie horrek. Haizeak, arropak, ekipamenduek... erraz garraiatzen dituzte helduak. Helduak eta
larbak hainbat landareren polenez eta nektarrez elikatzen dira: 500 landare ostalari baino gehiago dauzka,
haien artean fruta-arbola, barazki eta landare apaingarri
asko. Lore eta hostoetatik xurgatzen dituzten jariakinez
ere elikatzen dira.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Intsektu espezieak Kalifornian du jatorria. Duela lau bat
hamarkada haren jarduera jatorrizko ingurura mugatzen zen baina Ipar Amerikako estatu askotatik hedatu
zen, Kanada eta Mexikoko batzuk barne. Gaur egun,
Antartikan izan ezik, kontinente guztietan dago. F. occidentalis espeziearen kontinente arteko hedapena
arrautzak, larbak eta helduak garraiatzeagatik gertatu
da, landare merkataritzari lotuta. Europan, Holandan aipatu zen lehen aldiz, 1983an, eta hiru urte geroago Iberiar penintsulan, Almeriako negutegietan. Ez da ondo
ezagutzen noiztik dagoen Bizkaian, baina gaur egun
trips kaliforniarra izurritetzat jotzen da, eta haren aurka
erabateko kontrol neurriak hartzen dira, tomatearen orban zimelen birusaren (TSWV) bektorea delako, zeinek
galera ekonomiko handiak eragiten baititu.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
F. occidentalis trips espeziea, kasu askotan, nekazaritzan garrantzi handia duen izurritea izan daiteke, interes ekonomikoko laboreetan, bai barazkietan bai landare apaingarrietan, kalte handiak eragiten dituelako.
UICNk munduko 100 espezie exotiko inbaditzailerik
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Trips kaliforniar espeziea oso hedatuta dago Bizkaian,
barazkiei eta landare apaingarriei lotuta. Espeziearen jatorrizko eremua.

kaltegarrienen zerrendan sartu du. Ninfak birusen bektoreak dira, hala nola tabakoaren mosaikoarena (TSV)
eta tomatea beltz bihurtzen duena (TSWV); birus horiek
gaitz larriak eragiten dituzte laboreetan, honakoak ekarriz fruta-arbola, arrosa eta barazkiei: koloregabetzea,
odolustea, distortsioa, hostoaren azala zilarkara bihurtzea, lore burua deformatzea eta ernamuin terminalak
eta loreak ahuldu eta hiltzea. Prebenitzeko kudeaketa
eta kontrol neurri gisa, honakoak gomendatzen dira:
koloredun arteak erabiltzea hastapeneko izurritea an-

tzemateko eta populazio helduaren mailak monitorizatzea. Kontrol kimikorako, intsektizida organofosforatuak, karbonatoak, piretroideak, ﬁpronila, etab. erabiltzen dira, haien aurrean bereganatutako erresistentzia
kasuak egon badira ere. Azkenik, beste neurri bat kontrol biologikoa da, akaro harrapariak (Neoseiulus cucumeris, Amblyseius spp. eta Hypoaspis spp.) eta Orius
insidiosus espezieko zimitzak erabiliz, negutegietan
eraginkorrak izan baitira.

Frankliniella occidentalis izurrite oso garrantzitsua izan daiteke nekazaritzan, bai barazkietan bai landare apaingarrietan,
eta kalte handiak eragiten ditu interes ekonomikoko laboreetan; hori dela-eta, administrazioek informazio kanpainak egin
dituzte. Horrela, birusen bektoreak dira ninfak, hala nola tomatea beltz bihurtzen duena, BFAk egindako dibulgazio liburukian jaso denez.
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Dipteroak: euliak eta eltxoak. 150.000 espezie baino gehiago biltzen dituen intsektu-ordena honetako
kideek hego-pare bakarra dute, bestea eraldatu dutelako hegan hobeto egiteko. Izurri-espezieak eta
izurriteak kontrolatzekoak ere daude talde honetako
espezieen artean. Horietako batzuk gaixotasunen bektoreak dira, batik bat, odola edo izerdia xurgatzen duten espezieak.

TIGRE-ELTXOA
Izen zientiﬁkoa
Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)

Aedes albopictus tigre-eltxoaren irudia (M.GV.).

Sinonimoak

Culex albopictus (Skuse, 1894)
Stegomyia albopicta (Skuse, 1895)

Taxonomia
Filuma Artropodoak
Subﬁluma Hexapodoak
Klasea Intsektuak
Ordena Dipteroak
Familia Kulizidoak
Izen arrunta
Mosquito tigre
Tigre-eltxoa
Asian tiger mosquito, forest day mosquito, tiger
mosquito
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Ezaugarri bereizgarriak
Tigre-eltxoa (Aedes albopictus) Culicidae familiako dipteroa da, 5-10 mm luze. Beltza da eta apainketa zuria
dauka torax eta abdomenean, hankek marra beltzak eta
zuriak dauzkate eta toraxean eta buruan, erdian, luzetarako marra zuri nabaria dauka. Beste eltxo espezieetan
bezala, emeak tronpa ﬁn eta luzea dauka, proboszidea,
eta ezten gisa, ziztatu eta ornodunen odola ateratzeko darabil, batez ere ugaztun eta hegaztiei, arrautzak
garatzeko behar baitu. Arrak, beste eltxo motetakoak
bezala, nektarrez elikatzen dira.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Tigre-eltxo eme helduak 50 egunez ere bizi daitezke.
Euren bizitzan banan-banan jartzen dituzte arrautzak ur
geldi garbiko iturrietan, zenbait ur sakoneratan. Urtebeteko lehorteak ere jasateko gai dira arrautzak. Haietatik uretan bizi diren larbak irten eta algaz eta detrituz
elikatzen dira. Larba-aldiak 4-14 egun dirau. Ondoren,
uretako pupa bihurtzen dira, 2-3 egunez, eta ondoren
eltxo helduak aterako dira.
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Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Odolez elikatu ondoren, ura daukan edozein “ontzitan”
jartzen dituzte arrautzak emeek, gerizpetako tokietan,
hala nola pitxerretan, pneumatiko abandonatuetan,
pertzetan, loreontzietan, loreontzien plateretan, etab.
Larbak deskribatu den bezala jaio eta garatzen dira han.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Tigre-eltxoa UICNren munduko 100 espezie exotiko
inbaditzailerik kaltegarrienen zerrendan dago. Espezieak Asiako hego-ekialdean du jatorria, eta Afrikan,
Amerikan eta Europan hedatu da 1979az geroztik eta
ondoren Ozeano Barearen aldean. Beharbada arrautzen eta larben garraio pasiboaren bidez hedatu da.
Dirudienez, pneumatiko berri eta erabilien garraioa da
arrautzak sartzearen zio nagusia; lehorketa jasaten dute
haiek eta, beraz, salgaiekin batera inporta daitezke;
uretan sartutakoan, eklosioa egin eta lehen estadioko
larbak ateratzen dira. Larben sarrera landare apaingarrien merkataritzari lotuta legoke, adibidez, Kalifornian
zorionaren banbuarekin (Dracaena spp.) dokumentatu
den bezala (Linthicum et al., 2003). Europan, 2006 arte,
Albanian, Italian, Espainian, Frantzian, Belgikan, Suitzan, Hungarian, Montenegron, Holandan eta Grezian
antzeman zen. Iberiar penintsulan, eltxo horren lehen
aipamena 2004 udan izan zen, San Cugat del Vallés-en,
eta 2008an inguruko udalerri gehienetan zegoen hedatuta, inguru horretan gaixotasunak transmititzeko
kasurik egon gabe. EAEn eta ondoko lurraldeetan ez
da aipatu, baina hedatzeko duen gaitasuna dela-eta,
espezie potentzialtzat jotzen da. Bestalde, dagoen tokian gizarte alarma handia sortu duen espeziea izanda,
seguruenik iritsiz gero ez da oharkabean igaroko, beste intsektu espezie askorekin gertatu eta gertatzen den
bezala.
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Espeziearen jatorrizko eremua.
Aedes albopictus Espainian ezartzeko
egokiak litezkeen eskualdeak (ilunez), tenperatura eta euri baldintzen arabera ﬁnkatuta (iturria: Eritja et al., 2005).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Eskualde endemikoetan, tigre-eltxoa zenbait gaitz
transmititzeko bektorea da. Besteak beste, dengea
Erdialdeko eta Hego Amerikan eta Ozeano Barearen
eskualdean, sukar horia eta, Culex pipiens bezain sarri
ez bada ere, Mendebaldeko Niloko Birusaren transmisioaren bektorea ere izan daiteke. 2007ko udan, txikungunya sukarraren izurrite-agerraldi bat gertatu zen Ravenan (Italia), CHIKV birusak eraginda, eta tigre-eltxoaren ziztadak hedatu zuen; ordura arte, gaitz horrek herri
tropikalei baino ez zien eragin, eta horrek alarma piztu
zuen, halako infekzio moten globalizazioaren aurrean.
2010eko udan, Greziako iparraldean Mendebaldeko
Niloko birusak kutsatutako tigre-eltxoak antzeman ziren, eta pertsona batzuk ziztaden biktima zendu ziren.
Hedatu den herrietan, hura erauzteko borroka zaila eta
oso garestia da; hori dela-eta, ahalik eta lasterren jokatzea komeni da, erakundeak eta herritarrak sentsibilizatuz haren hedatzea saihesteko. Proposatutako ekintzen artean, honakoak daude: pneumatiko erabilien
biltegiratzea, garraio eta birziklatze prozesuak ondo
kudeatzea eta eltxoa ugaltzeko balizko gordailuak, hala
nola ontziak, loreontziak, latak edo ura gutxienez astero aldatzerik ez dagoen beste edozein tresna ekiditea.
Halaber, (beste substantzia eraginkor batzuen artean)
N-dietil-metatoluamide (DEET) duten intsektu uxatzaileak erabiltzea gomendatzen da, intsektua dagoen kanpoaldean gaudenean, produktuan aipatu erabilera jarraibideak eta kontuan hartzekoak aintzat hartuz.

Tigre-eltxoa hedatu den eskualdeetan, herritarren prebentzioa eta lankidetza funtsezkoa da espeziea kontrolatzeko.
Generalitat de Catalunya-ko Departament de Salut-ek tigre-eltxoari buruzko sentsibilizazio kanpainak egiten ditu
urtero; haietan, non aurkitu ohi den eta zelan jokatzen
duen azaltzen da eta haren presentzia eta ziztadak saihesteko neurri batzuk gomendatzen dira. Argazkian, banatutako triptikoetako baten xehetasuna.
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Ornodunak: burezur eta bizkarrezurrez osatutako barne-eskeletoa duten animaliak. Era berean, bi luzakin-parea dute: hegatsak (uretako animalietan) edo hankak
(lehorreko animalietan: anﬁbioak, narrastiak, ugaztunak
eta hegaztiak). Egun, 55.000 bat espezie bizik osatzen
dute taldea.
Osteiktieak: hezurrezko eskeletoa daukaten arrainak. Eskeleto kartilaginosoa daukaten arrainekin (kondriktieak:
marrazoak, arraiak, itsas katuak) batera, uretako bizimodua duten ia ornodun guztiak batzen dira bi talde horietara. Ezkata dermikoak dauzkate (hau da, epidermisak
estalita) eta operkulu batek babestutako zakatzak. Ornodunen talde nagusia da: 25.000 espezie baino gehiago
deskribatu dira.

ALBURNUA
Izen zientiﬁkoa
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Cyprinus alburnus (Linnaeus, 1758)
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Leuciscus alburnus (Linnaeus, 1758)
Abramis alburnus (Linnaeus, 1758)
eta beste 39 gehiago, ikusi Doadrio, 2001

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterigioak
Ordena Zipriniformeak
Familia Ziprinidoak
Izen arrunta
Alburno
Alburnua
Bleak
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak
Alburnua tamaina txikiko (12-15 cm luze da, gutxi gorabehera) ziprinidoa da; gorputz luzanga dauka, isats-pedunkulu mehea eta isatsaren muxarradura nahikoa
nabarmena da. Goiko masailezurra apur bat atzerago
dago eta, hortaz, badirudi ahoaren irekierak gorantz
egiten duela. Ahoaren antolaera horri esker, errazago
elikatu ahal da ur-azaletik hurbil.
Alburnuen ezkatak oso nabarmenak dira, bereziki, alboko lerroaren inguruan eta horren gainean. Bizkarraldean hainbat tonu erakusten ditu, besteak beste, arrea,
berdexka eta urdinxka. Alboak eta sabelaldea, berriz,
metal-kolore bizikoak dira. Alburnuaren distira uretatik
kanpo ere antzeman daiteke; gainera, arrainok sarda
handietan mugitzen direnez, alburnuak erraz identiﬁkatzen dira.
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Alburnua Hungariako Tisza ibaian. Bertan, espezie hau jatorrizkoa da (argazkia: Akos Harka).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Alburnua oso ugalkorra da, eta azkar bai azkar ugaltzen da ibai batean sartuz gero. Bestetik, antza denez,
alburnu-sarda handiek deiadar-efektu garbia dute harraparietan.
Alburnuak, batik bat, zooplanktonez, krustazeo txikiez
eta intsektu-larbez elikatzen dira, baina oso jatunak dira
eta euren ahoaren neurriaren araberako animalia-mota
guztiak irensten dituzte, hala nola, beste arrain batzuen
larbak edo aireko intsektuak.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Espezie taldekoia da eta, batez ere, ur-azaletik hurbil
bizi da, ondo argiztatutako aldeetan. Ibaietan, oro har,
ibaiertzari jarraiki higitzen dira alburnuak, baina sakonera txikiko bazterretara gehiegi hurreratu gabe.
Alburnuak ur gardenak eta laster motelekoak ditu nahienak. Hala ere, ingurugiro baldintzen aldaketak ondo jasaten ditu ibaian bertan edo ibaiaren ertzetan eta baldintza
askotara moldatzen da; hori dela eta, bizirik iraun dezake
zerbait kutsatuta dauden ingurune andeatuetan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Gizakientzat, alburnuak ez dauka jateko edo kirol-arrantzan aritzeko interesik, baina nahita sartzen da ibaietan
arrain exotiko harrapari batzuen harrapakin gisa, exotikoek −horiek bai arrantzatzen dira− bertako arrain-komunitatea akaba ez dezaten. Beraz, “bazka-arrain” moduan erabiltzen da alburnua, antzeko ezaugarriak dituzten beste espezie asko bezala (azkar ugaltzen dira, oso
moldagarriak dira eskakizun ekologikoetara eta, beraz,
inbasio-ahalmen handia dute). Gainera, halako arrain
asko eta alburnua bera ere amuzki bizi gisa erabiltzen
denez, areago hedatzen da.
Espezie honen jatorria Erdialdeko Europa da. 90eko
hamarkadaren hasieran sartu zuten Espainian eta handik aurrera oso azkar hedatu da Iberiar penintsulako
arroetara. Bizkaian, 2008an antzeman zen lehen aldiz;
gaur egun, Ibaizabal eta Kadagua ibaien behe-arroetan
aurki dezakegu. Leku horietako populazioak ﬁnkatuta
daude eta hedapen bizian.
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Alburnua oso arrain jatuna da. Gainera, ale ugariko populazioak eratzen dituenez, nabarmen murrizten ditu
ibaiak eskaintzen dizkigun baliabideak. Askotan, gogo
eta gose handiz osten ditu beste arrain batzuen errunaldiak eta larbak, eta horren eraginez, bertako espezieak
apurka-apurka desagertzen dira. Muturreko kasuetan,
harrapariak ere desagerraraz ditzake alburnuak, populazioak berritzeko tasa izugarri apaltzen baitu.
Oro har, alburnuak izurrite bihurtzen dira sartzen direneko ur-inguruneetan. Gainera, bizkarroiak daramatzate, esaterako teniak (Ligula intestinalis) eta parasitoaren
dentsitatea handia izanez gero, arraina bera akabatu
dezake (halakoetan, bitarteko ostalariarena egiten du).
Kutsatutako alburnu-populazioek parasitoak barreiatzen dituzte eta beste ziprinido batzuk ere kutsa daitezke. Aipatutako parasitoaren azken ostalariak uretako
hegaztiak dira eta horiek ere pairatzen dute bizkarroien
eragina.

Bestelakoak
Alburnuak guztiz tokialdatzen ditu bertako arrainen populazioak. Askotan, tokiko biztanleek alburnu-sardak
nahasten dituzte iraganeko sasoietan ikusitako arrain-sardekin, esaterako, loina-sardekin eta horrela deitzen
diete alburnuei. Horiek horrela, etorri berria isilpean
eta erremediorik gabe ﬁnkatzen da, jatorrizko arrainei
nortasuna ere lapurtuta.
Alburnuaren jatorrizko eremuan, arrain horren oparotasuna dela eta, abereei jaten emateko arrantzatzen
dira; bestela, haren ezkatak erabiltzen dira “Ekialdeko
esentzia” edo “albeto” (alburnuaren izen frantsesetik
hartuta: ablette) izenekoa prestatzeko. Albetoa antzinatik erabiltzen da nakar-itxurako akabera emateko perla
artiﬁzialei.

Alburnua 2008an agertu zen lehen aldiz Zaintza Sarearen
laginketetan (Ur Agentzia). Gaur egun, Ibaizabal eta Kadagua ibaiaren behe-arroan ﬁnkatuta dago arrain hau eta hedapen biziko espezie aloktonoa da. Argazkietan, Kadagua
ibaia ikusten da, Zorrotzatik igarotzean. Bokaletik abiatuta, bertan dago lehen presa uretan gora (A.A.).
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URRE-ARRAINA
Izen zientiﬁkoa
Carassius auratus (Linneaeus, 1758)
Sinonimoak

Cyprinus auratus (Linnaeus, 1758)
Carassius carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Cyprinus gibelio (Bloch, 1782)
Carassius bucephalus (Heckel, 1837)
Carassius gibeloides (Cantor, 1842)
Carassius encobia (Bonaparte, 1845)
Carassius ellipticus (Heckel, 1848)
Leuciscus auratus (Mauduyt, 1849-51)
Carassius vulgaris bar. ventrosus (Walecki, 1863)
Carassius vulgaris bar. kolenty (Dybowski, 1877)
Carassius auratus gibelio morpha vovkii (Iongazen, 1945)

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterigioak
Ordena Zipriniformeak
Familia Ziprinidoak
Izen arrunta
Carpín dorado, pez rojo
Urre-arraina
Goldﬁsh
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua (?); ohikoa

Ezaugarri bereizgarriak
Urre-arrainak gorputz labur eta garaia dauka, alboetan
trinkotuta, 15-25 cm artekoa. Muturreko ahoa dauka,
bixarrik gabekoa. Bizkar-hegatsa luzea, garaia eta ertz
zuzenekoa edo kakoduna da. Isats-hegatsa, berriz, zerbait muxarratua da. Ezkatak oso handiak dira: albo-lerrokoak 25-35 cm artekoak dira. Urre-arrain basatiak
arre-berdaxkak dira, baina oliba-koloreko tonu ilunagoak dauzka bizkarraldean eta zuri-zilarkarak alboetan.
Hala ere, akuarioﬁlian arrazen hautespena egiten denez, jatorrizkoek ez dituzten kolore eta eitedun aldaera
ugari garatu dira. Alabaina, aldaera batzuek ugaltzeko
eragozpenak dituzte, haztegikoak izanda ere.
Arrain hau oso moldaerraza denez, ale askok bizirik
irauten dute norbanakoek askatu ostean eta aise aurki ditzakegu ibai, istil, urmael eta beste ingurune heze
batzuetan, akuarioﬁlian horren ohikoak diren urre- eta
gorri-kolorez jantzita. Hala eta guztiz ere, molde basatietatik urrunen dauden espezieak –hala nola, teleskopio-arraina eta urre-arraina− oso harrapakin errazak dira
espezie basatientzat eta, beraz, ez dira bizirik ateratzen
askatu eta gero. Nolanahi ere, arrainek kolore ikusgarriak apurka-apurka galtzen dituzte belaunaldi batzuetan.
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Ibaizabal ibaiaren ibilgu nagusian arrantzatutako urre-arrainak. Ale basatien artean, ohikoak dira okre-kolorekoak
(A.A.).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Urre-arraina orojalea da eta denetarik jaten du: ornogabe handiak, beste arrain batzuen arrainkumeak,
hondakinak nahiz uretako landareak. Urre-arrainak taldekoiak dira eta sarda ez oso handiak eratzen dituzte.
Arrain-taldeek kostaldetik hurbileko ur gezatako aldeak
nahiago dituzte, laster motelekoak, landaretzaz jorikoak eta substratu bigunekoak.
Arrabaroa udaren hasieran garatzen da. Emeek erruten
dituzten arrabak ur azpiko landaretzari itsasten zaizkio.
Europan, emeek bakarrik osatutako urre-arrainen populazioak deskribatu dira. Eme horiek partenogenesi
bidez ugaltzen dira beste ziprinido-espezie batzuen hazia baliatu ondoren. Halakoetan, ondorengoak emeak
dira beti.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Urre-arrainak ur geldoko eta landaretza trinkoko inguruneetan bizi dira eta sakonera handiko ur freskoko aldeetara errazago moldatzen dira. Hala ere, sartzen dituztenetan, habitat-mota guztietan aurki ditzakegu.
Espezie honek ondo jasaten ditu habitateko aldaketak, bai eta bizkarroiak eta gaixotasunak ere. Gainera,
urre-arrainak nabarmen kutsatutako uretan ere bizi daitezke. Bestalde, eguzkimendu handiaren eraginpeko ur
eutroﬁzatuetan aurkitu dira urre-arrainak, oxigeno-kontzentrazio eta tenperatura bitarte oso aldakorretan.
Guretik iparraldera dauden Europako beste lurralde
batzuetan, izozte-puntutik hurbileko tenperaturan bizi
daitezke, hondoan zati batez lurperatuta eta bizi-konstanteak zeharo motelduta.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Oro har, Europaz kanpoko jatorrikotzat hartzen da
urre-arraina. Hala eta guztiz ere, arrain horren jatorrizko hedapen-eremua (Asiako kontinentean) ezin izan da

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

ondo zehaztu, antzina-antzinatik arrain apaingarri gisa
hazi eta ingurune askotan sartu dutelako. Iberiar penintsulan exotikoa da eta, gaur egun, ibai, aintzira eta urtegi askotan bizi da. Badirudi hedatzen ari dela, aleak
etengabe askatzen direlako ur-inguruneetan. Bizkaiko
hedapenari dagokionez, urre-arrainak, batik bat, irispide errazeko ingurune zerbait andeatuetan aurki daitezke; badirudi, hortaz, askatu zireneko lekuetatik hurbileko eremuetan bizi direla.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

espezie batzuen ahaideak direnez, kutsatzeko aukera
askozaz ere handiagoa da.

Bestelakoak
Arrain hauek aurkako baldintzak ondo jasan eta kolore
bizikoak direnez, amuzki bizi gisa erabili ohi dira kirol-arrantzan. Jarduera horrek hein handian errazten du espeziearen hedapena. Beste alde batetik, estres handia
eta osasun-arazoak dituzten ale asko askatzen direnez,
gaixotasunak ere errazago kutsatzen dira.

Urre-arraina habitata eta elikagaiak eskuratzeko lehian
aritzen da Iberiar penintsulan bertakoak diren ziprinido-espezie askorekin. Gehienetan, bertako ziprinido
horiek mehatxatuta daude eta, batzuetan, endemikoak
dira. Urre-arrainen populazioak dentsitate handikoak
ez izan arren, ondorio kaltegarria izan dezakete uretako
landaretzan eta ornogabeen komunitatean eta, azken
batean, habitatean eta gainerako bizidunen komunitatean.
Espezie hau ez da erraz hazten etxeko akuarioetan.
Hori dela eta, natur ingurunean ageri diren urre-arrain gehienak norbanakoek askatutakoak badira ere,
arrain-hazkuntzakoak dira jatorriz eta haietan oso ohikoak dira osasun-nahasteak. Urre-arrainak ondo jasaten
dituzte gaixotasunak eta bizkarroiak eta, horregatik,
arrisku larria ekar dezakete horien gordailuarena egiten
dutelako. Gainera, eboluzioari erreparatuta, bertako

Urtegiak eta irispide errazeko ur-inguruneak, hala nola,
Laukarizko urtegia, aukeratzen ditu jendeak maskotez libratzeko. Halakoetan amaitzen dira urre-arrain asko
(L.GA.).
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KARPA
Izen zientiﬁkoa
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Cyprinus carpio carpio (Linnaeus, 1758)
Cyprinus cirrosus (Schaeffer, 1760)
Cyprinus rexcyprinorum (Bloch, 1782)
Cyprinus alepidotus (Bloch,1784)
Cyprinus nudus (Bloch, 1784)
Cyprinus regius (Nau, 1791)
Cyprinus rex (Walbaum, 1792)
Cyprinus regia (Bonaparte, 1836)
Carpio vulgaris (Rapp, 1854)
Carpio carpio gibbosus (Kessler, 1856)
eta beste 38 gehiago, ikusi Doadrio, 2001

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterigioak
Ordena Zipriniformeak
Familia Ziprinidoak
Izen arrunta
Carpa
Karpa
Carp
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana

Nerbioi ibaian arrantzatutako bi karpa. Ezkaten tamainaren arteko aldeak eta ezkaten banaketa irregularrak argiro
erakusten digute aurretikoak haztegikoak direna (L.GA.).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Natur inguruneetan, karpa edo zamo arrunta orojalea
da eta eskuragarri dituen baliabide guztiak jaten ditu.
Hondoak harrotzen ditu, intsektuen larben, molusku, zizare, arrain eta anﬁbioen errunaldien bila, baina landare-hondarrak eta detrituak ere jaten ditu. Tamaina handiko aleez osatutako populazioek, –25 Kg-rainokoak−
asko jaten dute eta izugarri iraultzen dute hondoa.
Arrabaroa udaberriaren amaieran edo udaren hasieran
izaten da, sakonera txikiko eta landaretzaz beteriko inguruneetan. Emeek erruten dituzte arrabak eta landareei atxikita geratzen dira hainbat astetan.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ezaugarri bereizgarriak
Karpa tamaina handiko ziprinidoa dugu. Ahoa muturrean dauka eta horretan bi zentzumen-bixar luze
dauzka eta beste bi laburrak goiko ezpainaren ertzean.
Bizkar-hegatsa luzea da eta ez oso garaia; isats-hegatsa, berriz, urkila-formakoa da eta muturrak biribilduta
dauzka. Karpa jateko arrain gisa hazten da antzinatik
eta, gaur egun, ur gezatako arrainik behinenetakoa da,
ekoizpenaren bolumena kontuan hartuta. Natur ingurunean erruz ageri da ale basatien ugalkortasuna dela
medio eta, gainera, ale etxekotuak etengabe askatzen
direlako. Hori dela eta, ohikoa da haztegiko aleak eta
ale basatiak batera aurkitzea; batzuetan, ale bereziak
ere aurkitzen dira, hala nola, urre-arrainekin hibridatutakoak.
Karparen aldakortasun morfologikoa oso handia da.
Hainbat karpa-mota bereiz ditzakegu ezkaten banaketan eta kolorean oinarrituta: jatorrizko karparen hurbileneko espeziea (karpa ezkataduna, era bereko ezkata-estaldura daukana), ispilu-karpa (ezkata handikoa, batik
bat, alboetan, eta distira metaliko nabarmenekoa), Galitziako karpa (gorputzaren gehiena ezkatarik gabekoa;
ezkata-ilara dauka albo-lerroari jarraiki), larruzko karpa
(ezkatarik gabekoa eta azal gogorrekoa), eta Koi karpa
(kolore aldakorrekoa, batik bat, gorria eta zuria).
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Karpak uretan beherako tarteak nahiago ditu, ur geldikoak eta hondo lohitsukoak. Espezie hau oso ondo
jasaten du ingurunearen andeaketa. Oro har, hautapen txikiko espeziea da eta erraz moldatzen da ingurumen-aldaketa handietara. Ur kutsatuko aldeetan
edo eroankortasun handikoetan bizi daiteke. Bestalde, ibai-tarte erraztuetan –babesleku eskasekoak eta
ibaiertzeko landaretzarik gabekoak− aurki dezakegu;
tarte horietan, eguzkimendua oso handia da eta, beraz,
aldaketa nabarmenak gertatzen dira tenperatura eta
oxigeno-kantitateari dagokienez. Izan ere, ahoa uretatik atera eta airea hartzen dutenez, ia-ia anoxia beteko
baldintzetan (0.5 ml O2/l) bizi daitezke uretan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Ez dakigu zehatz-mehatz espezie hau noiztik hazten
den. Hala ere, badakigu karpak Asian daukala jatorria
eta orain dela 2.000 urte ere hazkuntzan erabilitako espezie garrantzitsua zela. Erromatarrek sartu zuten Europan eta 1300 eta 1500 urteen arteko aldian hedapen
handia izan zuen kontinentean, monasterioak sortzeaz
batera.
Espezie honen migrazio-ahalmena mugatua da; gainera, habitata hautatzen duenez, karpa, gehienbat, hazkuntzako ale askatuen bitartez hedatzen da edo ale basati translokatuen bitartez. Bestetik, oso erresistenteak

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua (gutxi gorabehera) eta
egungo hedapena Bizkaian.

izan arren, uretatik kanpo oso motelak dira karpak eta,
horri esker, erraz bai erraz garraiatzen dira leku batetik bestera. Kirol-arrantzarako eskaera tamaina handiko
aleei dagokie; beraz, aintzira, presa eta urmaeletan askatzen dira bereziki, halako lekuetan lor dezaketelako
errazago tamaina handia urteak igaro ahala.
Bizkaian, karpak aurki daitezke meatzaritza-putzu batzuetan eta Ibaizabalen hainbat presatan. Dena dela,
karpa-populazio
handienak
Nerbioi-Ibaizabalen
behe-arroan ditugu. Karpak erraz antzematen dira estuarioaren goialdetik uretan gora, ale batzuen alboko
ezkata handien distiragatik eta aho-zabalka dabiltzalako ur-azalean korrokoiekin batera egun eguzkitsuetan.

tan, hala nola, aintziretan− baliabideak gutxitzen dira
eta komunitate biologikoa murrizten.

Bestelakoak
Jatorrizko hedapen-eremuan, karpak bizirauteko arazoak dauzka hazkuntzako aleen ezaugarriak apurka-apurka gailentzen ari zaizkielako ale basatien ezaugarriei. Ordezpen horren ondorioz, ale berriek bizkar
garaiagoa dute, ezkaten banaketa bestelakoa da edo
kolorea ale basatiena baino askoz ikusgarriagoa da.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Karpen populazioek nabarmen eragiten diote ekosistemari. Elikagai bila dabiltzala, hondoa etengabe harrotzen da arrain horien jardueragatik, eta horren ondorioz,
ubazterreko landareak eta ur gainekoak galtzen dira eta
haien sustraitzea eragozten da. Substratuaren ezaugarrien arabera, uhertasun handia sorrarazten dute, eta
korronterik izan ezean, luzaroan irauten du, argiaren
sarrera oztopatzen du eta kate troﬁkoari eragiten dio,
ekoizpen primarioa murrizten delako. Gainera, hondoko iraulketak esekiduran jar ditzake berriro lurperatura
zeuden gaiak, oxigenoaren kontsumoa areagotu edo
gai kutsatzaileak azalera daitezke, eta horiek guztiek
eragin kaltegarriak dituzte gainerako organismoetan.
Karpak animalia eta landare ugari jaten ditu eta, horregatik, karpak agertuz gero –batik bat, ingurune itxie-

Karpak erraz bai erraz antzematen dira itsasadarrean alboko ezkaten distira nabarmenengatik eta, gainera, aho-zabalka dabiltzalako ur-azalean egun eguzkitsuetan. Bilboko
zubi guztietatik ikus daitezke (A.A.).
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GOBIO
Izen zientiﬁkoa
Gobio lozanoi (Doadrio & Madeira, 2004)
Sinonimoak

Lehen Gobio gobio (Linnaeus, 1758) espeziean sartuta

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterigioak
Ordena Zipriniformeak
Familia Ziprinidoak
Izen arrunta
Gobio
Gobioa
Pyrenean gudgeon
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Gobioen taldeak tamaina txikiko ziprinidoen espezie
ugari biltzen ditu. Arrain horiek guztiak, gutxi gorabehera, 12 cm artekoak dira, ahoa beherantz kokatuta
dute eta bi edo lau bixar dauzkate. Gobioak taldekoiak
izan ohi dira eta, batez ere, lasterra dabileneko eremuetan bizi dira, ibaien goi- eta erdi-arroan. Askotan,
gobioen eta amuarrainen hedapena gainjartzen dira.
Gobio iberiarra, Gobio lozanoi, 2004. urtean deskribatu zen ezaugarri genetikoetan oinarritua; beraz, morfologia edo etologiari erreparatuta, ez da erraz bereizten
gobio europarretik (Gobio gobio). Gobioen gorputza
ardatz-formakoa da, ia zilindrikoa, zapaldura txikia dauka sabelaren aurrealdean eta bizkarraren atzealdean;
isats-pedunkulua nahikoa lodia da. Bizkarraldea arre-beltzaxka da eta sabelaldea argiagoa; bestetik, orban
lauso berde-horixkak dauzka alboetan. Isats-hegatsak
muxarradura handia dauka eta, bizkar-hegatsak bezala, orban ilunak izan ohi ditu. Gainera, gobioen beste
ezaugarri bereizgarri bat ezkatetan aurki dezakegu: oso
handiak eta agerikoak dira.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Gobioa nahikoa taldekoia da eta, funtsean, animalia
txikiak jaten ditu: intsektu-larbak, zizareak, krustazeo
txikiak eta moluskuak. Noizean behin, beste arrain batzuen arrabak eta detrituak ere jaten ditu, ibai hondoan
harrapatzen baititu kanporantz irteten den azpiko ahoari esker. Kokotsak ere oso nabarmenak dira, alde banatan.
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Gobioek ezkata nahikoa handiak eta agerikoak dauzkate
(L.GA.).

Arrabaroa udako lehen hilabetetan izaten da. Errunaldia errazteko, migrazio txikiak egiten ditu legar xeheko
eta laster azkarreko hondoen bila. Arrautzak harriei edo
landareei itsasten zaizkie laster azkarreko tarteetan.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Gobioa ziprinido bentikoa da eta ura dabilen eremuetan bizi da, hareazko edo harrizko hondoetan. Espezie
honek ibaien goi- eta erdi-arroak ditu bizileku nahienak,
ondo zaindutako guneak, bereziki, ale xeheko eta ertaineko legar-substratua badute. Gobio-sardak ur-lasterren uhertasunetik beherako tarteetan metatu ohi dira;
halakoetan, lasterra apalagoa dela eta, errazago harrapa ditzakete esekiduran doazen osagaiak, horiek jaten
baititu. Hala eta guztiz ere, espezie hau oso moldakorra
da hainbat habitatetan eta lasterrik ere ez dagoen tarteetan ere bizi daiteke, hala nola, aintzira edo urtegietan, baita metakinez betetako eremuetan, alde kutsatuetan eta ur gazikaretan ere.
Elikagaiak bilatzerakoan, gobioa oso moldakorra da
eta oportunista bihurtzen da lehentasunezko baliabideak agortuz gero. Horrela, bada, oso erraz moldatzen
da sartutako ingurune berrietan, eremua oso narriatuta
egon arren edo komunitate biologikoa oso murriztuta
egon arren.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Gobioa –Gobio gobio espeziea− autoktonotzat jotzen
da Europako leku askotan eta sartuta dago munduko
bazter ugaritan. Nolanahi ere, ez dago oso argi gobio
iberiarraren −Gobio lozanoi espeziea− jatorrizko hedapena Iberiar penintsulan nolakoa zen eta eztabaida
dago europarretik bereizitako espezietzat jotzea komeni ote den. G. lozanoi espezie autoktonoa izan liteke
Ebro eta Bidasoa ibaien arroetan. Penintsulan hedatutako gainerako lekuetan, ordea, aloktonotzat jotzen
da. Bizkaiko lurralde historikoan bizi diren populazioak
90eko hamarkadaren amaieran antzeman ziren, baina
nahikoa azkar hedatu zen Ibaizabal, Oka eta Butroe
ibaietatik eta haien ibai-adarretatik zehar.

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Gobioak hondoa harrotzen du ahoaren ertzetan dauzkan zentzumen-bixarrekin elikagai bila. Jarduera horrek
arretasuna sorraraz dezake laster moteleko aldeetan
edo lohi-metaketa ugarikoetan.
Beste alde batetik, gobioek elikadura zabala dute, makroornodunetan oinarrituta. Espezie taldekoi honen
populazioak trinkotzen direnean, presio handia eragiten diete intsektu, molusku, krustazeo eta oligoketoen
talde horiei guztiei. Gainera, elikagaiak etengabe hondoan bilatzen dituenez, gobio-sardek beste arrain batzuen arrabak aurkitzen dituzte sarritan eta gose biziz
jaten dituzte.
Azkenik, esan behar dugu gobioak lehia bizian aritzen
direla beste arrain-espezie batzuekin Kantauriko ibaietan elikagaiak eta habitatak eskuratzeko. Lehia horren
ondoriozko espezierik kaltetuenak bertako ziprinidoena
eta mazkar arantzagabea (Barbatula quignardi) ditugu,
horien hedapen-eremua berdintsua delako eta, hein
handi batean, mazkarrak darabilen elikatze-estrategia
berdintsua duelako.

Bestelakoak
Gobioak ez ditu migrazio luzeak egiten eta eragozpen
handiak ditu ibai-ibilguetako oztopoak gainditzeko,
baina azkar bai azkar hedatu da arro iberikoetatik zehar,
bereziki, Kantauri aldeko arroetan, arrantzaleek amuzki
bizi gisa erabiltzen dutelako: harrapatzen erraza da eta
ondo jasaten ditu tokialdaketak.

Gobioa lehenengoz aurkitu zen Bizkaian Ibaizabal ibaiaren
goi-arroan, laurogeiko hamarkadaren amaieran. Gerora,
azkar kolonizatu du arroaren gainerakoa, bai eta beste ibai
batzuk ere, hala nola, Nerbioi, Oka (argazkian) eta Butroe
(L.GA.).
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GANBUSIA
Izen zientiﬁkoa
Gambusia holbrooki (Girard, 1859)
Sinonimoak

Gambusia holbrooki (Agassiz, 1859)
Gambusia afﬁnis holbrocki (Girard, 1859)
Gambusia afﬁnis (Baird & Girard 1859)
Schizophallus holbrooki (Girard, 1859)
Heterandria holbrooki (Girard, 1859)
Gambusia patruelis holbrooki (Girard, 1859)
Heterandria uninonata (Non Poey, 1860)
Zygonectes atrilatus (Jordan & Brayton, 1878)

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterigioak
Ordena Ziprinodontiformeak
Familia Poezilidoak
Izen arrunta
Gambusia
Ganbusia
Gambusia, Eastern Mosquitoﬁsh
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana; (inbaditzalea)

Ezaugarri bereizgarriak
Ganbusia arrain txikia da eta, espezie horretan, bizkar-hegatsaren lotunea pelbis-hegatsena baino atzerago dago. Ganbusiaren ahoa nahikoa handia da, gorantz
begira dago eta hagin txiki zorrotz-zorrotzak dauzka.
Arrainaren bizkarraldea okre kolorekoa da, baina alboetan irisazioak eta distira metaliko urdinxkak ikus daitezke. Ale askotan, orban iluna agertzen da uzkiaren aldean askoz agerikoagoa emeetan arretan baino.
Espezie honi dagokionez, emeek eta arrek eite eta tamaina desberdina dute. Emeen tamaina 50 mm ingurukoa da eta sabelaldea puztu antzean daukate; arrak,
berriz, txikiagoak dira (35 mm ingurukoak), uzki-hegatsa desberdina dute eta erradio batzuk luzeagoak dira,
kopulazio-eginkizuna errazteko.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Ganbusia arrain bibiparoa da: kopulazioaren ondotik,
arrabak emearen barruan ernaltzen dira eta, azkenik,
helduen itxurako dozena bat edo bi dozena arrainkumez erditzen da. Espeziea oso emankorra da eta banakoak oso azkar iristen dira sexu-heldutasunera; gainera,
kopulazio bakarra izan ostean, emeek hainbat belaunaldi sor ditzakete urte bakarrean.
Ganbusiak ondo jasaten ditu tenperatura-aldaketak eta
alde oso kutsatuetan bizi daiteke, eroankortasun handi-
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Ganbusia emeak arrak baino handiagoak dira. Gainera,
espezie bibiparoa denez, emeek nabarmen puztuta daukate sabelaldea ernaldiak irauten duen bitartean (L.GA.).

koetan eta oxigeno-kantitate txikikoetan edo oso aldakorrekoetan.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ganbusiak elikagai bila dabiltza talde handietan ur-laster geldoko inguruneetan, baita urertzetan ere; hori
dela eta, oso erraz antzematen dira.
Ganbusien elikaduraren oinarria uraren azaletik hurbil
igeri egiten duten animalia txikiak eta uretan murgildutakoak dira. Sutsuki harrapatzen dituzte eta, gainera, hautatu egiten dituzte ﬂotatzen dauden osagaiak.
Ildo horretan, mugitzen direnak nahiago dituzte. Hala
eta guztiz ere, ale ugari biltzen direnez, ura arretu egiten da eta ganbusiek grina biziz ukitzen dituzte azalean
dauden osagai guztiak. Ur-azalean erabilgarri dauden
elikagaiak urritzen direnean, ganbusiak beste leku batzuetara joaten dira jatekoaren bila, esaterako, beste arrain batzuek errundako arrabak landaretzan edo
substratuan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Ganbusiak Estatu Batuetako hego-ekialdeko kostalde
atlantikoan dauka jatorria. XIX. mendearen amaieratik
aurrera, munduko leku askotara esportatu zen eltxoen
aurkako borroka biologikoan erabiltzeko, eltxoen larbak jaten baititu. Hala, ganbusiak sartu ziren aipatutako
dipteroek kutsatzen dituzten gaixotasun batzuen hedapena mugatzeko, hala nola, paludismoa edo malaria.
Gaur egun, badirudi ganbusia bizi deneko eremua
nahikoa egonkortuta dagoela, baina esan beharra
dago Iberiar penintsulan hedatu zela Espainiako hegoaldean XX. mendearen hasieran egindako sartze
oﬁzialen bitartez. Arrain hori oso erresistentea denez,
norbanakoen ez-legezko jarduerak errazten dira eta,
egun, arro iberiko gehien-gehienetan aurki dezakegu,
Kantauri isurialdeko batzuetan izan ezean. Ganbusia ur-masa askotan bizi da egun, batez ere, kostaldetik hur-
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian.

bileko eremuetan edo ur gazikaretan ere bai. Bizkaiari
gagozkiola, ganbusia-ale ugari bizi direneko habitatak
aurkitu dira Nerbioi-Ibaizabalen estuarioaren eskuinaldean. Beste alde batetik, ohikoa ez den arren, Bizkaiko
leku batzuetan amuzki bizi gisa erabili da.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Ganbusiaren agerpenak komunitate biologikoaren
aberastasuna urritzen du, animalia txikien kopurua hein
handi batean gutxitzen duelako. Gainera, ganbusiek
beste arrain batzuen arrabak harrapatzen dituzte. Hala
ere, aurreikusitakoaren kontra, ez dute eragin handirik
izan eltxoen populazioetan. Dena dela, ibaien behe-arro askotan bizi denez, zaintze-arazoak dituzten beste
arrain batzuekin batera bizi da, hala nola, fartet iberiar
(Aphanius spp.) eta samaruc (Valencia hispanica) izenekoarekin batera mediterraneoan eta arrain hiruarantza (Gasterosteus aculeatus) delakoarekin batera. Gaur
egun, Espainian eragin handiena sorrarazten duten espezie exotikoen artekotzat jotzen da.

Beste batzuk
Ganbusia lehiakide gorrotatua da ur gezatako
arrain-haztegietan. Bikain moldatzen da haztegian erabiltzen diren urmaeletako baldintzetara. Garapenaren
lehen aldietan, hazi beharreko larbak jaten ditu eta
gero hazten ari diren arrainen pentsua jaten du.

Ganbusiaren hedapenak
argiro erakusten digu
espezie aloktono bat
erabiltzea kontrol biologikoaren tresna gisa
arazo handi bilakatu
dakigukeela. Ganbusia
Espainiako hegoaldean sartu zuten 20ko hamarkadan, eltxoek kutsatu ohi dituzten gaixotasunen hedapenari aurre
egiteko, ganbusiek eltxoen larbak jaten baitituzte. Ganbusia
Bizkaian oso hedatuta ez dagoen arren, habitata partekatzen du mehatxatutako espezie batekin, arrain hiruarantzarekin (Gasterosteus aculeatus), hain zuzen ere, eta azkena
kaltedun irteten da lehiakortasun-egoeran, ganbusiak arrain
hiruarantzaren arrabak jaten dituelako. Argazkian Bolueko
hezegunean (Getxo) bizi diren ganbusiak ikus daitezke; alde
horretan, Gasterosteus espeziearen arrak ikusi dira batzuetan habia babesten, errunaldia izan ondoren (L.GA.).
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EGUZKIARRAINA
Izen zientiﬁkoa
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Perca gibbosa (Linnaeus, 1758)
Eupomotis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Lepomus gibbosus (Linnaeus, 1758)
Pomotis vulgaris (Cuvier, 1829)

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterigioak
Ordena Perziformeak
Familia Zentrarkidoak
Izen arrunta
Pez sol, percasol
Eguzkiarraina
Pumpkinseed

Eguzkiarrainak, ustez, portaera lurraldekoia dauka eta
erraz aurki ditzakegu zelatan, sakonera txikiko landareen
artean ezkutatuta.

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Eguzkiarrainak gorputz biribil eta garaia dauka, estua
alboetan. Oro har, arrain ertainak dira eta oso bakanetan ikusten dira 25 cm-tik gorakoak. Ondo garatutako
bizkar-hegats bakarra daukate; bertan, lehen hamar
erradioak puntazorrotzak eta gizenak dira, barneragarriak dira eta babes gisa baliatzen dituzte.

Eguzkiarraina ur-laster geldoko tarteetan bizi da, bereiziki, landaretza ugariko eta sakonera txikiko eremuetan.
Haietan, arrainak bakarrik bizi ohi dira eta batzuetan
portaera lurraldekoia dute.

Eguzkiarrainek kolore ikusgarria dute, okrea nahiz horia
eta, itxuraz, burutik ateratzen diren zerrenda urdinxka
distiratsuak darakuskite. Operkuluen atzealdean (operkulu bat dute buruaren albo banatan), puntu iluna ageri
da, ia-ia beltza, begia baino zerbait txikiagoa, tonu gorrixkaz jantzita.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Lepomis gibbosus harrapari jatuna da. Batik bat, mugitzen diren harrapakinei eraso egiten die eta, horretarako, ikusmena baliatzen du. Ahoa goiko aldean daukanez, pentsatzekoa da behetik atzemandako harrapakinak direla nagusi eguzkiarrainaren elikaduran, bereiziki
azalean harrapatutakoak. Hala ere, ikertzaileek egiaztatu dute ur-zutabeko animaliez eta organismo bentonikoez ere elikatzen direla. Hori dela eta, eguzkiarrainen
elikadura-aukera oso zabala da eta euren hedapen-eremuan bizi diren animalia guztiak ditu elikagai, bai eta
arrainaren ahoa baino handiagoak diren animaliak ere,
esate baterako, karramarroak edo espezie bereko arrainak. Nolanahi ere, ikertzaile batzuen arabera, intsektuak ia bakarrik jaten dituzte heldutasunera iritsi artean.
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Arrabaroa udaren hasieran izaten da. Ale xeheko legarrez betetako eremuetan erruten dituzte arrabak, substratuan egindako zulo txikietan. Arrek zaintzen dute
errunaldia, harik eta arrainkumeak ateratzen diren arte.
Eguzkiarrainak ondo jasaten ditu ingurunean gertatzen
diren aldaketak. Alde oso andeatuetan bizi daiteke, babesleku barik, eta nahikoa ondo moldatzen da tenperatura, konduktibitate eta disolbatutako oxigeno-kantitate aldakorreko baldintzetara.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Estatu Batuetako iparraldeko arro atlantikoetan eta Ipar
Amerikako aintzira handietan amaitzen diren arroetan
dauka jatorria. Gaur egun, Europa, Afrika, Hego Amerika eta Asiako mendebaldeko uretan ageri da. Europan
sartu zutenetik, eguzkiarrainaren populazioak ia kontinente osoko ibaietara hedatu dira. Espainian, XX. mendearen hasieran sartu bide zuten.
Bizkaian, berriz, nahikoa erraz aurkitzen da 2006tik aurrera, batik bat, urmael eta presetan, baina espezie
honen aleak idoro dira Nerbioi-Ibaizabalen arroaren
hainbat lekutan. Eguzkiarrainaren hedapena arrantzaleek errazten dute translokazioen bitartez, batetik, eta
amuzki bizi gisa erabiltzen dutelako, bestetik.
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Eguzkiarrainaren jatuntasuna eta moldatzeko erraztasuna direla eta, arrisku bizia da Iberiar penintsulako arrainen faunarentzat.
Espezie honen hedapena gerarazteko, besteak beste,
arrantzaleek jakin beharko lukete oso arriskutsua dela
arrain hau hedatzea, ekosistema jakin batzuetan agertuz gero, bertako espezie gehien-gehienak galduko liratekeelako.

Eguzkiarrainaren hedapena erraztu dute arrain hori
amuzki bizi gisa erabiltzen duten arrantzaleek. Argazkian,
Nerbioi ibaia Ugaotik igarotzean; bertan harrapatu zuten
eguzkiarraina eta arrantza-eskola zein arrantza-esparru
intentsiboa daude (L.GA.).
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PERKA AMERIKARRA
Izen zientiﬁkoa
Micropterus salmoides (Lacépède, 1802)
Sinonimoak

Labrus salmoides (Lacépède, 1802)
Huro salmoides (Lacépède, 1802)
Aplites salmoides (Lacépède, 1802)
Perca nigricans (Cuvier, 1828)
Huro nigricans (Cuvier, 1828)
Grystes megastoma (Garlick, 1857)

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterigioak
Ordena Perziformeak
Familia Zentrarkidoak
Izen arrunta
Perca americana, Blackbas-a
Perka amerikarra
Black bass

Perka amerikarraren kumea (beherantz begira), korrokoi
edo lazunaren kumearen alboan, Galindo ibaiaren arroaren leku berberean arrantzatuta (L.GA.).

Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana; (inbaditzailea)

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ezaugarri bereizgarriak
Perka amerikarra izeneko arraina eguzkiarrainaren familia berekoa da. Micropterus salmoides espeziea oso
jatuna da eta tamaina handia izan dezake −ia metro beteko luzera−, baina ale helduen neurri ohikoena 30-50
cm-koa da. Gorputz luzanga dauka, berdexka edo iluna
albo-lerrotik gora; sabelaldea, baina, argiagoa da. Ale
askok zerrenda iluna daukate albo-lerroaren inguruan,
oro har, askoz nabarmenagoa arrain gazteetan. Ahoa
nahikoa handia da; beheko matrailezurra oso agerikoa
da eta hortz ugari dauzka barruko aldean. Perka amerikarrak bizkar-hegats handia du, ia-ia bitan banatuta.
Aurreko aldeak erradio lodiak dauzka, zorrotzak eta
barneragarriak, beste espezie batzuetatik babesteko.
Atzealdea eta isats-hegatsa nahikoa handiak dira eta,
horri esker, perka trebe mugitzen da uretan.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Perka amerikarra arrain sedentario samarra da eta harrapakinak landareen artetik zelatatzen ditu ur-laster oso
geldoko lekuetan. Ale gazteak sakonera txikiko inguruneetan bizi dira eta harrapakinen atzetik ibiltzen dira.
Gazte-sasoian, askotariko elikadura daukate: ornogabeak, zapaburuak eta beste arrain batzuen larbak. Hazi
ahala, sakonera handiagoko eremuetara aldatzen dira
babesleku hobeen bila. Leku horietan, apurka-apurka
espezializatzen dira arrainak harrapatzen; izan ere, tamaina handiko perka amerikarrak arrainjale hutsak dira.
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Jatorrizko hedapen-eremuan, ur epelak eta arretasunik
gabekoak nahiago ditu perkak. Hala eta guztiz ere, oso
espezie jasanbera da eta bizirik iraun dezake eroankortasun handiko eremuetan eta ur uharrekoetan. Badirudi espeziea hobeto ﬁnkatzen dela sakonera txikiko eta
landaretza ugariko eremuetan. Sartu eta berehala izugarri hedatzen da eta ibai-arroko leku gehienak kolonizatzen ditu.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Europako herrialde gehienetan sartu zuten Ipar Amerikatik XIX. mendearen amaiera aldean. Europako iparraldean ez da oso erakargarria kirol-arrantzan, hazkunde motela daukalako eta, beraz, arrantzaleek alde nahikoa txikiak harrapatzen dituzte.
Nolanahi ere, Espainian, espezie horren inguruko jarduera gero eta handiagoa da. 1955ean sartu zuten eta
oso ondo moldatu da. Hala, perkak aurki daitezke beste
arrantza-espezie batzuk bizi ez diren lekuetan. Gainera,
sutsuki borrokatzen da harrapatzearen aurka eta bere
okela nahiko estimatua da. Antza denez, espeziearen
populazioak kontrolatuta daude estatuan, baina Kantauri aldean oraindik ere barreiatzen ari da, norbanakoek sartzen jarraitzen dutelako. Bizkaiari gagozkiola,
70eko hamarkadan sartu zuten urtegietan eta ibaietan
lehenengoz aurkitu zuten 1985ean. Gaur egun, Ibaizabal eta Mayor ibaien arroetako ur geldoko eremu askotan bizi dira.
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Perka amerikarrak edo blackbas deritzonak nabarmen
eragiten dio arrainen komunitateari harrapakin ugariz
elikatzen delako: ornogabeak nahiz ornodunak, dena
delako eremuan bizi direneko arrain guztiak barne. Gainera, jaten dituen arrainak agortu eta beste harrapakinik izan ezean, tamaina handiko anﬁbioak edo krustazeoak jaten ditu, hala nola, ibai-karramarroak.

Bestelakoak
Batzuetan, espezie hau arrain-hazkuntzan erabiltzen da
bigarren mailako arrain gisa, hau da, perka amerikarra
dentsitate txikian erabiltzen da hazkuntza-urmaeletan
nahi ez diren arrain asko edo hazten den espeziaren
balio gutxiko aleak edo gaixoak akabatzen dituelako.
Azkenik, esan beharra dago arrantzaleek amuzki biziak
erabili ohi dituztela arrain harrapari hauek arrantzatzeko. Horretarako, arrain bat txertatzen dute amuan igeri
egiteko moduan, harrapariaren arreta piztearren. Teknika horretan, oparoak diren arrainak eta erraz erabiltzekoak baliatzen dira, hau da, horietako asko inbaditzaile bihur daitezkeen espezie aloktonoak dira. Askotan,
amuzki gisa erabilitako arrainok beitatik askatzen dira
eta ﬁnkatu ere egin daitezke askatu zireneko eremuan.

Arrantzale batzuek amuzki biziaren teknika baliatzen dute
perka amerikarra harrapatzeko eta, oro har, beste espezie
aloktono batzuk jartzen dituzte beita gisa; askotan, arrain
horiek amutik askatzen dira eta askatutako lekuan ﬁnka
daitezke. Beste espezie exotiko batzuekin batera, perka
amerikarra Lertutxeko urtegian bizi da, Udondo ibaiaren
arroan (Leioa) (L.GA.).
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LUTXOA
Izen zientiﬁkoa
Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Lucius lucius (Linnaeus, 1758)
Luccius vorax (Raﬁnesque, 1810)
Esox estor (Lesueur, 1818)
Esox lucius variegatus (Fitzinger, 1832)
Esox boreus (Agassiz, 1850)
Esox lucioides (Agassiz & Girard, 1850)
Esox nobilior (Thompson, 1850)
Esoxreichertii baialensis (Dybowski, 1874)
Trematina foveolata (Trautscholdd, 1884)
Esox lucius atrox (Anikin, 1902)
Esox lucius bergi (Kaganowsky, 1933)
Esoxlucius wiliunensis (Kirillov, 1962)

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterigioak
Ordena Salmoniformeak
Familia Esozidoak
Izen arrunta
Lucio
Lutxoa
Pike
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala

Lutxoa arrain-hazkuntzan erabiltzen da arruntean bigarren
mailako arrain gisa Europako erdialdean eta iparraldean.
(Argazkia: Akos Harka).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Lutxoa harrapari izugarri jatuna da, baina portaera sedentarioa dauka. Zelatan dagoela ehizatzen ditu harrapakinak. Espezie lurraldekoia da eta bakarrik bizi da, tamaina egokiko edozein harrapakin atzematen duelako,
baita beste lutxo batzuk ere.
Arrabaroan, lutxoek uko egiten diote lurraldetasunari
eta oso sakonera txikiko eta landare ugariko eremuetara joaten dira arrabak erruten. Lutxokumeak landareei
itsasten zaizkie guruin berezi batzuei esker. Gero, arrabak dakarren zakuan geratu diren mantenugaiak birxurgatzen dituzte. Elikagai iturri hori agortzen denean,
lutxokumeen ahoaren tamainaren araberako animaliak
harrapatzen dituzte.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Ezaugarri bereizgarriak
Esox lucius espeziea gorputz luzangako arraina da; gorputza ez dago ia-ia trinkotuta, burua oso luzea dauka
eta bizkar-hegatsa atzean ageri da. Gorputzaren eitea
ia paraleloa da bizkarraldeari eta sabelaldeari dagokienez eta, horregatik, hidrodinamika handiko arraina da
lutxoa. Tamaina handikoa da, batzuetan metro betetik
gorakoa. Arrak emeak baino txikiagoak izan ohi dira.
Buru handia dauka, bizkarraldetik zapala eta bertan oso nabariak dira aho eta begi handiak. Beheko matrailezurra oso irtena da eta ia-ia laua beheko aldetik; hori dela eta, hondoan etzanda egon
daiteke harrapakinen zain. Ahoak irekiera esanguratsua dauka eta, gainera, hortz-kopuru izugarria dauka, zorrotz-zorrotzak eta barrura begirakoak.
Lutxoak kolore aldakorrekoak dira: hainbat marrazki
erakusten dituzte, horixkak edo zilarkarak, kolore berdeko plano baten gainean. Orbanen banaketa eta bizitasuna direla, beste animalia batzuk konturatu barik
egon daitezke ingurunean. Eztei-jantzi nabarmena daukate, hau da, kolorea aldatzen dute estaltze-garaian,
ikusgarriago agertzearren.
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Lutxoek ez dituzte migrazio luzeak egiten, baina habitat ugaritan bizi daitezke: ur geldiko urtegi eta ibai-tarteetan edo ur gazikaretan. Ibaietan, badirudi ur-laster
geldoko tarteetan bizi direla, sakonera txikikoetan eta
landare ugarikoetan.
Hedapen zirkunpolarreko espeziea denez, hondo moldatzen da tenperatura hotzetara. Hala eta guztiz ere, ur
epeletan ere aurkitu dira populazioak. Gainera, badirudi ur epeleko inguruneek lutxoen hazkuntza errazten
dutela; hala, ingurune horietan bizi diren eme zaharrenek tamaina izugarri handia hartzen dute, 25 Kg-rainokoa.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Zerrenda zirkunpolar zabal batean dauka jatorria. Lutxoa hainbat lekutan sartu dute kirol-arrantzan baliatzeko. Espainian, aloktonotzat jotzen da eta Frantziatik
sartu zuten 1949an, esan moduan, kirol-arrantzan erabiltzeko. Azken hamarkadan, badirudi arrantzaleek ez
diotela horrenbesteko jaramonik egiten lutxoari, baina
oraindik ere arrisku biziko espeziea da bertako iktiofaunarentzat. Hori dela eta, eskualde batzuetan, (esaterako Gaztela eta Leonen) administrazioak espeziearen
kopurua murrizteko kanpainak garatu ditu.

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta Bizkaian harrapatutako
ale bakanen kokalekua.

Bizkaian, lutxoen harrapaketei buruzko aipamen bi ditugu, 80ko eta 90eko hamarkaden erdialdekoak, Nerbioiren arroan –ibilgu nagusian, Urduñatik igarotzean,
eta Undurraga, Arratia ibaiaren ibilguaren barruan−. Bi
harrapaketa horien arteko denbora oso luzea da, hamarkada betetik gorakoa, eta handik aurrera ez da beste alerik harrapatu Bizkaian. Beraz, pentsatzekoa da ez
dagoela lutxorik gure lurralde historikoan.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Lutxoa jatun izugarria denez, eragin handia dauka komunitate biologikoan espezie hori agertzen deneko
ur-inguruneetan. Gainera, lutxo-aleak oso luzaroan bizi
daitezkeenez, espezie honen harraparitza-presioa etengabea da eta edozein sistema itxiren hondamendia sorraraz dezakete.
Alde jakin batzuetan, lutxoarekin batera bizi diren arrain
gutxi batzuk baino ez dira garrantzi txikikoak espezie
horren dietan. Oro har, lutxoarentzat oso egokiak ez diren aldeetako espezieak dira, ehiza-eremutik oso urrun
bizi direlako edo sakonera handiko espeziak izanik, lutxoa ez delako beste sakonera batzuetan bezain trebea
haiek harrapatzeko.

Antza denez, lutxoak ez du migrazio handirik egiten elikagai bila gune zabaletan, hala nola, aintzira eta urtegietan, baina espezie horren agerpenak ondorio larriak
sorrarazten dizkio ﬁnkatzen deneko eremuan lehendik
bizi den faunari, lutxoak ez baititu bakarrik arrainak jaten. Izan ere, lutxoek gero eta harrapakin handiagoak
jaten dituzte hazi ahala, hala nola, kopepodoak, ur-arkakusoak, arrainkumeak, arrain helduak, anﬁbioak eta,
batzuetan, txitak ere bai.
Lutxoa tenia-mota (Dyphyllobothrium latum) baten eramailea izan daiteke. Tenia horrek diﬁlobotriosia kutsatzen du eta gizakiei eragin diezaieke, arraina gordinik
edo gutxi eginda janez gero.

Bestelakoak
Lutxoa arrain izugarri jatuna da eta, bere tamainaren
aldean, nahikoa harrapakin handiak jaten ditu, baita espezie bereko aleak ere, harrapatzea lortuz gero. Lutxoa
ﬁnkatu den eremuetan, askotan aurkitzen dira ale hilak,
aleak ahutzen artean harrapatuta baina ezin irentsirik
edo askaturik, hortzak barrura begira dauzkalako.
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ORTZADAR AMUARRAINA
Izen zientiﬁkoa
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Sinonimoak (principales)

Salmo mykiss (Wallbaum, 1792)
Oncorhynchus mykiss (Wallbaum, 1792)
Parasalmo mykiss (Wallbaum, 1792)
Salmo purpuratus (Pallas, 1814)
Salmo gairdneri (Richardson, 1836)
Fario gairdneri (Richardson, 1836)
Salmo irideus (Gibbons, 1855)
Oncorhynchus mykiss nelsonii (Evermann, 1908)
Salmo nelsonii (Evermann, 1908)
Salmo irideus argentatus (Bajkov, 1927)
eta beste 13 gehiago, ikusi Doadrio, 2001

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Aktinopterioak
Ordena Salmoniformeak
Familia Salmonidoak
Izen arrunta
Trucha arcoíris
Ortzadar amuarraina
Rainbow trout, Steelhead trout
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa

Ezaugarri bereizgarriak
Arrain luzanga honek ardatz-formako gorputza eta bi
bizkar-hegats dauzka. Aurrekoa erradiatua da eta bigarrena adiposoa. Amuarrain arruntaren aldean, ortzadar
amuarrainak buru txikia eta motza dauka, eta isats-hegatsak ez dauka ia muxarradurarik. Beste salmonido
batzuetan gertatu bezala, ortzadar amuarrainak kolore
aldakorrekoak dira, baina oro har distira metalikoak eta
zilarkarak dituzte alboetan, bizkarralde iluna eta tamaina txikiko orban beltz ugari gorputz osoan, bai eta bizkar- eta isats-hegatsetan ere. Ale gazteetan, albo-lerroaren inguruan ageri den irisazio arrosa nabarmendu
behar dugu. Amuarrain honen izena irisazio horri doakio. Ale helduetan, gorputzaren kolorea ikusgarriagoa
da, batik bat, arrabaroan dauden arretan, urtarriletik
maiatzera. Sasoi horretan, ar batzuk kolore gorri biziz
jantzita agertzen dira.
Orokorrean, ale basatiak ez dira 50 cm-tik gorakoak,
baina hazkuntzakoak handiagoak izan daitezke. Bizkaiko ibaietan bizi diren ortzadar amuarrain gehienak
haztegian jaio eta bertan hazitakoak dira eta, horren
ondorioz, malformazio bereizgarriak dauzkate: hegats
motzak, orbainak eta ezkatatzeak.
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Zallako kirol-arrantzatokitik hurbil harrapatutako ortzadar
amuarraina, arrantza-denboraldia amaitu ostean.

Bizi-zikloa era anodromoan (itsasora itzultzen diren
amuarrainak) osatzen duten ortzadar amuarrainak bertako salmonidoekin nahas daitezke, azkenak ere migratzen baitute ibaietan egon ondoren.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Salmonidoen bizi-zikloa oso malgua da eta tokiko egokitzapenak baliatzen ditu ugalkortasunaren arrakasta
areagotzeko. Salmonido gehienek migrazio esanguratsuak egiten dituzte bizitzan. Horietan, iraupen aldakorreko hiru aldi bereiz ditzakegu. Arrainkumeak eta ale
gazteak ibaien goi-arroan garatzen dira, jaiotzen direneko lekutik hurbil. Geroago, uretan behera joaten dira
ur gezatako alde sakonagoen bila, era mailakatuan ala
ez –amuarrain sedentarioak– edo itsas aldeetara edo
estuarioetara –izokinak edo itsas amuarrainak (amuarrain anadromoak)–. Ur gaziko inguruneetara migratzen
duten ortzadar amuarrainei altzairuzko buruko amuarrain deritze –steelhead trout izen ingelesetik– kolore
metaliko bizia dutelako. Hazaldiaren ondotik, ale helduak ibaien goi-arrora itzultzen dira bizi-zikloa osatzen.
Oncorhynchus generoko beste espezie batzuek ez
bezala, ortzadar amuarrainak behin baino gehiagotan
errun dezake.
Espezie honen elikadura ornogabeen larbetan eta beste arrain batzuen arrabetan oinarritzen da, baina tamaina handiko ale helduak arrainjale bihur daitezke. Amuarrainen gorputzaren kolorea dietaren araberakoa da.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Salmonidoen jatorrizko habitata Ipar hemisferioko ibaiek osatzen dute. Salmonidoen artean, Oncorhynchus (grezieratik: onkos “gakoa” eta rhynchos
“sudurra”) generoko amuarrain eta izokin batzuek jatorrizko hedapen-eremu dituzte Ozeano Barean itsasoratzen diren arroak. Funtsean, ibaiaren goi- eta erdi-arroan bizi dira, ur aratz eta oxigeno-kantitate handikoetan. Nolanahi ere, ortzadar amuarrain helduak eta
hazkuntzakoak ondo moldatzen dira ur-laster geldoko
inguruneetara.
Ortzadar amuarrainak oso igerilari eta harrapari trebeak
dira. Muskulu indartsuak dituzte migrazioetan laguntzeko eta harrapakinak ehizatzeko. Beste alde batetik,
harrapatzearen aurka sutsuki borrokatzen direnez, oso
estimatuak dira kirol-arrantzan.
Ohituraz, espezie honen hazkuntza hautatua landu da
merkataritzan ustiatzeko. Hori dela eta, ortzadar amua-
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian.

rrainen ale etxekotuek zailtasun handiak dituzte populazio egonkorrak eratzeko askatzen diren lekuetan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Ortzadar amuarrainaren jatorrizko hedapen-eremua
Ipar Amerikako mendebaldeko itsasertza da. Espezie
Europara inportatu zen lehenengo aldiz 1879an, hain
zuzen ere, Frantziara. 1890ean, lehenengoz sartu zuten
Iberiar penintsulan (Blanco, 1995) eta handik aurrera
gizakiek kontsumitzeko hazten da, oso espezie erraza
delako jarduera horretan. Arro askotan sartu dute kirol-arrantzan erabiltzeko, eta horregatik, hedapen zabalekoa da. Bizkaian, ortzadar amuarrainak arrantzatoki
intentsiboetan edo handik hurbileko lekuetan aurkitu
daitezke, batik bat, uretan behera, Asón, Mayor, Kadagua, Andraka, Butroe, Oka, Lea eta Ibaizabalen arroetan.

nen arrabak eta arrainkumeak ere jaten dituzte; hortaz,
eragina dute bertako faunan. Beste alde batetik, hein
handi batean, ortzadar amuarrainak arrabaroko lekuak
eta estrategiak partekatzen ditu bertako salmonidoekin, baina badirudi horiek baino ziklo atzeratuagoa darabiltela. Hori dela eta, ortzadar amuarraina agertzen
deneko tokietan, baita ale antzuak bizi direneko tokietan ere, ondorio larriak sorrarazten dituzte, kumaldia
suntsitzen dutelako eta horrek, jakina, oso eragin kaltegarria dauka errunaldietan eta garapen-aldian dauden
enbrioietan.
Hazkuntzako aleen kopuru handia natur ingurunean askatuz gero, arrisku larria sor liteke gaixotasun berriak
edo lehen zeudenak baino andui oldarkorragoak kutsatu ahal dizkietelako bertako espezieei.

Karrantza ibaiaren arroan, Oncorhynchus aguabonita
(beste sasoi batean, O. mykiss espeziearen subespezietzat jotzen zen) ortzadar amuarrain-espeziearen populazio egonkor bat bizi da, segurutik, antzina egindako
sartze baten ondorioz.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Ortzadar amuarraina amuarrain arruntarekin eta izokinarekin aritzen da lehian elikagaiak eskuratzeagatik. Gainera, elikagaiak beste biek baino gutxiago hautatzen
dituenez, abantaila izan dezake ingurune kaskarragoetan edo andeatuetan. Ale helduek amuarrain eta izoki-

Bizkaia, ortzadar amuarrainak aurki daitezke kirol-arrantzatokietan, hala nola, Atxuriagakoan (L.GA.).
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Narrastiak: lehorreko lehen ugaztunak. Uretatik kanpo
ugal daitezke enbrioi-mintzez (amniosa eta beste batzuk) babestutako arrautza garatu zutelako. Gorputza
adarkizko ezkatez (keratinazkoak) estalita dute. Ezkata
horiek, oskola eratu dezakete bizkarraldean eta sabelaldean (kelonioak edo dortokak) ala ez (saurioak, oﬁdioak...). Gaur egun, 9.000 espezie inguru daude bizirik.

EIVISSAKO SUGANDILA
Izen zientiﬁkoa
Podarcis pityusensis (Boscá, 1883)
Sinonimoak

Lacerta muralis bar. pityusensis (Boscá, 1883)
Podarcis pityusensis (Engelman et al., 1993)
Jatorrizko populazioen bizilekua Balear uharteak izateak hainbat subespezieren sorrera ekarri du, morfologia, kolore, eta genetikaren aldetik bereizgarriak.
Bizkaian ﬁnkatu den populazio exotikoa Eivissako subespeziea da (P. p. pityusensis).

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Narrastiak
Ordena Ezkatadunak
Familia Lazertidoak
Izen arrunta
Lagartija de las Pitiusas
Eivissako sugandila
Ibiza wall lizard
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ez-inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Espezie hau endemikoa da Pitiusa uharteetan (Eivissan,
Formenteran eta inguruetako irlatxo eta harkaitzetan)
eta exotikoa Gaztelugatxen. Benetan deigarria du kolore berde edo berde-arreak, bizkarraldean marrazki
luzexka markatu batzuekin. Alboak arre-gorrixkak edo
grisaxkak ditu. Sendoa da gorputzez, eta nahiko handia (Bartzelonan sartutako populazio bateko helduen
artean, 5 cm-tik gorako luzera neurtu da, burua eta enborra kontuan hartuta); buru jasoa eta sudurra nahiko
puntazorrotza dute. Buztana sekzio biribilekoa da eta
gorputzaren luzera bikoitza ere izan dezake; goialdeko
ezkatak akilatuak, moztuak edo zerbait puntazorrotzak
dira. Arrak emeak baino handiagoak dira eta, haien aldean, luze samarrak dituzte atzeko hankak.
Gaztelugatxeko sugandila autoktonoa horma-sugandila (Podarcis muralis) da. Oso erraz bereizten dira, sar-
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Podarcis pityusensis sugandilaren aleak Gaztelugatxen
(Bermeo). Eivissa, Formentera eta gertuko irlatxoetakoa
jatorriz, endemikoa da bertan (A. Larruskainek utzitako argazkiak).

tutako espeziea handiagoa delako tamainaz, eta askoz
ere biziagoa kolorez. Beste alde batetik, espezie autoktonoaren bizkarreko ezkatak lauak dira gorputz osoan;
Eivissako sugandilak, berriz, karenatuak ditu atzealdean.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Eivissako sugandilak askoz elikadura zabalagoa dauka
autoktonoak baino, orojalea baita: intsektuak (inurriak,
kakalardoak), armiarma eta barraskiloak jaten ditu, baita landareak ere (hostoak, fruituak, haziak), betiere urtaroko aukeren arabera. Sarraskirik ere jaten dute. Marea
behera denean, itsas krustazeo txikiak harrapatzen ditu,
anﬁpodoak esaterako.
Datu gutxi dago espezie honen ugalketaz, oro har, eta
Gaztelugatxen ere ez. Bartzelonako populazioan bigarren urtean iristen dira sexu-heldutasunera, eta apirila
eta abuztua bitartean umatzen dira. Arrautzak obiduktuaren barruan irekitzen dira; beraz, animalia obobibiparoak dira. Kume jaio berriak ikusi izan dira abuztutik
irailera bitartean.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Espezieak jatorrizko gunean zituen oso antzeko habitatak ditu Gaztelugatxeko inguruneak: itsasotik gertuko
harkaitz, sastrakadi eta hareatzak, klima epel eta orientazio eguzkitsuez hornitua, eta ezkutalekuz ondo hornitua. Antza, ez da gune horretatik irten, itsasertzarekin
lotzen duen tonboloak iparraldera begira dagoen amildegi zakar batera jotzen duelako, hau da, muga geograﬁko iragangaitza da espezie horrentzat. Baina presio
demograﬁkoa areagotu egingo balitz, itsasertzeko beste habitat batzuk kolonizatu ahal izango lituzke.
Balear uharteetan dituen harraparien artean, katajineta, etxe-katua, hegazti harrapari batzuk eta zenbait kaio
mota ditugu; Gaztelugatxen askoz gutxiago dira.
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Espeziearen presentzia Bizkaian, eta jatorrizko eremua.

Gaztelugatxe eta itsasertza lotzen dituen korridorea iparraldera begira dagoen amildegi zakarra da, hots, muga biogeograﬁko sendoa; agian, horregatik ez dira sugandilak eremu horretatik irten. Alabaina, presio demograﬁkoa areagotuz gero,
gerta liteke beste itsas habitat batzuk ere kolonizatzea (L.GA.).
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Gaztelugatxen, sugandila exotikoak abantailak ditu autoktonoaren aldean: elikadura anitzagoa du; gainera, arrak
oldarkor eta lurraldekoiagoak direnez gero, leku onenak
uztera behartzen du horma-sugandila; azkenik, jatorrizko
eremuan baino harrapari gutxiago ditu Gaztelugatxen (A.
Larruskainek utzitako argazkiak).

Narrasti guztien moduan, Eivissako sugandila odol hotzeko animalia da eta eguzkiaren eraginpean jarrita
erregulatzen du tenperatura; hots, animalia heliotermikoa da. Hartara, harkaiztegietan edo landareen azpiko
babespean ematen dituzte ordurik hotzenak (gauekoak, negukoak). Eguzkiaren berotan irteten dira (baita
egunik hotzenetan ere); apiriletik urrira bitartean izaten
dira aktiboen, eta egunean zehar ere, goiz erdian eta
egunsentia baino lehen izaten dute jarduera-maila handiena.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak

Espeziea Eivissan dauka jatorria eta endemikoa da bertan,
Formenteran eta ondoko haitzetan (A. Larruskainek
utzitako argazkiak).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Sugandilak kolonizatzaile onak dira, eta lehian sartu dira Gaztelugatxeko espezie autoktonoarekin, iritsi
aurretik inguruetako bakarrarekin, horma-sugandilarekin (Podarcis muralis) alegia. Exotikoak abantailak ditu
bertakoaren aurrean: elikadura anitzagoa du, eta arrak
oldarkor eta lurraldekoiagoak dira; hartara, leku hoberenak uztera behartzen du horma-sugandila, zeina
orain gune hotzen eta eguzki gutxienekoetara mugatzen den. 2008tik aurrera, Bizkaiko Foru Aldundiak espezie exotikoaren populazioa kontrolatzeko kanpainak
egiten ditu.

Espeziea Balearretako Pitiusa uharteetakoa (Eivissa,
Formentera eta inguruetako irlatxoak) da jatorriz; bertako espezie endemikoa da gainera, non ez dagoen
beste lazertidoen arteko espezie bat ere. Inguru horretan espezie babestua da (IUCN, 2008: ia arriskuan NT);
beraz, hango populazio denak izan behar dira babestuak. Izan, bada 1.000 baino ale gutxiagoko populazioak sendotu asmoz espeziea itxian ugaltzeko programarik ere.
Leku bakar batean aurkitu izan da sugandila hau Bizkaia
osoan, Gaztelugatxeko San Joanen alegia (Bermeon)
(García-Porta et al., 2001). EAEn espezie exotikoa da,
norbaitek –ez buru eta ez begirune–, Eivissako jatorriko
aleetako batzuk sartuta. Bertako populazioak 2.000 aleren kopurua gainditzen du dagoeneko, 1996tik ezagutzen da, nahiz hasiera batean, okerrez, sugandila italiarrarekin nahastu zen, zeina Kantauri itsasoko bazterren
batean sartu zuten, nahiz eta ez EAEn. 2005ean beste
populazio bat aurkitu zen Gipuzkoako Urgull mendian
(Sanz-Azkue et al., 2005), nahiz eta Gaztelugatxekoa
baino askoz txikiagoa den ale-kopuruan.
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Gaztelugatxen bizi diren Eivissako sugandilei buruzko informazio-orria, Aranzadi Zientzi Elkarteko HERPETOLOGIA
Behatokiarena. Talde horrek Gaztelugatxeko populazioaren bilakaera aztertzen du; 2008tik hona populazioa kontrolatzeko kanpainak garatzen ditu, Bizkaiko Foru Aldundiak sustatuta.

FLORIDAKO DORTOKA EDO
APOARMATU AMERIKARRA

7 ORNOGABE EZ-ARTROPODOAK

Izen zientiﬁkoa
Trachemys scripta (Schoepff, 1792)
Bizkaian dauden subespezie exotikoak (jatorri geograﬁko desberdina, baina den-denak Ipar
Amerikakoak):
T. s. elegans (Wied-Neuwied, 1839) (“belarri” gorriduna), T.s. scripta (sabel horiduna) eta
T.s. troosti (Cumberland-eko dortoka, agian aurreko bi subespezieen arteko hibridoa?).
Sinonimoak

Turtle Taxonomy Working Group delakoak 13 sinonimo
aurkeztu ditu 2010ean. Halako kopuru handiak espezie
eta generoaren kokapen taxonomikoa oso eztabaidatua
izan dela frogatzen du.
Testudo scripta (Thunberg in Schoepff, 1792)
Emys elegans (Wied-Neuwied, 1839)
Trachemys lineata Gray, 1873 (Seidel eta Ernst, 2006)
Chrysemys scripta (Boulenger, 1889)
Pseudemys scripta (Jordan, 1899)
Pseudemys scripta elegans (Stebbins, 1985)

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Narrastiak
Ordena Testudinatu edo Kelonioak
Familia Emididoak
Izen arrunta
Galápago o tortuga de Florida
Floridako dortoka
Pond slider
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua (Bizkaian ugaltzen dela frogatzen bada); ez-inbaditzailea (Bizkaian)

rraskiloak, zapaburu, arrainen arrautzak, arrain txikiak,
eta abar, animalien artean. Ale gazteek gehiago jotzen
dute dieta haragijalera, helduek baino. Inurriak ere jan
ditzakete, eta horrek uretatik kanpo ere aktiboak direla
erakusten du.
Ugalketa ere anﬁbioa ohi da: gorteiatze-aldia eta estalaldia uretan izaten dira, udaberria amaitzear dagoela, baina
urertzean erruten du, emeak atzeko hankekin 12 cm inguruko sakoneraz lurrean egiten duen zuloan; oso ondo hautatzen du tokia eta errun ostean estali egiten du.
Hirugarren edo laugarren urtean iristen dira sexu-heldutasunera; berez, hiruzpalau aldiz errun dezakete urtean, 11 bat arrautza aldiko. Emeek urtebetetik gora
gordetzen dute esperma, eta horri esker, erruten jarrai

Ezaugarri bereizgarriak
Floridako “dortoka” ur gezako apoarmatua da, tamaina ertainekoa (“belarri” gorridunen subespeziearen ale
helduen oskola 12 eta 28-30 cm artekoa da); ezaugarri
dute orban irten bana buruaren albo banatan (“belarri”
deitzen zaie berez begi atzeko zerrenda diren horiei),
gorri-laranja kolorekoak T.s. elegans subespezieen,
eta horiak beste bietan. Oskola eta azala oliba-berdearen eta arrearen arteko kolorekoak ditu, adinak aurrera
egin ahala desagertzera jotzen duten orban horiekin.
Oro har, arrak emeak baino txikiagoak dira, baina buztan luzeagoa eta lodiagoa dute. Eme helduek 2 kilo ere
pisa dezakete.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Dortoka amerikarra orojale oportunista da, landare eta
animalia ugari ditu elikagai: alga eta makroﬁtoak (murgilduak edo ur gainean ﬂotatzen daudenak) landareen
artean, uretako intsektuen larbak, karramarroak, ba-

Espezie exotiko inbaditzailea den aldetik, Floridako dortoka kontrolatzeko eta errotik desagerrarazteko planak
garatu izan dira. Ingurune naturaletik kendutako aleak eta
jabeek emandako maskotak harrera-guneetan gordetzen
dira edo, gehien-gehienak, akabatu egiten dira. Argazkian
Karpin Abenturako apoarmatuen gunea (L.GA.).
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian.

Hiru subespezie bereizten dira:

Tamaina
Burua eta begi
(helduena, cm-tan) atzeko zerrendak

T.s. elegans

Oskola:
bizkar-ezkutua

Oskola: bularezkutua

28-30 cm
artekoa

oliba-kolorea,
marroi-berdea,
zerrenda gorriarekin marra beltz edo
horiekin

T.s. scripta

25 cm
artekoa

beltza, orban
hori ondo
markatuarekin

beltza edo marroia horia, orbanik
Ekialdekoa
marroi kolorezko
gabe edo gutxirekin (Virginiako hegoaldeaorban edo marrekin eta beltzak
Floridako iparraldea)

T.s. troosti

21 cm
artekoa

orban hori
argia

berdea, orban
argi batzuekin

(ohikoena)

dezakete arrik gabe ere. Zenbait faktore bitarteko (tenperatura, hezetasuna… ) arrautzak 60-110 egun beranduago apurtzen dira. Edonola ere, espezie honen
jaiotza-tasa oso handia da bere taldeko animalietan ohi
denarekin konparatuz. Antza, txitaldia 22 eta 27º C tartean joan bada, arrautzetatik arrak sortuko dira, eta tenperatura handiagoa izan bada, orduan emeak. Dortoka
hauen bizialdia 20 urte ingurukoa da molde basatian,
baina 40 urtera ere iritsi daitezke etxean hazten badira;
horregatik irauten dute horren luzaz sartu dituzten lekuetan, baita ugaltzen ez direnetan ere.
Iberiar penintsulan otsailetik azarora bitartean egoten da aktibo Trachemys scripta, negua tarteka eteten
duen letargian ematen du.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Espezie hau ur gezako edozein habitatetan bizi da: putzu, urmael, aintzira, ibai (baldin eta korrontea ez bada
indartsuegia, edo urte osoan irauten duten ur geldiko
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horia, orban
beltzekin

Jatorria

horia, orban
beltzekin

Mississippiko bailara,
Mexiko
Berriraino.

Aurreko biak
biltzen diren
inguruan

guneak baditu), hezeguneak (padurak, istingak), baita
apur bat gazikarak badira ere. Habitat narriatuak ondo
jasaten ditu, bai eta, maila txikian bederen, hiri-kutsadurak jotakoak ere.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Floridako dortokaren jatorria Ipar Amerikan dago:
Michigan aintzira, AEBetako erdi eta ekialdea, eta Mexikoko Golkoraino. Jatorrizko gune horretatik maskota
gisa saldu izan da mundu zabalean: 1989 eta 1994 urteen artean 26 bat milioi ale saldu ziren Estatu Batuetatik munduko txoko guztietara. Merkataritza-jarduera
horrek ingurumen-inpaktu bikoitza eragin zuen: jatorrizko gunean batetik (eme handienak harrapatzen ziren,
ugalketarako), baina batez ere xede-herrialdeetan, zeinetan askatu eta ur-habitat natural eta artiﬁzialetan sartu ziren. Hartara, Europa, Afrika, Erdialdeko eta Hego
Amerika eta Asiako bazter guztietara iritsi dira. Gaur
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Trachemys scripta espeziearen hedadura Espainian,
2010era arteko aipamenak bilduta (iturria: Martínez-Silvestre et al, 2011). Frogatuta dago ﬁnkatutako populazioak
daudela (hau da, ugaltzen direnak) Andaluzian, Katalunian, Valentzia, Galizian, Madrilen eta seguru asko, Gaztela eta Leonen. Beste erkidego batzuetan, informazioa
falta da edo datuek egundaino ez dela ugalketarik izan
egiaztatu dute (Nafarroa).

egun, munduko ehun espezie exotiko inbaditzaile kaltegarrienen artekotzat jotzen da.
1983ko urtean, T. scripta elegans subespeziearen ale
andana iritsi zen Espainiara: 18.500 eta 92.500 inguru; 1991tik 1995era, berriz, 500.000 ale, eta 1996 eta
1997an 900.000 ale. Nonahi saltzen ziren, eta jendeak
erruz erosi zituen, harik eta subespezie hori Europara
inportatzea debekatu zen arte; inportazioa debekatu
zen, baina ez etxean izan eta haztea! Ezta beste bi subespezieak ekarri eta saltzea ere!
Euskal Herrian, “belarri” gorridun dortoka ia mota guztietako lekuetan agertzen da, 80 hamarkadatik hona sartuta: ibai, urtegi, urmael, putzu eta abarretan; Bizkaian,
Urdaibain bertan ere bada. Itxuraz, ez dirudi apoarmatu
exotikoak Euskal Herrian erraz ugaldu daitezkeenik, eta
horrek murriztu egingo luke beren ahalmen inbaditzailea; hala, askatutako aleek baino ez lukete eraginik sorraraziko (Patiño-Martinez eta Marco, 2005). Alabaina,
Bolueko hezegunean (Getxon) bada populazio handi
samar bat, eta ugaltzen ari direlako zantzuak antzeman
dira bertan: erruteak ur-bazterrean, tarteka zabaldutako
arrautzak ere bai (Buenetxea, 2011). Azkenaldi honetan
beste subespezie batzuen aleak ere aurkitu izan dira.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Apoarmatu amerikarra Europako uretan erruz sartzeak
sorrarazi dituen ondorioak nabariak dira dagoeneko,
baina gerta daiteke hastapen hutsa baino ez izatea:
orojalea da, ale helduen tamaina beste kelonio batzue-

Bizkaian, “belarri” gorridun dortoka ia mota guztietako lekuetan agertzen da, 80 hamarkadatik hona sartuta: ibai,
urtegi, urmael, putzu eta abarretan… norbanakoek aleak
askatzearen ondorioz. Ingurumen-hezkuntza ezinbesteko
alderdia da espeziea kontrolatu edo/eta errotik desagerraraziko bada, gizartea espezie exotikoak izadian askatzeak eragin ditzakeen arazoez sentiberatuta (L.GA.).

na baino handiagoa da, oldarkorragoa ere bada, kalitate eskaseko eta gizakiak narriatutako uretan bizitzeko
gauza da, eta ugalkortasun-tasa handikoa da; horiek
horrela, dortoka hauen sartzea arrisku handikotzat jo
da. Jakin badakigu lehian aritzen direla Iberiar penintsulako apoarmatu natiboekin, eta lekua kentzen dietela. Hain zuzen ere, bada apoarmatu europarraren (Emys
orbicularis, espezie mehatxatua) populazio bat Bolueko
hezegunean, Getxon, non espezie exotikoa ugaria den;
ﬁnkatzera ere irits liteke, kontrol neurriak eraginkorrak
izan ezean (Buenetxea et al., 2006).
Apoarmatu amerikarrak etenik eta kontrolik gabe sartzeak, gainera, autoktonoei parasitoak kutsatzeko arriskua eragiten du. Salmonella ere transmititu dezakete.

Trachemys scripta espezie inbaditzailea da; beraz, espezie exotikoak errotik desagerrarazteko planak aplikatzen dira beren kontra Europa osoan. Tranpa bidez harrapatzen dira aleak (nasak, eguzkitan jartzeko plataformak, arrantza elektrikoa), eta ale erretiratuak (espezie
horrenak, baita maskoten merkatuaren bidez sartutako
beste edozeinena ere: Pseudemys sp., Graptemys sp.,
Pelodiscus sinensis eta abar) ongi kontrolatutako zoologikoetara bidaltzen dira, edo –gehien-gehienak– akabatu egiten dira. Erkidegoren batek, Valentziak kasu,
aurrea hartu dio merkaturatzea debekatzeko berehala
indarrean sartuko den araudiari. Debeku hori, kontrolatu eta errotik desagerrarazteko lanak, eta dortoka-maskoten jabeak kontzientziatzea dira espezie hau kudeatzeko bide bakarrak.
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Hegaztiak: narrastiei guztiz lotutako lehorreko ornodunak (arrautzak, ezkatak hanketan…). Aurrealdeko gorputz-adarrak hego bihurtuta dituzte; ez daukate hortzik
ahoan, baina adarkizko moko batez hornituta dute. gaur
egun, 10.000 hegazti-espezie bizi dira.

BELTXARGA ARRUNTA
Izen zientiﬁkoa
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Sinonimoak

Anas olor (Gmelin, 1803)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Antseriformeak
Familia Anatidoak
Izen arrunta
Cisne vulgar
Beltxarga arrunta
Mute swan
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: A, E2.

goak belak bailiran altxatzen ditu, burua makurtu eta
txistu bortitzak egiten ditu.
Aintzira edo ibai ertzetako eremuren bat hautatzen
dute, eta uraren ertzean osatzen dute habia, landaretza
pilo handia metatuz; habiak 2 metroko diametroa izan
dezake. Errunaldiko batez besteko kopurua 8 arrautzakoa izan ohi da, baina 1 eta 12ren artean ipini ditzakete.
Arrautzak urdin-berdexka argiak dira. Errunaldi bakarra
egiten dute, martxoaren eta ekainaren artean. Hainbat
urtetan erabili dezake leku berbera arrautzak ipintzeko.
Txitaldiak 35-38 egun irauten du. Txitek babesa bilatzen dute gurasoen hegoen artean. Bi hilabeterekin has
daitezke hegan, baina lauzpabost hilabetez geratzen
dira gurasoekin, batzuetan baita hurrengo umatze-sasoira arte ere.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ezaugarri bereizgarriak
Hegan egin dezaketen hegaztien artean handienetakoa
da: luzera 140-160 cm artekoa, hego-zabalera 210-240
cm artekoa, eta pisua 8-13 kilo artekoa. Helduen lumajea zuria da; mokoa, berriz, gorri-laranja kolorekoa da,
mutur-beltza, eta kolore bereko konkorra dauka azpian,
arren artean emeetan baino garatuagoa. Lepo luzea
dute, eta zuzen edo makur eduki dezakete. Buztana luzea eta zorrotza da. Ale gazteen kolorea arre-grisaxka
da, bularra argiagoa, eta mokoa grisa. Hegan egitean,
lepoa luzatuta izaten dute, eta hegoen bibrazioak txistu-hots berezia eragiten dute. Oro har, nahikoa espezie
isila da, baina batzuetan soinu zakar eta leherkariak eta
doinu txistukariak egiten ditu.
Europan antzeko bi espezie daude: batetik beltxarga
oihularia (Cygnus cygnus), lepo zuzenagoa eta moko
luze batez ere hori eta mutur belzduna. Bestetik, beltxarga txikia (Cygnus columbianus), Beltxarga oihulariaren antzekoa, baina tamainaz txikiagoa, mokoaren horitasuna ez zaio sudur-zulora iristen. Bi espezie hauek
noizean behin agertzen dira Iberiar penintsulan; beraz,
nahikoa zaila da Bizkaian halakorik ikustea.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Beltxarga arruntak bikoteka bizi dira, eta lurraldekoi jokatzen dute txitak hazteko garaian. Mehatxatzeko, he-
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Beltxarga arruntak ur-inguruneak, batez ere ur geldiak,
hala nola, aintzirak edo ur-laster geldoak, nahiago ditu.
Izan ere, halako lekuetan ugaldu eta uretako landareez
elikatu ohi da. Europako eremu batzuetan parkeetako
urmaeletan errotu da: bizimodu basatia izanagatik, gizakiek emandako elikagaiez baliatzen da. Neguan zehar
itsas ondoko ur gaziko estuarioetan ikus daiteke, baita
itsasertz babestuetan, edo –itsasertzak ez badio behar
besteko babesik eskaintzen, edo izoztu egin bada–, baita itsas barruko ur irekietan ere.
Landaretzan aurkitzen du elikagaia, dela larreetan, dela
azaleko uretan. Ur sakonagoetan lepoa sartzen du, gorputza ur gainean duelarik, eta mokoarekin hozka egiten die ur-landareen hosto eta zurtoinei. Horrez gain,
intsektu eta harrapatutako anﬁbioez elikatzen da.
Migratzailea da hein batean: neguan, iparraldeko populazioak hegoalderako bidea hartzen dute; alabaina,
ale asko sedentarioak dira, eta kumeak hazten dituzten
gunean geratzen dira urtean zehar, ez dira bertako itsasertzera baino joaten.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Europako erdialdean eta iparraldean hedatuta dago,
eta han, neurri batean bederen, jatorri etxekotzat hartzen da. Asiako erdialdean jatorri ezezaguneko populazioak daude, eta Ipar Amerika, Hegoafrika, Japonia,
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

Australia eta Zeelanda Berrian, aldiz, sartutako populazioak (Madge & Burn, 1999).
Bizkaiko aleen artean, batzuk Europako populazio migratzaileetatik etor daitezke, eta beste batzuk etxetiarrak dira, parke eta bilduma pribatuetakoak. Laukarizko
urtegian bikoteren batek kumeak izan ditu, eta Abran
jatorri ezezaguneko ale batzuk daude; azken horiek aldi
luzeak ematen dituzte gure artean, Bilboko itsasadarrean gora eta behera. Besteak beste, Leioan, Sondikan
eta Urdaibain ikusi izan dira.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Beltxarga arrunta urmael eta bilduma pribatuetan sarritan sartu den arren, Bizkaian ez da errotu; noizean
behin, iraunkortasunik gabe eta modu barreiatuan umatu da. Bizkaiko urtegi, padura eta estuarioetan ez da
ur-hegazti ugalkorren kopuru handirik, nahiz eta gune
garrantzitsuak diren hegazti migratzaileentzat eta negua halako inguruneetan ematen dutenentzat. Umatzeko garaian, hegazti horien aurkako kalte oro saihestu
beharko litzateke ingurune horietan, habiagintza-indize
urria areagotzeko. Beltxarga arrunta erasokorra da izaeraz, eta horren zioz kanporatu egiten ditu beste ur-hegazti batzuk habia egiten duen inguruetatik; beltxargaren abisua jaso ondoren alde egiten ez dutenek erasoa
pairatzeko arriskuan dira, bai eta hegazti handi eta boteretsu horren menpean itota hiltzeko ere.
Hain zuzen ere, umatze garaian arazoak sor lizkieke beste ur-espezie ugalkor batzuei. Hori dela eta, ez da komeni beltxarga arrunta Bizkaiko ur-guneetan ohiko habia-egileen artean ﬁnkatu dadin.

Bilboko Kasilda Iturrizar parkean hegazti exotikoen bilduma dago eta handik ihes egin dezakete (I.G.S.).

Gaur egungo estatusa kontuan hartuta, ezin da espezie arriskutsuen artean sailkatu, baina ahaleginak egin
behar dira interes handiko/bereziko ur-inguruneetan
errotu ez dadin.

Bestelakoak
Europan oso espezie arrunta izan denez, izugarri zaila
da populazio basatiak, sartutakoak eta ihes egindakoak
bereiztea eta, horregatik, nekez zehaztu ahal da beltxargaren exotismoaren neurria. Bitxikeria gisa, greziar eta
erromatarrek antzina-antzinatik etxetiar bihurtu zutelako
aztarnak daudela esan daiteke (Madge & Burn, 1999).
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BELTXARGA BELTZA
Izen zientiﬁkoa
Cygnus atratus (Latham, 1790)
Sinonimoak

Anas atrata (Latham, 1790)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Antseriformeak
Familia Anatidoak
Izen arrunta
Cisne negro
Beltxarga beltza
Black swan
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: E2.

Ezaugarri bereizgarriak
Oso hegazti handia da, baina ez beltxarga arrunta bezainbestekoa; luzeran 115-140 cm-taraino iristen da,
hego-zabaleran 160-200 cm artera, eta batez besteko
pisua 5 kilokoa da emeen artean, 6,3 kilokoa arren artean (nahiz eta batzuk 8,7 kiloraino ere iristen diren).
Tamainaren aldetik izan ezik, ez dute bestelako dimorﬁsmo sexualik. Guztiz beltza da, zuri koloreko kanpoaldeko lumak izan ezik; argi eta garbi nabaritzen da
xehetasun hori hegan ari denean. Etxetiar bihurtu diren
aleetan zilar kolore gris argia hautatu da. Beltxarga guztiak bezala, lepo-luzeak dira oso. Mokoa gorri kolorekoa da, baina zerrenda zuria dauka muturretik gertu.
Zangoak eta hankak gris ilunak dira. Txitak lumatxa gris
argiarekin jaiotzen dira, baina ale gazteengan marroi
grisaxka ilun bihurtzen zaie. Tronpeta-itxurako doinuak
egiten ditu. Beltxarga guztien antzera, lepoa luzatuta
izaten dute hegan egitean.
Tamaina handiak eta kolore beltzak parerik gabeko
bihurtzen dute beltxarga beltza. Ezin da inolaz beste
espezieekin nahastu, ez bada hegan dagoenean, benetan urrun, eta oso ikusmen-baldintza txarretan; orduan
beste beltxarga batzuekin nahastu daiteke, denek antzeko silueta dutelako.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Espezie taldekoia da: bikote gutxi batzuetako edo
ehunkako koloniatan umatzen da. Habia egin ostean
talde handiagoak osatzen dituzte. Jatorrizko hedapen-eremuan euri-sasoian egiten dute habia.
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Habiak elkarrengandik gertu izaten dira. Ur-belarrak
pilatuz osatzen dituzte eta nahiko handiak izan daitezke, bi metroko diametrokoak, eta metro beteko altuerakoak. Normalean irlatxoetan egiten dituzten arren,
tarteka aintziren ertzetan ere bai. Kolore berde argizko
lau eta zazpi arrautza bitarte ipintzen dituzte errunaldiko, baina batzuetan 10 ere bai. Behin errunaldia hasita,
arrautza bat ipintzen dute bi egunetik behin. Txitaldiak
35-45 egun inguru irauten du, eta guraso biek hartzen
dute parte. Txitak gurasoen gainera igotzen dira txikitan. Sei hilabeterekin hegan egiteko gauza dira, eta
heldutzat jotzen dira bi urterekin.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ur geza eta gaziko habitat ez oso sakonetan bizi ohi
da, bereziki lepo luzeari esker hondoko (metro bateko hondoa) ur-landareak harrapa ditzakeen aintziretan.
Txitak hazteko garaian edozein ur-ingurutan ikus daiteke, baita itsasertzean eta, noizbehinka, itsaso barruan
ere, lehorretik urrun. Normalean aintziraren hondoko
ur-landareak jaten ditu, baina batzuetan ur-azalean ere
elikatzen da, edo gertuko larreetara joaten da, bertako
belarraren bila.
Australiako jatorrizko eremuan, populazioaren zati handi bat sedentarioa da. Alabaina, joan-etorri luzeak egin
ditzake elikagai bila, eta orduan Australiako edonon
ager daiteke, saldo handitan (Madge & Burn, 1999). Bildumetako hegazti gisa sartu duten Europako eremuetan nahikoa urria da.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Beltxarga beltza Australiako hegaztia da jatorriz. Zeelanda Berrian sartu zuten (Lindsey & Morris, 2002), baina horrenbeste ugaritu zenez, kontrolpean hartu behar
izan zuten. Europan 1697an sartu zuten; gaur egun,
populazio txikiak daude Britainia Handian, Islandian,
Polonian eta Herbehereetan. Litekeena da aleren ba-
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

tzuk populazio horietatik iritsi ahal izatea Bizkaira, baina
seguruago ematen du bilduma pribatu eta parkeetatik
ihes egindakoak izatea.

Gaur egungo estatusa kontuan hartuta, ezin da espezie arriskutsuen artean sailkatu, baina interes handiko
ur-guneetan ez dadila errotu zaindu behar da.

Bizkaian, Laukarizko urtegian umatu da. Hainbat aipamen daude Urdaibain, 4 alerenak, hain zuzen ere.
Abran, Muskizen eta Kobaronen ikusi da espezie hau,
azken kasu horretan itsas zabalaren gainean hegan.

Bestelakoak

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Beltxarga arrunta bezala, espezie ohikoa da parke eta
bilduma pribatuetan, nahiz eta ihes egin dezakeen horietatik. Ur-inguruneetan errotu daiteke, baina oso gutxitan umatu da Bizkaian. Hala ere, Zeelanda Berriko
kasuak argi utzi behar liguke espezie honek daukan
ahalmen kolonizatzailea: herrialde hartan espeziea sartu zutenean, neurriz gaindi ugaritu zen eta kezka larri
bihurtu zen.
Laukarizko urtegian, non aleak etxetiarrak diren eta
maingututa sartzen dituzten, hainbat urtez jarraian umatu dira. Halakoetan, oso erasokor agertzen da beste espezie batzuen aurrean. Behin hazi ostean, eta ur-ingurune naturaletara beren kabuz joateko gauza direnean,
ale helduek gazteak kanporatzen dituzte habiatik. Ez
dugu inguru naturaletan umatzeko saiorik sumatu; alabaina bere izaera erasokorra arazo-iturria izan daiteke
espezie autoktono habia-egileentzat. Hori dela eta, ez
da komeni beltxarga beltza Bizkaiko ur-guneetan ohiko
habia-egileen artean errotu dadin.

Espeziea XVII. mendean Britainia Handian sartu zutenean, zer esan ugari piztu zuen gizartean haren kolore
beltzak. Izan ere, ordura arte beltxargak nahitaez zuriak
behar zutela uste zuten. Gure egunotan ez gaitu batere
harritzen horrek, baina garai hartan eztabaida sutsuak
eragin zituen.

Laukarizko urtegian (Mungia), beltxarga beltza hainbat
urtetan ugaldu da (L.GA.).
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BASAHATEA
Izen zientiﬁkoa
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
Anas platyrhynchos bar. domestica
Sinonimoak

Anas boschas (Linnaeus, 1758)
Anas oustaleti (Salvadori, 1894)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Antseriformeak
Familia Anatidoak
Izen arrunta
Ánade azulón, ánade real, ánade doméstico, pato
doméstico
Basahatea
Mallard
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapenan
Molde etxetiartuan: benetakoa; bakana
Espainia penintsularreko kategoria: E3.

Ezaugarri bereizgarriak
Ahate igerilari sendo eta tamaina handikoa da. 750 eta
1.500 gramo arteko pisua du, eta 50 eta 65 cm bitarteko luzera. Arra nahastezina da ugaltze-garaiko lumajea hartzen duenean: burua berde iluna, lepoan eraztun
zuri estua, bularralde marroia, gorputza grisa, uzki-aldea zuri-beltza, eta lema-luma labur kiribilduak. Emea
arre koloreko zerrendaduna da, pileo eta begi-zerrenda ilunez jantzia. Mokoa laranjakara da, nahiz eta tonu
beltzaxkak ere agertzen dituen. Hegan, itxura sendoa
ematen du, hego nahiko zabalak erakutsiz oinarrian, ispilu urdin iluna, eta buztan laburra. Hegazti basatuen
eraginez, asko aldatu daiteke azaldu berri dugun lumaje tipikoa: ohi baino ale ilunago edo argiagoak ditu,
baita lumaje hibridoak ere. Horrek guztiak identiﬁkazio-arazoak sortzen ditu.
Nahikoa espezie zaratatsua da, batez ere arrak. Urduri
daudenean ohiko “kua-kua-kua” egiten dute. Basahatearen eta ipar-ahatearen (Anas strepera) arrak nahastu
egin daitezke, baina azken espeziekoak txikiagoak dira,
sabelaldea zurixka dute, ispilua txikia eta zuri kolorekoa, eta arraun-luma arre ilunak. Ale basatu oso ilunak
Estatu Batuetako jatorria daukan ahate ilunarekin (Anas
rubripes) nahastu daitezke, baina Espainian alderrai
baino ez da agertzen.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Oso espezie taldekoia da, ugaria eta oso hedapen zabalekoa. Udazkenean hasten da bikoteen osaera, eta
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neguan zehar jarraitzen du, batzuetan udaberriraino
(halakoetan, bikoterik gabeko emeek hainbat ar izan
ditzakete atzetik). Hedapen-tartea hain zabala izanik,
txitak izateko garaia ere otsailetik uztaileraino luzatu
daiteke, nahiz eta martxotik ekainera bitartekoa duten
garai ohikoena. Oso leku desberdinetan egiten dute
habia: lurrean, zuhaitzeko zuloetan, eta batzuetan, beste hegazti batzuen habiak ere baliatzen dituzte.
Emeak 9 eta 12 arrautza bitarte erruten ditu, eta 28
egun inguru behar izaten dituzte apurtzeko. Txitak horixkak dira, orban marroidunak. Amari jarraitzen diote
lehen egunetik bertatik eta amak bakarrik zaintzen ditu,
arraren laguntzarik gabe. Nahiko independenteak dira:
beren kasa elikatzen dira, eta hegan egiteko gauza dira
2 hilabete eta erdi ingururekin.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Hedapen handiko ahatea da, oportunista izaeraz. Ia
edozein ur-inguruneetan umatzeko gauza da: parke,
ubide, aintzira, istinga, baso, ibai, itsasertz eta abarretan; izan ere, oso ur gutxiko lekuetara ere egokitzen da.
Neguan ur-ingurune zabal eta kostaldetik hurbilekoak
bilatzen ditu. Ehiztarien presio handiko lekuetan, itsasoan atseden hartzen ikusten da.
Espezie orojalea da, ur azpiko landareak jaten ditu ur
azaletik, burua buia bailitzan ahal duen lekuraino sartuta. Horrez gain, uretatik kanpo ertzetako landareak
bazkatzeko gauza da, arroz-soro, larre eta angioetan.
Ez dio uko egiten sustrai, hazi, zizare, intsektu eta baita
anﬁbio txikiak jateari.
Hedapen-eremuko esparru oso zabalean bizi da, baina
iparraldean umatzen diren populazioak migratzaileak
dira, eta hegoalderago ematen dute negua. Beste populazio batzuek benetako migraziotzat jotzen ez diren
urtaroen araberako mugimenduak egiten dituzte.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Oso hedapen handiko espeziea da Ipar hemisferioan.
Dela basati, dela etxetiar bihurtuta, mundu zabaleko
leku ugaritan sartu izan dute. Horrek eta bere izaera
oportunistak populazioaren hazkundea eragin dute.

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

Bizkaian, ale basatiek Petronor enpresaren putzuetan
(Muskiz), Urdaibain, Laukarizko urtegian (Mungia) eta
Bolueko ibarrean (Getxo) egiten dute habia. Ale basatuak ikusi izan dira aipaturiko lekuetan, baita Pobeñan
(Muskiz), Abran eta Ibaizabal ibaian ere (Durangon eta
Abadiñon), besteak beste.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Basahatearen molde basatia Bizkaian umatu ohi den
anatido bakarra da. Ahate etxetiarraren jatorrizko espeziea da; izan ere, ondorengo ugalkorrak sortzeko moduan elkarren artean hibridatzeko gauza dira. Ale basatu batzuk tamaina handikoak dira, eta horrek abantaila
ematen die jatorri basatiko arren aurrean bikotea bilatzerakoan. Molde etxetiarreko aleen ihes egite ugariek
eta hibridatzeko gaitasunak espezie basatiaren narriadura genetikoari loturiko arazo larria eragiten dute.
Bizkaiko hainbat lekutan molde etxetiar bihurtua eta
hibridoa, biak ala biak, errotuta daudela esan daiteke,
batzuetan, gainera, espezie basatiarekin batera. Laukarizko urtegian, bilduma bateko ale etxetiar maingutuak
sasi-askatasuneko egoeran daude, eta bat egiten dute
ale basatiekin, hartara bikote nahasiren bat edo beste
sortzeko aukera emanez.
Bizkaian basahatea bada, eta bertan egiten du habia;
hori dela eta, komenigarria da ale etxetiar eta hibridoen hibridazioa (ale basatiekin) zaintzea, betiere espezie basatiaren narriadura genetikoa galarazteko xedez.

Basahatearen aleak (I.G.S.).

Bestelakoak
Seguruenik, hauxe izango da munduan gehien hedatutako anatidoa, baita ugariena ere. Europan, hiruzpalau
milioi bikote daude ugaltzeko modukoak. Ipar Amerikan, 18 milioi alek ematen dute negua, eta 9 milioik
mendebaldeko Paleartikoan (Del Hoyo et al., 1992).
Hego hemisferioan Australian eta Zeelanda Berrian
sartu izan dute; herrialde bietan errotu dira, eta Ahate
bekaindun (Anas superciliosa) espezie autoktonoarekin
hibridatzen da eta azkena ordezkatu du (Robertson &
Heather, 2001).
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MANDARIN AHATEA
Izen zientiﬁkoa
Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Anas galericulata (Linnaeus, 1758)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Antseriformeak
Familia Anatidoak
Izen arrunta
Pato mandarín
Mandarin ahatea
Mandarin duck
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: C5, E2.

Ezaugarri bereizgarriak
Tamaina ertaineko eta dimorﬁsmo sexualeko ahatea
da. Luzera 41-49 cm artekoa da, hego-zabalera 65-75
cm artekoa. Buru handia eta buztan luzea dituela eta,
arraren itxura exotikoak nahasmen oro baztertzen du:
mokoa gorria da, mokotik gandorraren muturreraino
(begien gainetik) zerrenda zurixka batez hornitua. Bizkarraren atzealdean laranja koloreko bi “bela” ditu, gorantz begira. Emea oliba-grisaxka kolorekoa da, baina
marra zuri bat dauka mokoaren oinarrian, eta kokotsa
eta lepoa zuriak ditu. Orban horixka argiek zipriztintzen
dizkiote alboak. Hegan ispilu berdea ikusten zaie barrualdeko lumetan. Ale gazteak emeen antzekoak dira,
baina arre ilunagoak dira kolorez, eta buruko markak ez
dira hain nabarmenak. Nahiko espezie isila da.
Arra nahastezina den arren, emea Ahate karolinarrarekin (Aix sponsa) nahastu daiteke; azken hori amerikarra
da jatorriz, eta Mandarin ahatea bezala, Bizkaian oso
noizean behin agertzen da, seguruenik anatidoen bildumetatik ihes eginda. Mandarin ahate emearen burua
ahate karolinarrarena baino argiagoa da eta begi inguruko orbana ez da hain nabarmena, baina alboetako zipriztin argiak, ordea, nabariagoak dira.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Normalean bikoteka bizi da txitak umatze-aldian, eta
talde txikitan biltzen da neguan, zuhaitzak dituzten aintzira eta ibai bakartuetan. Udazkenean eta neguan hasten da bikotea osatzeko prozesua, gorteiatze-aldi bizi
baten bidez. Txitak hazteko garaia apirilaren erdian hasi
eta uztailera arte luzatzen da. Habia zuhaitz zuloetan
egiten du; urriago, zuhaixka-geruza trinkoetako zoruan
ere bai. Arrek ez dute txitaldian laguntzen, baina emeen
ondoan geratzen dira harik eta txitak arrautza hautsi eta
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kanporatzen diren arte, habia bera eta inguruak zaintzen. Txitak jaio eta gutxira, amak deitu egiten ditu,
zuhaitzetik jauzi egin eta uretara lagun dezaten; uretan
dute aita zain. Arra ez bada txitak zaindu eta elikatzeko lanetan arduratzen, nekez gaindituko dute bizitzaren
lehen aldi hori.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Asiako jatorrizko eremuan, zuhaitz-estalki trinkoko ibaietan edo zuhaitz eta zuhaixkez ondo hornituriko aintziretan bizi da, batez ere altuera eskaseko eremuetan baina mendiguneetako bailaretan ere bizi daiteke, 1.500
metroko altueran. Neguan, sarritan arroz-soro urperatu,
padura eta ibaietako gune zabalagoetan agertzen da.
Ez da hain erraz ikusten estuario eta ur gaziko aintzira
irekietan. Britainia Handian sartutako populazioan parkeetako aintziretan eta arboladi zabalen gertuko larre
ureztatuetan bizi da.
Jarduera bizikoa da egunsentian eta arratsean, eta atseden hartzen du egunaren gainontzeko zati handi batean, ur-ertzeko landaretzaren babesean, uratik gertuko
adarretan pausaturik. Ur-azalean mokoka edo ertzean
elikatzen da (gehienbat landare eta haziez), oso gutxitan murgiltzen da jan bila.
Hegan hegazti arin eta azkarra da, bereziki zuhaitzak
saihestu beharrekoetan. Asiako jatorrizko eremuan,
mesﬁdati eta izuti agertzen da, baina beste inguru batzuetan sartutako populazioak ﬁdakorragoak dira. Gutxitan nahasten da beste espezie batzuekin, batez ere
oso habitat espezializatuan bizi delako, ez oso egokia
beste anatido batzuentzat.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Espezie honen jatorria Txinan, Japonian eta Asiako
ipar-ekialdean dago (MacKinnon & Phillips, 2000). Mun-

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

duko leku askotara esportatu da, bildumak osatzeko.
Britainia Handian ﬁnkatu da, 1.000 bikote inguruko populazioa osatuta.
Bizkaian agertu diren aleak populazio horretako migratzaileak edo bildumetakoak izan daitezke (izan ere, oso
ohikoak dira bildumetan). Hegazti honi buruzko aipamenak jaso dira Abran, Arteagan, Bilbon (Abusu), Getxon (Bolueko ibarra), Muskizen (Bilutxiko urtegia) eta
Mungian (Laukarizko urtegia). Azken leku horretan bikote bat umatzen saiatu zen 1999an, baina ez zuen lortu.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
1.000 bikote inguruk osatzen dute Britainia Handiko populazio exotikoa, oso kontuan hartzeko kopurua, jatorrizko eremuko datuak jakinez gero: Siberian eta Txinan
2.000 bikote eskas geratzen dira, eta gainera nahiko sakabanatuta. Esan liteke populazio hori arriskuan dela.
Japonian 5.000 bikote habia-egile dago, populazio
egonkorragoa beraz (Madge & Burn, 1999).

Bilutxi presatik gorako urtegia, Mayor ibaian. Han ere
aleak ikusi dira noizbait (L.GA.).

Bilduma eta parkeetan hain espezie ugaria izateak ihesbidez non edo non sartzeko arriskua dakar. Alabaina,
eta kontuan hartuta umatzeko horren habitat berezi eta
berariazkoa eskatzen duela, oso nekez bihur daiteke
espezie ugalkor Bizkaian, ez baitago bertan espezieak
behar dituen ezaugarridun ur-eremu askorik, ezta zulodun zuhaitz zaharrik ere; beraz, ez dugu uste hegazti autoktonoentzako arrisku izan daitekeenik. Edonola ere,
Britainia Handian kopuru handia errotu izanak gure ekosistemetan duen presentzia kontrolpean hartzera behartzen gaitu, gogoz kontrako sartzeak ekidite aldera.

Bestelakoak

Nerbioi-Ibaizabal ibaia Bilboko Abusu auzotik igarotzean.
Bertan agertu da mandarin atea (I.G.S.).

Antzina ezkontza-ﬁdeltasunaren ikurtzat zuten Mandarin ahatea Txinan; ezteietan, ezkonberriei bikote bat
oparitzen zitzaien. Sarritan agertzen da Mandarin ahatea margo txinatar eta japoniarretan, izan ere, bere itxura ezin hobeto egokitzen zaio ekialdeko arte-moldeari.
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AHATE HERDOILTSUA
Izen zientiﬁkoa
Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)
Sinonimoak

Anas jamaicensis (Gmelin, 1789)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Antseriformeak
Familia Anatidoak
Izen arrunta
Malvasía canela
Ahate herdoiltsua
Ruddy duck
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Potentziala; inbaditzailea. Espainia penintsularreko kategoria: C5, E2

Ezaugarri bereizgarriak
Ahate urpekari sendoa eta tamaina txikikoa da: bere
luzera 35 eta 43 cm artekoa da eta hego-zabalera, berriz, 53 eta 62 cm ingurukoa. Buru handia, gorputz biribildua eta buztan luze, zurrun eta sarritan jasoa dauzka. Dimorﬁsmo sexual handiko espeziea da. Arra gaztaina-kolorekoa da, pileo eta kokote beltzak ditu, eta
masailak eta kokotsa zuriak. Urdina du soslai ahurreko
mokoa. Emea arre argia da, eta grisa du mokoa; burua,
berriz, arre eta zurixka, eta marra horizontal lauso eta
ilun batek masailak zeharkatzen dizkio. Hegazti isila da;
arrak oso soinu berezia egiten du gorteiatze garaian,
bularra mokoarekin jotzen duelarik.
Espainian Ahate buruzuriarekin (Oxyura leucocephala) nahastu daiteke: arren moko ahurra eta bizkar arrea
Ahate herdoiltsuaren ikurrak dira; alabaina, ez dira hain
erraz identiﬁkatzen eme, gazte eta eklipse-lumajedun
arrak, betiere moko ahurra delarik bereizgarri nabarmenena. Hibridoak identiﬁkatzea zailagoa da. Hibridotzat
jo beharko litzateke konkorrik gabeko (edo konkor txikiko) mokoduna, gaztaina-gorrixka koloreko gainaldeduna, zilar-grisaxka koloreko azpialdeduna, buztaneko
estal-luma zuriduna, eta neguan, oro har, tonu grisaxka
eta albo oso argia duten ale oro (Urdiales & Pereira,
1993).

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Landaretzaz inguratutako eta eremu zabaleko aintziretan umatzen da ahate taldekoi hau. Apirilean hasten
dira bikoteak osatzen. Arren gorteiatze-saioa benetan
ikusgarria da, borbor berezi bat egiten baitu mokoarekin, bularra eta eztarriaren aurka. Buztana tente eta za-
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Bizkaian antzeman ez den arren, ahate herdoiltsua (Oxyura
jamaicensis) Espainian arriskuan dagoen ahate buruzuriarekin (O. leucocephala) hibridatzen da eta Araban agertu da. Horregatik, erne egon behar dugu gure lurraldean
ager daitekeelako (A.M.I.).

bal-zabalik izaten du, uzki-aldea erakustearekin batera
txaloen antzeko tik-tak erako soinuak eraginez.
Berehala hasten da ugalketa, apirilean bertan, eta ekainera arte luzatzen da iparraldeko eremuetan. Aurrekoetatik hegoaldera bizi diren kolonbiar arrazakoak, aldiz,
urte osoan zehar umatu daitezke. Ertzetako landaretza
altuan ezkutatuta egiten dute habia, ur gaineko plataformetan. Errunaldiko 6 eta 10 arrautza inguru ipintzen
dituzte eta 23-26 egunean berotzen dituzte, batzuetan
arraren laguntzarekin. Txitak 50-55 egunekin has daitezke hegan.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Ahate herdoiltsua ur gezako nahiz ur gaziko ingurune
zingiratsuetan bizi da, betiere ur irekikoetan, eta uretatik kanpo ateratzen den landaretza handikoetan. Txitak
hazteko garaitik kanpo, ur gazitan eta badia eta estuario babestuetan ager daiteke. Neguan ehunka aleko
saldoak osatzen dituzte.
Urpean murgildu eta igerian aritu daitezke ahate hauek.
Ur azaletik murgilduta elikatzen dira, gerora berriz kortxoa bailiran ur gainera agertuko direlarik. Ur-landareen
sustrai eta haziak, ur-intsektuak eta krustazeoak jaten
dituzte batez ere. Izutuz gero, nahiago dute arin-arin
igerian edo murgilduta ihes egitea, hegan baino.

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta
egungo agerpena Bizkaitik gertuko
lekuetan.

Izena ematen dion arraza (Oxyura jamaicensis jamaicensis) Ipar Amerikan umatzen da, eta neguan hegoaldera eta itsasertzera aldatzen da. Arraza hori errotuta
dago Britainia Handian, non ale gehienak bertakotu
egin diren. Alabaina, ale batzuk hegoaldera jo dezakete, batez ere eguraldi txarra hastearekin batera. “Andina” izeneko arraza Kolonbiako Andeetako aintziretan
bizi da; “ferruginea” arrazakoak, berriz, Hego Amerikako mendietako aintziretan daude. Batzuetan, izena
ematen diotenetik bereizitako espezieak bailiran hartzen dira bi subespezie horiek (Madge & Burn, 1999).

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Espezie hau Ipar Amerikan eta Erdialdeko Amerikan
zehar hedatzen da. Joan den mendeko 30eko hamarkadan Britainia Handian sartu zuten, 50ekoan gertatu
ziren lehen ihesaldiak, eta 1960an hauteman zen lehen
bikote habia-egilea. Ordutik hona, populazioa hazi egin
da: 90eko hamarkadan, 3.500 aleraino iritsi zen. Espainian, 1983an Ebroren deltan ikusi zuten. Ordutik hona
aipamenak etengabeak dira. Hainbat lekutan egin izan
ditu habiak, bai nahastu gabeko bikoteek, baita Ahate
buruzuriarekin (Oxyura leucocephala) nahastutako bikote hibridoek ere. EAEn Uribarri Ganboako urtegian
(Araba) umatu da.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak

ko nahiz hibridoen) agerpenen kopuruak gora egin du
urtero-urtero, 1.997 izateraino. Urteko 30-40 ale inguru
aurkitzeak ahate buruzuria bezain espezie urriari dakarkion arazoaren larria erakusten du. Nazioarteko bilerak
antolatu dira konponbidea bilatu, eta populazio egonkorrak dituzten herrialdeak hain espezie arriskutsua
kontrolpean hartzeko lanean inplikatu daitezen lortzeko asmoz.
Nahastu gabeko aleak eta hibridoak errotik kentzeko
programak abiarazi izan dira Britainia Handian, Frantzian, Portugalen eta Espainian. Kontrolatzeko modurik
onena ontzi batetik ehizatzea da. Bizkaian ez da espezie honen gaineko aipamenik jaso, baina ikusiz gero
agintariei jakinarazi beharko litzaieke. Ahate buruzuriaren etorkizuna Ahate herdoiltsua zorrotz kontrolpean
hartzearen menpean dago.

Bestelakoak
Uribarri Ganboako urtegia (Araba) da Iberiar penintsulan espezie honi buruzko aipamen gehien jaso den lekuetakoa (Onrubia, 2001). Hori dela eta, ikusitako aleak
akabatzeko lanak egiten dituzte. Urtegi hori Bizkaitik
horren gertu dagoenez, pentsa daiteke ahate herdoiltsua berton agertu daitekeela edozein unetan. Oso
garrantzitsua da ornitologo eta naturalisten laguntza,
espeziea hauteman eta, hartara, kontrol-neurri egokiak
bideratu ahal izateko.

Ahate buruzuriarekin (Oxyura leucocephala) hibridatzeko joera arazo larria da munduan mehatxatuta dagoen azken horren biziraupenerako. Espainian, lehen
hibridoaren berria 1990ekoa da, Cádizekoa. Hurrengo
urtean beste ale hibrido batzuk aurkitu zituzten Kordoban. Ordutik hona, ahate herdoiltsuen (nahastu gabe-
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IBIS SAKRATUA
Izen zientiﬁkoa
Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)
Sinonimoak
Tantalus aethiopicus (Latham, 1790)
Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Zikoniformeak
Familia Treskiornitidoak
Izen arrunta
Ibis sagrado
Ibis sakratua
Sacred ibis
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: E2.

Ezaugarri bereizgarriak
Hegazti zangaluze eta nahikoa handia da, hanka, lepo
eta moko luzeduna. Luzera 65-80 cm artekoa du, hego-zabalera 112-125 cm artekoa, eta pisua 1.500 gramokoa, gutxi gorabehera. Burua, lepoa eta hankak beltzak ditu. Moko luze eta makurra du, 18 cm ingurukoa,
sendoa oinarrian eta beltza. Buztanaren gainean hainbat luma apaingarri ditu, horiek ere beltzak. Lumajearen
gainontzekoa zuria da, lehen hegoen muturrak izan ezik
(beltzak baitira). Ale gazteak helduen nahiko antzekoak
dira, baina pinporta zuriek zipriztintzen diete buru eta
lepoko beltza, eta ez dute luma apaingarririk buztan gainean. Hegan, oso soslai berezia dute, lepoa luze, eta
moko luze eta makurra lagun. Hegazti isila da, txitak
zaintzeko kolonietan izan ezik.
Antzeko bi espezierekin nahastu liteke: ibis burubeltza
(Threskiornis melanocephalus) antzekoa da, baina buztan gaineko luma apaingarriak grisaxkak dira; ibis zuri
australiarraren kasuan (Threskiornis molucca), aldiz, lepoko kolore beltza ez zaio erdiraino baino iristen, eta
bertako luma zuriak nabarmenagoak dira. Hiru espezietatik bakar bat ere ez da berez Iberiar penintsulan bizi.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Ibis sakratua nahastu gabeko kolonietan hazten da, baita ardeidoen kolonietan nahastuta ere. Koloniak bikote
gutxikoak izan ohi dira, baina batzuetan milaka ale ere
umatzen dira. Euri-sasoian egiten dituzte habiak; hedapen eremuaren latitudearen arabera, otsailetik abuztura
bitartean gertatu daiteke.
Habia ipintzeko, adarrez osaturiko plataforma bat egiten du zuhaitz eta zuhaixketan, baita zoruan ere, arroka
artean. Errunaldi bakarra izaten du, urdin kolore argiko
2 eta 4 arrautza bitartekoa normalean, nahiz eta batzue-
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Ibis sakratua (Threskiornis aethiopicus) treskiornitidoen familiakoa da eta ugaltzaile gisa ﬁnkatu da Frantziako toki
hurbiletan. Gainera, aleren bat ikusi da Bizkaian eta arretaz
begiratu beharreko hegazti-espeziea da (A.M.I.).

tan 1etik 5erainokoa ere izan daitekeen. Txitaldiak 2829 egun irauten du, eta bikotekide biek hartzen dute
parte. Txitek hirugarren astean uzten dute habia eta txiten zaindegiak antolatzen dituzte koloniaren inguruan.
Gurasoek elikatzen dituzte han, harik eta 5-6 asterekin
beren kasa moldatzeko gauza diren arte.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Afrikako hedapen-eremuan ur kontinentalen ertzetan
bizi da: gune lohitsuetan, mangladietan, landutako soroetan eta urpean geratzen diren ibai-ertzetan. Leku
lehorragoetan ere aurkitu daiteke, zabortegietan eta
denbora gutxi lehenago erretako eremuetan.
Espezie haragijalea da, ibai, aintzira, urtegi eta paduretan aurkitzen du elikagaia, batez ere ornogabeak, nahiz
eta dieta beste harrapakin batzuekin osatzen duen, haratustelari ere muzin egin gabe. Gainera, beste hegazti
batzuen arrautza eta txitak, igelak, arrainak, krustazeoak,
moluskuak eta intsektuak harrapatzen ditu, baita muskerrak, sugeak, eta karraskari txiki ugari ere.
Egunez aritzen da eta nahikoa taldekoia da, bai txitak
hazteko garaian zein elikatzerakoan; alabaina, bere kasa
dabiltzan aleak ere aurkitu daitezke. Beste hegazti batzuekin biltzen da, esaterako marabuekin (Leptoptilos
crumeniferus), hondarrak bilatzen dituzten herrixken inguruetan. Ilunabarrean zuhaitzetan babesten dira beste
hegazti espezie batzuekin batera, kolonia handiak osatuz.
Esanahi hertsian, ezin esan ibis sakratua hegazti migratzailea denik, baina mugimendu nomadak egiten ditu

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

ingurugiro baldintzak gogorregi bihurtzen direnean.
Afrikako populazioak eurien edo euri ezaren arabera
mugitzen dira. Aldiz, Irakekoak sedentariotzat jotzen
dira.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Saharaz hegoaldeko Afrika dute berezko bizileku,
nahiz eta Iraken, Madagaskarren eta Aldabra atoloian
(Seychelle uharteetan) ere populazioak badiren. Europan espezie exotiko gisa umatu da Italian eta Frantzian,
non 5.000 aleko populazioa errotu den. Espainian arrunta da zoologikoetan; horietatik ihes eginik, Katalunian
umatzera iritsi da, eta seguruenik baita Málagan ere (Yésou & Clergeau, 2005).
Euskal Herrian, neguan hauteman da Gipuzkoako
Plaiaundin (Ihobe, 2009). Bizkaian, ale bati buruzko aipamena jaso da orain gutxi Urdaibain. (Galarza, komunikazio pertsonala).

ez badute populazioak duen hazteko joera eteten, espeziea Bizkaian ezartzeko arriskua benetakoa da. Hedapen
ahalmen handi hori arriskutsua da elikagai dituen zenbait anﬁbio, arrain eta ornogabe espezierentzat. Kontrolatu eta zaindu egin behar da gure lurraldean agertzen
den uneoro, habia-egile bihurtu ez dadin, eta, hartara,
beste espezie batzuekiko arazoak saihestu ahal izateko.

Bestelakoak
Antzinako egiptoarrentzat zuen izaera sakratuari zor dio
ibis sakratuak izena, Thot jakinduriaren jainkoaren haragiztapen lurtartzat baitzuten. Ilargiarekiko harremana
ikusten zioten moko makur eta kolore zurian. Etengabe
janari bila ibiltzeko joera jakituriaren bilaketarekin lotzen zuten, baita jakituriaren jabe izatearekin ere. Horregatik hartzen zuten Ibis sakratua eskribauen, arteen
eta zientzien zaindari.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Ibis sakratua haragijalea da, eta arriskua dakarkie populazio eskaseko zenbait arrain, anﬁbio eta ornogabeei.
Beste hegazti batzuen ugalketa kaltetu dezake, arrautzak eta txitak harrapatzen dituelako, eta ugaltze-guneak eskuratzeko lehian aurkari dituztelako. Gainera,
nabarmen eragiten dio ugaltzen den lekuetako landaretzari (Ihobe, 2009).
Ibis sakratuak Frantzian izan duen hazkundea aintzat hartuta –guretik hain gertu egonda–, populazioa kontrolatzen ez bada gero eta ale gehiago hurbilduko zaizkigula
pentsatu behar dugu. 2007an kontrol jarduera batzuk
hasi ziren Frantziako hainbat udalerritan, baina neurriok

Gipuzkoan antzeman ondoren, Bizkaian ale bati buruzko
aipamena jaso da orain dela gutxi Urdaibain (A.A.).
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EPER GORRIA
Izen zientiﬁkoa
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Tetrao rufa (Linnaeus, 1758)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Galiformeak
Familia Faisanidoak
Izen arrunta
Perdiz roja, perdiz común
Eper gorria
Red-legged partridge
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: A, E1.

Ezaugarri bereizgarriak
Itxura moskoteko hegaztia da: luzera 32-34 cm artekoa,
hego-zabalera 45-50 cm artekoa, eta pisua 400 eta 555
gr bitartekoa. Itxura berbera dute ar eta emeek. Alde
nabarmena dago aurpegi eta eztarri zuriaren artean; lerro zuri batek mugatzen du, eta lepoan zehar zipriztin
beltzek hartzen diote segida. Goialdeak arre-gorrixka
kolorekoak dira, eta alboak kontraste handiko barradunak. Hankak eta mokoa gorriak ditu. Ale gazteak arre
kolorekoak dira, tanto argi eta barra ilunez hornituak,
moko beltzaxka eta hanka arrosak. Nahiko hegaldi labur eta sakonera gutxikoak egiten dituzte, planeatze
laburrekin tartekatuz. Lurrera iritsi orduko, ezkutatu egiten da agudo. Oso doinu berezi eta ezaguna egiten du,
erritmikoki zorrotzago bihurtzen diren klaska aldakorren
bidez.
Espainian nahastu egin daiteke Eper grisarekin (Perdix
perdix), baina azkena txikiagoa da, aurpegia laranja kolorekoa du, mokoa eta hankak arre kolore argikoak, eta
arre kolore iluneko orbana dauka sabelaldean. Antzeko
beste espezie bat eper afrikarra da (Alectoris barbara);
buruak bereizten ditu espezie biak, baina eper afrikarra
oso hedapen urrikoa da, ehizarako birpopulaketetan
erabiltzen den arren.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Urtarril-otsaila inguruan hasten dira bikoteak osatzen,
eta apiriletik uztailera bitartean izaten da umatze garaia. Landaredi nahiko txikiko guneetan hazten ditu
txitak. Habia lurzoruko zulo soil bat izaten da, belarrez
estalita, eta arrak egiten du, emeak noiz onartuko duen
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eta errutea noiz hasiko den zain geratzen dela. Beste
batzuetan, emeak berak hautatzen du lekua. Emeak
7-20 arrautza egin ditzake errunaldiko, eta 22 edo 24
egunean berotuko ditu. Batzuetan arrek ere laguntzen
dute txitaldian, baina ez da hori ohikoena. Gerora ere,
emeak bakarrik zaintzen ditu txitak, nahiz eta batzuetan
arrak lagundu egiten dion.
Eperkumeak oso aktiboak dira jaio orduko. Artropodoak jaten dituzte bizitzaren lehen egunetan; nahitaezko elikagaia dute bizirauteko eta behar bezala hazteko.
30. egunean hegan egiteko gauza dira.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Habitat anitzetan bizi da, itsas mailako eta 2.000 metroko altuerarainoko mendi-maldetan. Berdin ager daiteke baso-inguruneetan zein gune irekiagoetan (abaritz,
larre, lehorreko soro eta abarretan). Zuhaixken estalpea
eta larreak, zereal-soro eta mahastiak nahasten diren
guneetan moldatzen da egokien. Batez ere barazkijalea da (hosto, kimu, baia, ezkur, hazi mota ugari...), baina ornogabe batzuekin osatzen dute elikadura, batez
ere txitek.
Espezie hau ez da hegan egiteko zalea; hala ere, bizi-bizi egiten du korrika lurrean. Izaera urduri eta izutia
du, eta ezkutalekua bilatzen du arrisku txikiena ere sumatu orduko: landaretzan makurtuta egiten du korrika
harik eta hegada bortitz eta zuzen baten bidez ihes egiteko leku egokia aurkitzen duen arte. Txitak zaintzeko
garaitik kanpo, 8-14 ale inguruko taldeetan mugitzen
da. Espezie sedentarioa da eta eremua ez oso zabaletan bizi da; haietatik zehar barreiatzen dira gazteak.

7 ORNODUNAK
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideakn
Eper gorriak berezko hedadura dauka Europako hego-mendebaldean: Portugal, Espainia, Frantzia, Italiako
ipar-mendebaldea, Elba eta Korsikan. Britainia Handian sartu zuten, baita artxipelago batzuetan ere, Azoreetan, Madeiran eta Kanarietan, esaterako (Del Hoyo
et al., 2004).
Iberiar penintsulan espezie ohikoa da, ipar herenean
izan ezik. Bizkaian aipamen berri gutxi jaso da. Serantes
mendian (Santurtzi) eta Ranero edo Karlistaren mendian (Karrantza) aurkitu izan da. Sarritan sartu dute ehizarako; beraz, zaila da ale horien jatorriaren berri izatea.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Ehiza xeheari dagokionez, Iberiar penintsulako espezie garrantzitsuena da, zalantzarik gabe. Bi subespezie
desberdin daude, Alectoris rufa hispanica penintsulako
ipar-mendebaldeko arkuan, eta Alectoris rufa intercedens, erdialdean, hegoaldean eta ekialdean. Jatorri jakinik gabeko etxean hazi eta gero aske utzitako aleen
ugaritasunak nabarmen lausotu du bi subespezieen arteko hedapen-mugak (Sáenz de Buruaga et al., 1991).

BirdLife, 2002). Ehiza-esparru batzuetan, birpopulaketa
masiboak eginez konpontzen saiatu ziren urritasun arazoak, baina inolako aholku zientiﬁkorik gabe; hartara,
habitata ez da behar bezala kudeatzen. Eper greziarrarekin (Alectoris graeca) hibridatutako aleek, jatorri ezezaguneko granjakoek eta ale gaixoen sartzeak larriki
mehatzatxen dute espezie basatia. Horri guztiari ehiza-kudeaketa desegokia gehitzen bazaio, kinka larrian
dago espezie honen bilakaera ona.

Bestelakoak
Sartzeek hasieran lortu nahi ziren helburuen aurkako ondorioa eragiten diete populazio basatiei, eta, azkenik,
bideraezin bihur dezakete ehiza-baliabidea. Ale ugari
dagoelako iritzia sorraraz dezakete birpopulazioek, eta
ehiza-kupoak iritzi horretan oinarrituta handitzen dira;
horrela, espezie basatiak areago mehatxatzen dira, ustezko ugaritasuna itxurazkoa delako, populazioaren benetako hazkunderik ez baita gertatu; horren arrazoia da
granjako aleen gaitasun eskasa ingurunera egokitzeko
eta bertan bizirauteko.

Antza denez, populazioa gainbeheran dago, nahiz birpopulaketa ugariak egin diren. Azterlan batzuen arabera, % 20 urritu zen populazioa 1996-2001 aldian (SEO/
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FAISAI ARRUNTA
Izen zientiﬁkoa
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)
Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Galiformeak
Familia Faisanidoak
Izen arrunta
Faisán vulgar
Faisai arrunta
Common pheasant
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: C1.

Ezaugarri bereizgarriak
Itxura galinazeoko hegaztia da, 52-90 cm inguruko luzera, 70-90 cm bitarteko hego-zabalera eta 900 eta
1.400 gramo bitarteko pisua duena, eta sexu-dimorﬁsmo handikoa. Arrak pileo horixka eta burua berde distiratsukoa dute, begien inguruan haragi-loditasun gorriak, eta lepo urdina; hortik aurrera, nekez egin daiteke
deskribapen orokor bat, gurutzaketa ugarien eta ale
garbirik aurkitzeko zailtasunagatik. Normalean koilare
zuria dute lepoaren bueltan. Gainontzeko lumajea arre-gorrizta da. Oso buztan luzea dauka, non erdiko lema-lumak nabarmentzen diren, arre eta marra belzdunak.
Emea ez da hain ikusgarria: lumajea arre kolorekoa du,
tonu ilunagoko pinportaz jantzia; ez du ezaugarri bereizgarri askorik, ez bada faisaien ohiko buztan luzea.
Alarma-ahots indartsua du, tupustean egiten dutena,
baina ez oso musikala. Arraren kantua bi silabako eta
helmen handiko soinua da, zeinari hego-zarata batek
jarraitzen dion. Hegaldi baxuko hegaztia da, ekinaldi labur eta hego-eragite zaratatsuen bidez gauzatzen duena, buztana zintzilik duela.
Espainian ez da antzeko espezierik, basoilar (Tetrao
urogallus) emea izan ezik, baina azkena nabarmen handiagoa da, lumajea kontraste handiagokoa eta buztan
labur eta karratuagoa dauka, nahiz hegan ari denean
biribilduta ikusten den.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Martxoaren amaiera edo apirilaren hasieran hasten dira
arrak emeak gorteiatzen. Horretarako dantza bati ekiten diote, urrats laburrez, lumak tentetuta, eta begien
inguruko haragi-loditasun gorriak nabarmen puztuta
dutelarik. Erorita uzten dute emetik gertuen dagoen
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hegoa, eta haren aldera begira buztana. Arrak poligamoak dira, nahiz eta monogamia kasurik ere baden.
Lurrean egiten du habia, zuhaixken babesean edo belarren artean ezkutaturik dagoen lurreko sakon txiki batean. Errunaldian 8-10 arrautza ipintzen du normalean,
baina 7tik 15era ipini ditzake. Ia beti emeak inkubatzen
ditu, 23-25 egun inguruan. Txitak arre-horixka kolorez
eta pinporta oso iluneko lumatxaz jantzita jaiotzen dira,
buruan marratxo bat edo besterekin. Oso aktiboak dira
jaiotzetik gutxira; 12-14 egunetan hegan egiteko gauza
dira. Emea baino ez da txitez arduratzen.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Faisai arrunta espezie sedentarioa da, dela populazio
naturaletan, dela sartutakoetan. Batez ere, larre belartsuak, baso argiak eta ezkutatzeko sastrakadiak nahasten diren lurrek osatzen dute bere habitat gustukoena.
Ez da batere hegan egiteko zalea, denbora-tarte handiak ematen ditu lurrean; jan ere lurrean jaten du. Pauso makalez mugitzen da, eta mesﬁdati agertzen da
landare gutxi eta zuhaitz sakabanatuko zelai irekietan.

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

Arriskurik sumatzen badu, ezkutatu egiten da, eta uko
egiten dio hegan egiteari, ezpada, ezkutatzeko adinako
landaretza urrun badago. Ibiltzean, era horizontalean
eramaten du buztana, apur bat jasota. Hegan hasten
bada, zalaparta batean egiten du, eta nahiz eta azkarra
eta arina den, irudi astuna ematen du. Asko planeatzen
du, eta aldian behin ekiten dio hegoak astintzeari. Batez ere lehorreko hegaztia denez gero, erraz nekatzen
da hegan, jazarri egiten badute.
Orojalea da, eta oso dieta anitza dauka: hostoak, haziak, fruituak, zurtoinak eta baita sustraiak ere. Horrez
gain, intsektu, zizare eta barraskiloak ere jaten ditu.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Faisai arruntaren jatorrizko eremua Errusiako Kaukason
hasi eta Asia osoan zabaltzen da, Korea eta Japoniara
iritsi arte (Del Hoyo et al., 2004). Kaukasoko populazioak direla bide, erromatarrek sartu zuten mendebaldean.
Espainian oso hedapen irregularra dauka, segidan ehizatzeko askatzen diren aleetan oinarrituta; beraz, ez
dira erraz ﬁnkatzen. Alabaina, ale batzuek ihes egiten
dute eta umatzen dira. Bizkaian ez da ia habiarik egindako aleren aipamenik ezagutzen, baina aldian behin
ikusi daitezke ehizarako sartu dituztenen arteko ale batzuk. Faisaien aipamenak egin dira Zallan, Ispasterren
eta Urdaibain.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Ehizarako sartu zuten Espainian; horren ondorioz, espezie errotua da bertan (Hagemeijer & Blair, 1997). Ez
da espezie arazo sortzailetzat hartzen, ez delako asko
ugaltzen. Alabaina, oraingoz ezagutzen ez den eragin
kaltegarririk sortuko ote lukeen jakiteko asmoz, ikertu
egin beharko litzateke ingurune naturalean sartutako espezie aloktono gisa izan duen eboluzioa. Ehizan
erabiltzeko espezie honen eta beste batzuen birpopulaketak irizpide zientiﬁkoen arabera, ingurune naturala guztiz errespetatuz, eta fauna autoktonoari eragin
diezaioketen espezie aloktonoak ﬁnkatzen direnetz aztertuta egin beharko lirateke beti. Ez dira gutxi kalterik
sortzeko gaitasunik gabekotzat jota ingurune naturalean sartu, eta geroago, ustekabeko eragin kaltegarrien
ondorioz, kezka piztu duten espezieen adibideak. Dena
dela, faisai arrunta ez da ugaria Bizkaian; beraz, ez da
gaur egun kezka pizteko moduko espeziea, baina landazabal atlantiarra habitat egokia izan daiteke berarentzat. Kezkatu gabe ere, arretaz jarraitu beharko genuke
haren bilakaera, inoiz populaziorik ﬁnkatuko balitz antzemateko xedez.

Bestelakoak
Faisaien ikusgarritasunak oso preziatu bihurtzen ditu
hegazti bildumetan. Faisai arruntaz gain, badira Europan (batez ere Britainia Handian) sartutako beste espezie batzuk, nahiz eta askoz hedapen murritzagoan.
Horien artean, Lady Amherst faisaia (Chrysolophus
amherstiae) eta urre-faisaia (Chrysolophus pictus) daude, elkarren artean ahaidetuta dauden eta hibridatzeko
gauza diren espezieak (Mullarney et al., 2001).
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HAITZ-USOA/ETXE-USOA
Izen zientiﬁkoa
Columba livia (Gmelin, 1789)
Columba livia bar. domestica
Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Kolunbiformeak
Familia Kolunbidoak
Izen arrunta
Paloma bravía, paloma doméstica
Haitz-usoa, Etxe-usoa
Rock dove
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Molde etxetiarra: ﬁnkatua, inbaditzailea. Espainia
penintsularreko kategoria: A, C2, C4.

Ezaugarri bereizgarriak
Haitz-usoa (Columba livia) dugu etxe-usoaren (Columba livia bar. domestica) jatorrizko espezie basatia. Luzera 31-35 cm bitartekoa da, hego-zabalera 63-70 cm
ingurukoa, eta pisua 250-350 gramo bitartekoa. Molde
basatia gris-urdinxka da, argiagoa bizkarrean, eta tonu
berde eta moreak erakusten ditu lepoaren bi aldeetan.
Ipurtxuntxur zuria dute, eta bi zerrenda beltz hegoetan. Burua, bularra eta sabelaldea urdinak dira, bizkarra
baino tonu ilunagokoak. Mokoa grisa, oinarri zuriarekin;
hankak, berriz, gorriak. Arin eta bizi egiten du hegan.
Oso ezaguna da arrek gorteiatze-aldian egiten duten
urruma bereizgarria.
Beraiekin egin diren gurutzaketa ugariengatik, molde
etxetiarrak galdu egin ditu basatiaren ezaugarri asko;
beraz, oso-oso aldakorra da gaur egun: lumaje basatiaren antzekoetatik, tonu oso iluneko edo guztiz zuriko
aleak aurkitu daitezke.

Etxe-usoa (Columba livia bar. domestica) kolunbidoen familiakoa da eta oso ohikoa da gure herri eta hirietan. Askoz
ere urriagoa den haitz-usoarekin hibrida daiteke (A.M.I.).

Errunaldia 2 arrautzakoa izaten da. Emeak inkubatzen
ditu, batez ere; arrak oso denbora laburrean laguntzen
dio. 17-19 eguneko epean jaiotzen dira lumatxa horixka eta tonu gorrixkako usakumeak. Guraso biek elikatzen dituzte “papo esne” deiturikoaren bidez (papoko
jariakina da), eta gerora helduen papoan bigundutako
landare-ale eta haziz. Jaio eta hilabetera habia uzteko
gauza dira, baina ez dute hegan egiteko gaitasuna guztiz garatzen hortik astebete pasa arte.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Haitz-usoak harkaitz eta labarretako zulo, pitzadura edo
harpeetan egiten du habia. Normalean umatzeko kolonia nahiko handiak osatzen ditu, baina bikote isolatu
edo sakabanatuak ere aurkitu daitezke labar kolonizatzen hasi berrietan.

Haitz-usoaren habitata itsasertzeko labarrak eta barrualdeko mendi-inguruetako haitz-amildegiak dira,
baita ibai-ezpondak ere. Aldiz, molde etxetiarrak herri
eta hirietan erruz aurkitzen dituzten eraikinetako zulo,
teilatu eta terrazak nahiago ditu. Txitak hazteko garaitik
kanpo, talde nahikoa handietan ibiltzen dira. Bestetik,
espezie basatia landare-ale, baia eta haziz elikatzen da
landa irekian; etxetiarrak hiriguneetatik atera daitezke
elikagai bila, edo gizakien gertutasunak sortzen dizkieten aukerak aprobetxatu. Oso irudi ohikoa da parkeetan usoak elikatzen dituzten pertsonena. Elikagaiak
digeritzeko bi zatitan banatutako papoa dute; horrez
gain, asko edaten dute, hazi zailak biguntzeko helburuz.

Habia makilatxo, sustrai eta belarrez (kostaldean baita algez ere) estalitako bizileku sakona da; batzuetan,
belar lehorrez osaturiko plataforma hutsa baino ez.

Espezie batez ere sedentarioa da, eta urte osoan ugaldu daiteke. Bada urte berean bost errunaldi izandako
kasuen berri.

Txolomarekin (Columba oenas) nahastu daiteke, baina
azkenak urdina du ipurtxuntxurra eta laburragoak hegoetako marra beltzak. Betsalde, pagausoa (Columba
palumbus) handiagoa da, eta bi orban zuri ditu lepoaren alde banatan bereizgarri.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
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7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Eurasiako leku epelek eta Afrikako iparraldeak osatzen
dute espezie basatiaren jatorrizko hedapen-eremua.
Gaur egun, populazio basatuak daude Ipar Amerikan,
Asia tropikalean eta beste kontinenteetako giza populazioen alboan.
Espainian, molde etxetiarra ia gizakien bizileku guztietan umatzen da, baina haitz-usoaren hedapen-eremua
askoz murritzagoa da; hala ere, ez dira populazio batzuk eta besteak erraz bereizten.
Bizkaian, Ogoño eta Bakioko itsaslabarretan eta Aketx
harkaitzean aipatu izan da molde basatia (Galarza &
Domínguez, 1989). Molde etxetiarra, berriz, ugaria da
lurralde osoan.

Gizakiekiko harremanetan dagoen (eta gizakiak sustatu
duen) espeziea izanik, ez dugu kudeatzeko gomendiorik
emango, neurriz gain hazteagatik arazo larriak eragin ditzakeen lekuetan hein batean kontrolpean hartzea izan ezik.

Bestelakoak
Oso antzina etxetiar bihurtutako usoa da; arraza ugari sortu dira, horietako batzuk mezulari gisa entrenatu izan dira.
Uso mezulariek eginkizun garrantzitsua izan dute bi mundu
gerretan, aurkariak nekez antzemango zuen informazio-igorle gisa. Ale jakin batzuei “egintza heroikoak saritzeko
domina eman zieten, igorritako mezuei esker ehunka pertsonaren bizia salbatu baitzuten.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Usoak herri eta hirietan ugaritzeak arazoak sortzen ditu, habiekin trabatu egiten baitituzte aireztapen-hodiak eta teilatuetako erretenak. Gainera, usoen gorozkiek eraikin eta eskulturak zikintzeaz gain, materialak narriatu egiten dituzte.
Usoen gizakiekiko gertatutasuna osasun publikoaren alorreko arazoen iturri izan daiteke. Bakterio eta birusen bidezko gaixotasunen eramaile izan daitezke; alabaina, gizakiarentzako arriskua txikia da, usoekin edo euren gorozkiekin zuzeneko kontaktua izan ezean. Beste hegazti batzuei
kutsatu diezazkieketen gaixotasunen eramaile ere badira.
Molde etxetiarraren eta basatiaren arteko hibridazioak galbidean jartzen du azkenaren garbitasun genetikoa. Gero
eta zailagoa da kolonia ustez basatien jatorria zehaztea.
Soro landuetan elikatzen diren koloniak neurriz gain haziz
gero, kalteak eragin ditzakete laboreetan. Baina ugaltze
horrek usoa elikagai bihur dezaketen espezie harrapari batzuen agerpena ere ekar dezake.

Usategia eta ahate-etxea Bilboko Dona Kasildaren parkean. Bertan, etxe-usoak ugaltzen dira (I.G.S.).
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KRAMER PAPAGAITXOA
Izen zientiﬁkoa
Psittacula krameri (Scopoli, 1769)
Sinonimoak

Psittacus krameri (Scopoli, 1769)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Psitaziformeak
Familia Psitazidoak
Izen arrunta
Cotorra de Kramer
Kramer papagaitxoa
Rose-ringed parakeet
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: C1.

Ezaugarri bereizgarriak
Tamaina ertaineko hegaztia da, luzera 38-43 cm ingurukoa, hego-zabalera 42-48 cm bitartekoa, eta pisua
120-140 gramo artekoa. Lima fruituaren koloreko lumak ditu, loroen ohiko itxura, buztan luzea eta zorrotza,
moko labur, handi eta kakoduna, gorria goialdean eta
beltza behekoan. Arraren kokotsa beltza da, eta arrosa
tonuzko eraztun ilun batek apaintzen dio lepoa, kokote gorria duelarik. Emeak ez du eraztunik lepoan. Ale
gazteak emearen antzekoak dira, baina horixkara jotzen
dute; gainera, buztana laburragoa dute, eta mokoa
arrosa kolorekoa. Zuzen eta bizkor egiten dute hegan.
Arraun-luma ilunak erakusten ditu hegan, buztan luze
eta estua nabarmentzen zaiola. Dei indartsuz eta txilio
altu, lakar eta karrankariz ateratzen du doinua.
Europan nekez nahastu daiteke beste hegaztiren batekin, ihes egindako papagaiekin izan ezik. Papagai
alexandriarra (Psittacula eupatria) nahiko antzekoa da,
baina handiagoa tamainaz, eta orban gorriak ditu sorbaldetan, bai eta moko handiagoa ere.
Espainian naturalizatuta agertzen den beste loro espeziea papagaitxo argentinarra (Myiopsitta monachus)
da, baina buztan laburragoak, papar, eztarri eta masailetako tonu grisak, eta hegan ari denean asko nabarmentzen zaizkion arraun-luma urdinek bereizten dute
azkena.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Habiak egiteko garaian, ez da oso lurraldekoia eta kolonia sakabanatuetan umatzen da. Asian, zuhaitzeta-
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ko berezko zuloetan edo beste espezie batzuek (pizidoek, esaterako)
egindakoetan bizi da, aurretiaz berak
handituta, baita harkaitzetako pitzaduretan eta eraikinetan. Afrikan ez du ia zuhaitz handiak
beste bizilekurik. Europan (espezie sartua da kontinentean), ia beti parke eta nekazaritza-guneetako zuhaitzetako zuloetan bizi da. Txitak zaintzeko garaia desberdina da kontinentearen eta ingurunearen arabera: Indian
abendutik maiatzera artekoa da; Afrikan, berriz, abuztutik azarora bitartekoa.
Batez beste, 3-4 arrautza ipintzen ditu errunaldiko, baina 2tik 6ra errun ditzake. Emea arduratzen da ia oso-osorik 22-24 egun irauten duen txitaldiaz. Txitek 6-7 aste
dutela uzten dute habia, baina gurasoek beste 6 bat
astez elikatzen dituzte. Arrek bizitzaren hirugarren urtean hartzen dute behin betiko lumajea.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Afrika eta Asiako jatorrizko eremuetan oso ondo egokitzen den espeziea da, habitat mota ugaritan agertzen
da: oihan euritsu, ibar-baso, mangladi, sabana, zuhaitz
sakabanatuko gure ireki, eta hiriguneetako parke eta
lorategietan. 1.600 metroko altueran bizi daiteke Asian,
eta 2.000koan Afrikan, nahiz eta normalean 900 metrotik behera agertzen diren. Espezie taldekoia da, batez
ere habia egiteko garaitik kanpo. Milaka aleko taldeak
sor ditzakete, eta elikatzeko eta lo egiteko inguruetan
beste loro espezie batzuekin, korbidoekin eta abarrekin, nahastu daitezke. Alabaina, Europan bikoteka edo
oso talde txikitan ere ager daiteke papagaitxo hau.
Oso dieta anitza du: haziak, fruituak, baiak, loreak, kimuak eta loreen nektarra. Laborantza-esparruetan, zerealak ere jaten ditu (arroza, artoa eta artatxikia, esaterako). Fruta-arbolak eta kafe-landarea ere baliatzen
ditu. Berez, gordetako landare-aleak ere jan ditzake.

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

Espezie egoiliar eta sedentarioa da, nahiz joan-etorri
nomada txikiak egin ditzakeen elikagai bila, uztaren
arabera.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Jatorrizko hedapen-eremuak bi alde hartzen ditu: batetik, Afrikako iparraldearen eraztun tropikala, eta bestetik, Asiako hegoaldea, Indiako azpikontinentearekin
bat. Herrialde ugaritan sartu dute, besteak beste, Estatu Batuetan, Britainia Handian, Egipton, Israelen, Grezian, Belgikan, Herbehereetan, Alemanian, Frantzian,
Austrian, Italian eta Turkian (Juniper & Parr, 1998).
Espainian ale gutxi umatzen da, eta horiek batez ere
Mediterraneo inguruan, Bartzelonan, Valentzian eta
Málagan (Muñoz, 2003a). Bizkaian hiru ale solteri buruzko aipamenak ezagutzen dira: Getxon, Berriz mendian (Bilbo), eta Santurtzin (Hidalgo, komunikazio pertsonala).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Kramer papagaitxoa salerosketa-gaia da mundu zabalean. Ihesaldi ugariek eta egokitzeko ahalmen handia
lagun, herrialde ugaritan ﬁnkatu da. Hedapen-eremu
naturalean kalteak eragiten ditu nekazaritzan. Sartu duten gune batzuetan, kalteak sortzen hasi da landutako
soroetan, nahiz oraindik oso garrantzitsuak ez diren. Es-

painian artasoroetan jaten aurkitu dute. Populazioaren
hazkundea arazo bihur liteke nekazaritzarentzat.
Zuhaitzetako zuloetan egiten du habia. Horrek mugatu
egin dezake bere hedapena, baina aldi berean lehian
has daiteke leku berbera eskuratu nahian dabiltzan bertako hegaztiekin.
Usoek bezala, espezie honek ere psitakosiaren eramailea izan daiteke, gizakiari transmititu diezaiokeen gaitz
batena, alegia.
Ez dirudi Bizkaian ﬁnkatzekoa denik, baina inbaditze
maila handiko espezietzat jotzen denez, kontrolpean
hartu beharko litzateke. Kontrol neurriek ale habia-egileak desagerraraztera eta ihesaldiak ekiditera jo beharko lukete.

Bestelakoak
Indiako ozeanoan dagoen Maurizio uhartean, Maurizioko papagaia (Psittacula echo) endemikoa bizi da, mundu osoan mehatxu larrian dagoen eta uhartean sartu
zuten Kramer papagoitxoaren oso antzekoa den espeziea. Horra adibide garbia, habitatarengatiko lehiaren
zioz, espezie inbaditzaile batek beste bat (autoktono
eta endemikoa) ia desagerraraz dezakeela bikain erakusten duena.
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PAPAGAITXO ARGENTINARRA
Izen zientiﬁkoa
Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)
Sinonimoak

Psittacus monachus (Boddaert, 1783)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Psitaziformeak
Familia Psitazidoak
Izen arrunta
Cotorra argentina
Papagaitxo argentinarra
Monk parakeet
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapenan
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: C1.

Ezaugarri bereizgarriak
Tamaina ertaineko espeziea da, usoa baino apur bat
txiki eta lirainagoa. 28-33 cm inguruko luzera dauka,
46-48 cm-ko hego-zabalera, eta 125-140 gramo inguruko pisua. Luma berde distiratsuak ditu, baina kopeta,
masailak, eztarria eta bularraldea grisak dira. Bularreko
lumak gris ilunak dira, eta sabelaldea oliba-kolorekoa.
Arraun-lumak gainontzeko luma berde urdinxkak baino
ilunagoak ditu eta oso nabarmenak dira hegan ari denean. Hezur koloreko mokoa eta hanka grisak dauzka.
Sexuen artean ez da alderik; gazteak, berriz, helduen
antzekoak dira, baina kopeta grisa dute, berdez zipriztinduta.
Kolore nagusiki berdeagatik eta bular grisagatik, ederto bereizten da espezie hau beste loro batzuetatik. Hegan ari denean, kolore berdea eta arraun-lumak nabarmentzen zaizkio. Espainian, Kramer papagaitxoarekin
(Psittacula krameri) nahas liteke, baina azkenak buztan
luzeagoa dauka, gris koloreko lumajerik ez, eta hegoak
berde. Papagaitxo argentinarraren ahotsa Kramer papagaitxoarena baino baxu eta karrankariagoa da.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Hego Amerikako jatorrizko hedapen-eremuan, zuhaitzetan egiten du habia. Eukaliptoak eta beste espezie
batzuk sartzearen ondorioz, aurretiaz basogabetutako
lekuetan ere egiten du habia. Elektrizitate-dorreak ere
aprobetxa ditzake habia egiteko. Globo itxurako egitura osatzen du, barruko ganberara daraman tunel moduko sarbideduna. Oso espezie taldekoia da, eta askotan
beste habia baten ondo-ondoan egiten du berea, habia elkartuak osatuz. Habien elkarketa hainbat ganbera
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independenteren egituren batura da, zeinek bere sarbidea duelarik. Argentinan, 70 ganberez osatutako habia
elkarteak aurkitu dira.
Errunaldia 4 eta 8 arrautza ingurukoa izan ohi da, baina
kopurua 1etik 11raino zabaldu daiteke. Errunaldi jakin
bateko ale gazteek hurrengoko txitak zaintzen lagun
dezakete.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Honako habitatak okupatzen ditu papagaitxo argentinarrak Hego Amerikako jatorrizko hedapen-eremuan:
sabana erdi idorreko zuhaitzak, sastrakadi xeroﬁloak,
ibar-basoak, zuhaitz sakabanaturiko gune zabalak, bai
eta zuhaitz-sailez betetako hiriguneak ere (Juniper &
Parr, 1998).
Txitak hazteko ez ezik, urtean zehar lo egiteko ere erabiltzen dituzte komunitate-habiak. Hartara, koloniaren
ohiko jardueraren ernamuin bihurtzen dira. Bertatik
abiatzen dira egunero papagaitxoak talde txikietan,
elikagai bila; ezaugarri horrek oso espezie sedentario
bihurtzen ditu. Txitak hazteko garaitik kanpo, oso talde
handietan bil daitezke. Zuhaitzetan nahiz lurrean aurkitzen dituzten hazi, fruitu, kimu eta intsektuen larbez
elikatzen dira. Nekazaritza eremuetan artoaren eta ekilorearen haziak eta zitrikoak ere sartu dituzte dietan.
Espainian hedapen antropoﬁloa dute, nola hiriguneetan, hala nekazaritza-guneetan. Zuhaitz eta palmondoetan egiten ditu habiak. Palmondo, pikondo eta fruta-arboletako fruituak jaten ditu, hazi, kimu, lore, belar
eta intsektuez gain. Parke batzuetan uso etxetiarrekin
(Columba livia bar. domestica) batera ikus daitezke, gizakiek eskainitako janariaz elikatzen.

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak

rrankariak; oso arazo larria da eskola edo ospitaleetatik
hurbil badaude.

Jatorrizko hedapen-eremua Argentina, Uruguai eta Paraguaiko erdialdeak eta iparraldeak, Boliviako erdialdeak eta hegoaldeak, eta Brasilgo hegoaldeak osatzen
dute. Sartutako espeziea da, berriz, Ipar Amerikan eta
Europan (Juniper & Parr, 1998).

Ez dirudi Bizkaian errotu denik, baina inbaditze-ahalmen handiko espezietzat jotzen da; beraz, hura desagerrarazteko kontrol neurriak ezarri beharko lirateke,
populaziorik antzemango balitz.

Espainian populazio egonkorrak daude Mediterraneoko itsasertzean, batez ere, Bartzelona, Valentzia, Alacant eta Málagan. Bestetik, populazio nabarmenak
daude Madrilen. Penintsularen gainerakoan, populazio
txikiak edo ale bakanak ikus daitezke (Muñoz, 2003b).

Papagaitxo argentinarrak salerosteko, ale gazte basatiak biltzen dira jatorrizko hedapen-eremuko habia-elkarteetan. Populazio naturalak ez bide daude arriskuan;
alabaina, ale basatiak biltzean oinarritutako neurriz gaineko merkataritzaren ondorioz, arriskuan dauden fauna
eta ﬂora espezie basatien inguruko nazioarteko merkataritzari buruzko CITES hitzarmenaren (Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora jatorrizko izena) II. eranskinean jaso da
espezie hau, hau da, kontrolik gabeko merkataritzak
mehatxupean jar dezakeen espezieen multzoan.

Bizkaiari gagozkiolarik, bi aipamen ezagutzen dira Bilbon, bata Albiako lorategian eta bestea Artxandan.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Espainian arrunta da papagaitxo argentinarraren salerosketa; norbaiten menpe dauden aleek populazio
aske berriak sortzen jarrai dezakete, ihesaldi eta guztiz.
Gaur egun 3.000-3.500 ale bertakotu daudela uste da,
baina joera goranzkoa da (Muñoz, 2003b).

Bestelakoak

Hego Amerikako populazio naturala izurritzat jotzen da
nekazaritzan. Estatu Batuetako estatu batzuetan, espezie honen salerosketa debekatu egin da, ﬁnkatuz gero
nekazaritzan eragin litzakeen ondorioengatik. Espainian
ere bada kalte batzuen berri, batez ere fruta-arboletan.
Hiriguneetan, ingurune berbera okupatzen duten hegazti autoktonoen populazioei eragin diezaiekete. Gainera, kalteak sor diezazkiekete kolonietatik gertuko
zuhaitzei, habiak egiteko adarrak mozten dituztelako.
Azkenik, enbarazu eragiten du espezie honen ahots ka-

Papagaitxo argentinarraren habiak Madrilgo Casa de
Campo-n (E. López).
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MOKOGORRIA
Izen zientiﬁkoa
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Loxia astrild (Linnaeus, 1758)

Taxonomia
Klasea Hegaztiak
Ordena Paseriformeak
Familia Estrildidoak
Izen arrunta
Pico de coral
Mokogorria
Common waxbill
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa; bakana. Espainia penintsularreko kategoria: C1.

Ezaugarri bereizgarriak
Txori txikia da baina buztan nahikoa luzea dauka; 10,5
cm inguru luze da eta 9 gramo inguruko pisua dauka.
Oro har, itxura arre-grisaxka dauka, bermikulatua (zizareek egurrean egiten dituzten galerien antzeko itxuraduna), begi-maskara gorriduna, orbana gorri-arrosakara
iluna sabelaldearen erdian eta buztanean, eta uzki-alde
beltzaxka. Ale helduen mokoa kolore gorri bizikoa da.
Emeen artean, lausoagoa da sabelaldeko orbana, eta
uzki-aldea marroi iluna. Gazteen artean, berriz, mokoa
marroi iluna da, eta apalago agertzen dituzte barra-erako apaindura orokorra eta azpialdeko inguru beltz
eta gorriak. Hegan, hego labur eta biribilduak ditu eta
buztan luzea erakusten du. Hiru silabako estrofa sinple
baten bidez kantatzen du: bi nota zakarren ostean, hirugarren bat, goranzkoa eta pixka bat burrunbaria.
Iberiar penintsulan bada antzeko espezie bat, hori ere
sartutakoa: Bengaliar gorria (Amandava amandava).
Kolore gorriari esker, har heldua nahastezina da; eme
eta gazteek, berriz, ipurtxuntxur gorria eta aurpegian
orban gorririk ez izatea dute bereizgarri. Alabaina, kontuz ibili beharra dago nahasketa saihesteko Estrilda generoko beste espezie ez hain ohiko batzuekin; azken
horiek etxean hazi eta ihes egindako aleak lirateke.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Mokogorria kolonia sakabanatuetan umatzen da, habiak barreiatuta egonik ere, elkarrengandik nahikoa
hurbil. Madari itxura eta tamaina handiko habia egiten
du, belar-izpi lehorrak elkarri lotu, eta multzo osoa kanabera-zurtoin edo -adarretan kateatzen ditu. Azpialdean, tunel antzeko bat uzten dute sarbide gisa (Alder-
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ton, 2006). Kanarietan, lurretik 5 metrora egin ohi dute
habia, palmondoetan.
Oso luzea du habia egiteko aldia, normalean otsaila
eta azaroa artekoa, baina urte osoan luza daitekeelako
daturik ere jaso da. Errunaldia 4-6 arrautzaz osatu ohi
da eta bikotekide biek berotzen dituzte. 12 eguneko
aldian sortzen dira txitak eta bi astetan habia uztekoak
dira. Helduek ematen dieten elikaduran nagusi dira intsektuak. Bikoteak 3 errunaldi ere egin ditzake urtean.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Afrikako jatorrizko eremuan, ur-inguruneetatik gertuko
zuhaixka eta belar luzeko eremuei lotzen zaie espeziearen habitat naturala, baina ibai ertzetan eta lezkadietan
ere agertzen da. Makaronesiako uharteetan, soro ureztatuetan, kanaberetan, parke, lorategi eta golf zelaietan
agertzen da. Iberiar penintsulan, berriz, urarekin loturiko habitatetan, hala nola, zingirako landaretza (lezka,
kanabera, sahats eta milazka) hazten deneko lekuetan.
Belar-haziz eta ornogabe batzuez elikatzen dira bereziki. Zurtoinez zurtoin ibiltzen da belardian, hazi helduak
janez; amaitzean, hurrengora joko du, jauzi urdurien bidez.
Espezie sedentario eta bertakotua da Saharaz hegoaldeko Afrika gehienean. Zuhaizti trinkoenak eta oihan
itxia ekidin egiten ditu. Taldekoia izanik, 30 bat aleko
talde txikietan mugitzen da uretatik gertuko belardietan zehar elikagai bila; oso aktiboa da jardun horretan,
nekaezina. Egokitzapen maila handiak lagunduta, erraz
moldatzen da inguru gizatiartuetara eta nahiko ﬁdakor
agertzen da holako lekuetan.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Mokogorriaren jatorria Saharaz hegoaldeko Afrikan
dago, Kamerundik Sudanera doan hegoaldeko eremuan. Brasilen, Portugalen eta Ozeano Bareko eta Indiako Ozeanoko hainbat uhartetan sartu zuten, baita
Makaronesiako beste hainbatetan ere.
Portugaletik abiatuta, Extremadura eta Galiziarantz hedatu da. Horrez gain, Katalunia, Andaluzia eta Valentziako hainbat eremutan agertzen da, baita uharte ba-

7 ORNODUNAK

Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena
Bizkaian.

tzuetan ere, Mallorca eta Kanaria Handian, esaterako
(Vidal, 2003).
Bizkaian, talde txiki bat antzeman da Astrabuduko hezegunean (Erandio); Espainiako hegazti habia-egileen
atlasak (Atlas de las Aves Reproductoras de España)
Bizkaian umatu dela dio, baina ez du lekua zehazten
(Vidal, 2003).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
XX. mendearen 60ko hamarkadan antzeman zuten Portugalen eta ikaragarri hazi izan da ordutik hona. Ingurune urtarrekin loturiko landaretza-guneak ditu habitat
nahienak, baina beste batzuetara ere zabaldu da, esaterako, ortu eta Arundo donax espezieko kanaberadietara. Hedapen zabalagoa dauka itsasertzean; hala ere,
baldintza klimatiko eta topograﬁkoak tarteko, ez da barrualdeko eremu idorretan agertzen (Reino, 2008).

Espezieak ingurune naturalean zer-nolako arazoak sor
ditzakeen argi ez dagoen arren, ustez, elikagaia eta habia egiteko lekuak eskuratzeko lehian aritu daiteke zingiretako beste hegazti-espezie batzuekin.
Vidalek umatze batzuk aipatu zituen Bizkaian 2003an,
baina ez modu egonkorrean, ﬁnkatu barik. Zaindu egin
beharko litzateke halakorik berriro gerta ez dadin, populazio egonkorren balizko ezarpena ekiditeko.

Bestelakoak
Espainian azkenaldian ﬁnkatu ostean, ez da erraza populazioa kalkulatzea, datuak asko aldatzen baitira iturrien arabera: 2.800 eta 12.000 arteko bikote ugalkor,
hara zein tarte zabala! Populazio handiena Guadiana
ibaiaren arroan dago, Extremaduran. Tamainaren aldetik, bigarren eremua Galiziako hego-mendebaldean
dago, eta hirugarren talde garrantzitsua Guadalquivir
ibaian, Sevillan. Espainiako populazio guztien jatorria
Portugalekoetan omen dago (Vidal, 2003).

Espainia penintsularrean populazio bideragarriak daude Galizian, Extremaduran, Sevillan eta Mediterraneoko kostaldean. Maskoten merkataritzaren eskutik sartu
dute mokogorria estatuan; gero, ale batzuk ihes egin
ostean, espeziearen egokitze eta hedatze ahalmenak
populazio berriak sor ditzake.
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Ugaztunak: lehorreko ugaztun iledunak. Ugaztun gehienek arrautza galdu dutenez, umeak amaren barruan
garatzen dira, plazenta edo karen batean. Hortz-espezializaioa dute (ebakortzak, betortzak edo letaginak eta
haginak), elikaduraren arabera. Gaur egun, 5.500 ugaztun-espezie bizi baino gehiago ezagutzen dira.

BISOI AMERIKARRA
Izen zientiﬁkoa
Neovison vison (Schreber, 1777)
Sinonimoak

Mustela vison (Schreber, 1777)
(oraindik ere argitalpen ugaritan izen hori ematen zaion
arren, 1999an Neovison generoa Mustelatik banatu
zen, datu biokimiko eta genetiko berrietan oinarriturik.
Wozencraft, 2005)

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Ugaztunak
Ordena Haragijaleak
Familia Mustelidoak
Izen arrunta
Visón americano
Bisoi amerikarra
American mink
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; ohikoa; inbaditzailea

Ezaugarri bereizgarriak
Bisoi amerikarra mustelidoen familiako ugaztuna da,
ibaiertzetan bizi dena (familia berekoak dira igaraba,
azkonarra, erbinudea eta lepahoria). Tamaina ertainekoa da: Butroe ibaiko populazioaren gaineko datuen
arabera, 59-65,2 cm artekoak dira ar helduak, eta 50,553,0 cm artekoak emeak; kasu bietan, buztanak luzera guztiaren herena hartzen die (Rodríguez-Refojos eta
Zuberogoitia, 2009). Gorputz luzexka eta azal oso leuna
dute; buruan sudur laburra eta belarri txikiak. Zangoak,
berriz, txikiak ditu, atzapar makur eta zorrozdunak.
Bisoi amerikar basatien ilajea gaztaina-kolore ilunekoa
da, gorputzaren behealdean orban zuriak dituelarik:
kokotsean eta azpiko ezpainean, sabelaldean eta izterrondoan. Ilaje leun eta itxia du, trinkoa, iragazgaitz
bihurtzen duten olioz babestuta. Hortik, bada, larruginen interesa: “bisoi” hitza errazago uler daiteke oso
beroki garesti eta berezi izendatzeko, animalia baten
izena adierazteko baino. Orban-banaketa hori ez da
adinarekin galtzen, bere horretan dirau; beraz, popula-
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Butroe ibaiaren arroan jarritako tranpetan harrapatutako
ale bat (Eneko Díazek utzitako argazkia).

zio jakin bateko aleak elkarren artean bereizteko erabil
daiteke.
Bisoi europar edo ur-ipurtatsaren (Mustela lutreola)
oso-oso antzekoa da: amerikarrak ez bezala, europarrak ile zurizko orban handia dauka goiko ezpainean.
Baina badira zalantzazko kasuak eta, halakoetan, kaskezurreko neurrien edo markagailu genetikoen bitartez
baino ezin dira bereizi. Urrunetik ikusita, igarabarekin
ere nahas liteke, baina igaraba handiagoa da, eta igerian burua baino ez du uretatik ateratzen; bisoiak, ostera, gorputz osoa erakusten du.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak
Bisoi amerikarra –europarra bezala– harrapari oportunista eta orojalea da; betiere lekuaren eta urtaroaren
arabera, berdin elikatzen da ibaiko animaliez (karramarroak, ditiskoak, odonatuen larbak, arrainak –bereziki aingirak eta ziprinidoak–) zein ur-ertzekoez, tartean
mikrougaztunak (lur-saguak, saguak), erbikumeez, eta
lurrean umatzen diren hegaztien (ahate, uroilo) txitez.
Dieta hain zabala izateak, segurutik, hedatzen lagundu
dio. Igaraba dagoen lekuetan, bisoiaren elikadura baldintzatzen du eta lehorreko harrapakin gehiago kontsumitzen ditu; hartara, bien arteko lehiakortasuna baretu
egiten da.
Hamar hilabeteren buruan heltzen dira sexu-heldutasunera, eta urtean behin ugaltzen dira. Neguan bildu
ostean (eme bera ar bakar batekin edo gehiagorekin
bildu daiteke), eta 40-75 egun inguruko sabelaldiaren
ondoren, udaberrian jaiotzen dira kumeak, 1 eta 8 bitarte.

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk
Bisoia ibaien inguruan bizi da, baita ingurune gizatiartuetan ere (hiri- eta industria-guneetan, baina sentikorra da PCBren bidezko kutsaduraren aurrean), baina
ibai- eta ur-ertzetako landaretza hazten direneko ere-
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Espeziearen jatorrizko eremua eta egungo hedapena Bizkaian.

muak nahiago ditu; harriartean edo haltzen sustraien
artean egiten ditu gordelekuak, baita berak edo beste
espezie batzuek egindako kobazuloetan ere. Bisoiaren
agerpena hiru ingurumen-aldagairen araberakoa da:
ur-ibilguaren erabilera, ertz mota eta landaretza. Populazioen dentsitatea Km2-ko 1 eta 8 alerainokoa izan
daiteke.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Bisoi amerikarraren jatorrizko hedapen-eremua Ipar
Amerika da, Alaskatik Kanadaraino eta AEBetako lurralde guztia, klima idorreneko lekuetan izan ezik. Larrugintzak berebiziko estimutan hartuta, eskari handiko
espeziea izan da, eta horren ondorioz tranpa-jartzaileek zorrotz jazarri dute. Eremu itxian haztea lortu zuten 1866an. 1920tik aurrera larrugintzarako lehen abeletxeak jarri ziren Europan (Espainian 1958an, EAEn
1980an). Ekoizpen handieneko urtea, 1992an, haiz
zuzen, 18 instalazio zeuden EAEn, 11 UTM laukiri eraginez (10x10), guztira 10.000 eme ugalkor ukuiluratuta. Eskaera jaisteak eta erakundeek ezarritako kontrol
zorrotzek ixteko bidean jarri ditu horien arteko gehien
-gehienak. Gaur ez dago bakar bat ere Bizkaian.

Bisoi amerikarra AEBetako abeletxe batean. Herrialde horretako larrugintza-industriak oso kontrol zorrotzak betetzen ditu animalien ongizateari, ingurune naturalaren babesari eta osasunari buruz.

Alabaina, dela gizakien gogoz kontra ihes eginda, dela
nahita askatu direlako, abeletxeak bisoi amerikarra aske
bihurtzearen jatorrian daude; sarritan populazioa egonkorrak osatu ditu, gaur egun Europa osora zabalduta.
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Iberiar penintsulan 1960ko hamarkadan antzeman zen
lehenengoz. Gaur egun, populazio handiak daude Galizia-Portugalen, Gaztela eta Leonen eta Euskal Herrian
(non ihesaldi masiboak gertatu diren oso denbora laburrean). Horixe da, hain zuzen ere, Butroe ibaiaren
arroan 80ko hamarkadatik ﬁnkatutako populazioaren
kasua (eta bisoi europarrarekin batera bizi da!). Horren
ondotik, beste aipamen batzuk jaso dira Oka, Nerbioi-Ibaizabal eta Asua ibaietan, baita Lea eta Artibain ere
(Rodríguez-Refojos eta Zuberogoitia, 2010). Antza denez, lurraldearen barruan mendebaldera bakarrik ez da
iritsi, Karrantza eta Enkarterrietara.

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Espezie inbaditzaile guztiek bezala, bisoi amerikarraren
lehen eragina lehian aritzen den espezieekikoa da: bisoi
europarra (espezie babestua eta berariazko kudeaketa
-plana duena), eta agian, igaraba. Ez dirudi bigarrenarekiko harremanetan lehia denik hitz egokiena; itxuraz,
baliabideak banatzen dituzte nolabait espezie biek, eta
bisoiak aldatu egin ditu hein batean bere ohiturak eta
dieta. Edonola ere, igarabak apaldu egin dezake bisoi
amerikarraren hedapena.
Bisoi europarrarekiko lehia, aldiz, oso nabaria da; beraz,
Bernako Hitzarmenari men eginez (87/72/CEE) amerikarra errotik desagerraraztea gomendatzen da. Baina nola? Lehen-lehenik, abeletxeetatik ihes egindako
aleek (horrek azaltzen du eskatzen diren kontrol neurri
zorrotzak), abandonatutakoek edo populazio basatuetako aleek populazioak ugaritu ditzaten saihestu behar
da. Eta horrekin batera, populazioak kontrolatzeko teknikak ezarri behar dira, hilkortasun-tasa igo (tranpen
bidez aleak kenduz) eta, ahal den neurrian bederen,
jaiotze-tasa jaisten saiatuz. Espezie honen kasuan bada
beste arazo bat, alegia, bisoi europarrarekin batera bizi
den lekuetan (Bizkaian, esaterako) bigarren horri kalterik ez eragitea zaindu behar da. Azkenik, kontuan hartu
behar da jarduera horien prezioa onartzeko modukoa
den edo ez; zenbait kalkuluren arabera, 1.900 €-koa
da ale bakoitzeko! Beraz, xedea ez da espeziea guztiz
desagerraraztea, baizik eta populazioa muga onargarri
batzuen barruko kopuruetara ekartzea. Aurrezaintzazko
neurrien artean, garrantzitsua dugu abeletxerik instalatzeko debekua ezartzea bisoi amerikarrak kaltetu egin
ditzakeen espezieak bizi direneko inguruneetan; eta
horren lagungarri, dagoeneko abian daudenak zorrotz
kontrolatzea, eta bisoiak maskota gisa saltzea debekatzea. Bisoi amerikarraren ondoriozko beste eragin batzuk hegaztien gainekoak (baina bisoi europarrak ere
bai) eta oilategi eta arrain-haztegietan eragiten dituztenak dira.
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Bizkaiko Foru Aldundiak bisoi amerikarra kontrolatu edo/
eta errotik desagerrarazteko programa bat kudeatzen du,
natur inguruneko eragileen laguntzarekin. E. Díazek utzitako argazkietan, Butroe ibaiaren arroan ipinitako tranpen
bidez harrapatutako ale bat ikus daiteke.

MAPATXEA

7 ORNOGABE EZ-ARTROPODOAK

Izen zientiﬁkoa
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
Sinonimoak

Ursus lotor (Linnaeus, 1758)

Taxonomia
Filuma Kordatuak
Subﬁluma Ornodunak
Klasea Ugaztunak
Ordena Haragijaleak
Familia Prozionidoak
Izen arrunta
Mapache
Mapatxea
Racoon
Inbasioaren kategoriaren araberako sailkapena
Benetakoa, ﬁnkatua; bakana; (inbaditzailea)

Ezaugarri bereizgarriak
Mapatxea (Procyon lotor) Ipar Amerikako ugaztun haragijalea da, ilaje gris ilunekoa, buztan trinko iletsua, eta
eraztun argi eta ilunez hornitua, txandaka. Burua triangeluarra dauka, ezaugarri oso bereizgarri batekin: begi-mozorroa dirudien maskara edo zerrenda horizontala.
Bere familiako haragijale guztiak bezala, plantigradoa
da, hots, ibiltzean hankaren oinazpi osoa ipintzen du lurrean, hartzen antzera (mapatxea beste familia batekoa
da, nahiz eta Linneok hasieran hartzen artean sailkatu
zuen), eta haragijale gehienek ez bezala.
“Hartz garbitzaile” ere deitzen zaio (Linneok lotor deitu
zuen, hau da, “garbitzen duena”), Buffon naturalistak
ere XVIII. mendean behatu bezala, “urtebetetik gora
bizirik izan eta zaindu dugun mapatxeak... uretan busti –edo, hobeto esanda, blai-blai egiten zuen– jan nahi
zuen oro”, aurreko hankak gure eskuen antzera erabilita.

Ipar Amerikatik ekarri zen mapatxea, larrugintzan erabiltzeko. Gerora, populazioak sortu eta ﬁnkatu ziren, abeletxeetatik ihes egindako aleen bidez. Europako baldintzetara egokitu ziren, eta 80ko hamarkadatik aurrera abiada
bizian zabaldu zuten hedapen-eremua (A.A.).

aranak, sagarrak), baita zerealak ere... Urtaroaren arabera izadiak zer eskaini, hura jan! Horrez gain, haragitan, gehiago jotzen du ornogabeetara (karramarroak,
barraskiloak, intsektuak), ornodunetara baino (igelak,
saguak, arrautzak eta txitak). Sarraskia ere aprobetxatzen du. Inguru gizatiartuetara ere hurbiltzen da: ukuilu
eta jaki-gordailuetan sartzen da, zabor-edukiontzietan
miatzen du eta sarritan irauli egiten ditu. Bizilagun gogaikarria da, beraz.

Mapatxea ibai-inguruetan bizi da, basoetan eta ibaiertzeko beste landare-habitat batzuetan. Arra emea baino zertxobait handiagoa da, 60 eta 95 cm bitarteko luzera dauka, erdia buztanean, eta 10 kilo inguruko pisua
izan dezake. Itxuraz, azkonarrarekin nahastu badaiteke
ere, espezie biak erraz bereizteko bidea ematen dute
buztan luze eta eraztunez inguratuagatik, eta batez ere,
begi-mozorro eta argazkian ikusi daitekeenaren moduko hatz-marka plantigradoengatik.

Mapatxeen bizi-itxaropena 15 urtekoa da, baina normalean ez dute 5 urteko adina gainditzen, kume eta
gazteen artean hilkortasun-tasa handia dutelako (elikadura eskasa, ehiza, autoek harrapatuta, etab. ). Bakartiak dira, ugaltze-garaian izan ezik. Otsaila eta ekaina
bitartean elkartzen dira, sabelaldiak 65 egun irauten
du, 3 eta 7 kume bitarte jaiotzen dira urteko kumaldi
bakarrean. Kumeak sustrai artean egindako gordelekuaren atzealdean jaiotzen dira. 20 asteren buruan hasten dira jatera irteten gauez, amak lagunduta. Jaio eta
hurrengo udaberrian heltzen eta independizatzen dira.

Espeziearen biologia: ezaugarri orokorrak

Habitata eta beste datu ekologiko batzuk

Procyon lotor izenekoa orojale eta oportunista da; jatorriz haragijalea bada ere, dieta ia erabat begetarianoa
onartzen du: fruituak (intxaurrak, gereziak, mahatsa,

Mapatxea edozein habitatean bizi daiteke, betiere hedapen-eremuaren baitan. Baso txikiak, ibai eta ingurune hezeak nahiago ditu, baina eroso bizi daiteke birlan-
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Mapatxearen aipamenak Bizkaian: aleak (gorriz) eta arrastoak (arrosaz), eta espeziearen jatorrizko eremua.

Bigarren Mundu Gerran, abeletxeko aleak askatu zituzten, eta hortik hainbat populazio sortu eta ﬁnkatu ziren.
Horren ondotik, Europako baldintzetara egokitzeko,
nabarmen handitu zuen hedapen-eremua 80ko hamarkadan. Sartze berrienak, aldiz, maskotak askatu direlako gertatu dira: mapatxea animalia bizkorra, txukuna
eta ilajez atsegina izanik, txakurra balitz bezala saltzen
da, baina hazten denean gobernaezin bihurtzen da.

datutako basoetan eta nekazaritza- zein hiri-inguruneetan ere. Gauez irteten da, eta garai hotzetan jarduera
txikiko animalia bihur daiteke, baina ez du horregatik
hibernatzen. Arintasun osoz igotzen da zuhaitz eta beste leku garai batzuetara, eta behar izatera, oso ondo
egiten du igerian. Ez da lurralde zabaletan ibiltzen, janaria edo bikotea aurkitzeko behar izatekotan baino ez.

Egungo hedadura edo potentziala Bizkaian eta
Bizkaitik kanpo. Jatorria eta hedapen-bideak
Hain zuzen ere, egokitze-gaitasun bikaina baliatzen du
mapatxeak iritsi deneko (edo eraman duteneko) lekuetan ﬁnkatzeko. Jatorriz Ipar Amerikakoa izanik, Europara
ekarri zuten, lehenengoz eta bat larrugintzan erabiltzeko eta zoologiko nahiz Historia Naturaleko museoetan
erakusteko (esaterako, Buffonek Parisen zuzenean ikusi
zuena). Ale gutxi batzuk askatu egin zituzten Alemanian
1927an; Berlin inguruan zeuden 1935ean, eta Frantzian
1934an. Errusian ere sartu zuten espeziea 1954an.
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Horrela iritsi da Iberiar penintsulara. Madril hiriaren
kanpoaldeko inguruetan ikusten hasi ziren 2003an, eta
gaur egun, arrisku larri bihurtuta, kontrol-neurri zorrotzak hartu behar izan dira. Orain dela gutxi aipamenak
jaso dira Kantabrian eta Bizkaiko mendebaldean ere
agertu da: Enkarterrin hatz-markak aurkitu dira, autoek
harrapatutako bi kume aurkitu dira eta ale heldu bat
ikusi ote duten aipatzen da (E. Díaz, Komunikazio pertsonala).

Sorrarazten dituen kalteak eta eraginak.
Kudeatzeko gomendioak
Mapatxea espezie oportunista denez, iristen den leku
guztietako orekak ustiatu eta asaldatzen ditu. Harrapari
gisa, abantailak ditu beste haragijale batzuen aldean
(esaterako, zuhaitzetan gora egiten du), barazki-, frutaeta zereal-laboreak kaltetzen ditu, hegaztiak eta beren
habiak erasotzen ditu. Amorreria eta beste gaixotasun
batzuk transmititu ditzake eta gogaikarria da hiri-guneetan.
Europan, mapatxearen populazioak kontrolpean hartzeko esperientziak urriak dira. Ehizan erabili izan da hamarkadetan zehar. Madrilgo erkidegoan tranpekin ari
dira lanean, eta populazioaren hazkundea etetea lortu
dute; ez, ordea, inbaditu dituen eremuetatik desagerraraztea.
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Mapatxea (Procyon lotor) Ipar Amerikako ugaztun haragijalea da, ilaje gris ilunekoa, buztan trinko iletsua, eta eraztun argi eta ilunez hornitua, txandaka. Burua triangeluarra
dauka, ezaugarri oso bereizgarri batekin: begi-mozorroa
dirudien maskara edo zerrenda horizontala. Argazkian,
Karpin Abenturan babesean hartuko mapatxe bat (A.A.).

Gaur egun, maskotak abandonatzen direlako gertatzen
dira sartze berriak; izan ere, txakurtxoa balitz bezala saltzen da mapatxea, baina haztean gobernaezin bihurtzen
da (L.GA.).

Mapatxe hila, 2008ko uztailean Karrantzan aurkitua. A.
Alavak (BFAko ingurumen agenteak) utzitako argazkia.

Mapatxea ibai-inguruneetan, basoen artean eta ibaiertzeko landaredian bizi da. Itxuraz, azkonarrarekin nahastu
badaiteke ere, espezie biak erraz bereizteko bidea ematen dute buztan luze eta eraztunez inguratutakoagatik, eta
batez ere, begi-mozorro eta argazkian ikusi daitekeenaren
moduko hatz-marka plantigradoagatik (E. Díazek utzitako
argazkiak).
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9

Glosarioa, akronimoak.
Aurkibide onomastiko eta tematikoa.

Anadromo: (izond.) Itsasoan edo ibai-bokaleetatik
hurbil bizi nahiz bizi-zikloaren zati bat bertan ematen
duen animalia, baina ugaltzeko ur gezako ingurune
batera itzultzen dena.

Eskutelo: (iz.) Artropodoetan, exoeskeletoko plaka
dortsal esklerosatua, bi elitroen artean ageri dena,
toraxaren bigarren segmentuan. Mesonotoari dagokio.

Anholozikliko: (izond.) Sexu-aldia galdu duen ziklo
biologikoa; hala, ugalketa partenogenesi bidez gertatzen da. Artropodoek erabiltzen dute (bereziki, landare-zorriek edo aﬁdoek).

Espermatoforo: (iz.) Barruan espermatozoideak
dauzkan egitura. Esperma edo hazia igortzeko erabiltzen da kopulazioan.

Antenomero: (iz.) Intsektu baten antena osatzen duten segmentuetako bakoitza.

Esternito: (iz.) Artropodoetan, exoeskeletoko plaka,
sabelaldean ageri den esklerito metamerikoa. Esternoa edo plaka esternala.

Arrabaro: (iz.) Uretako ornodunen (arrain eta anﬁbioen) errunaldia. Era berean, animaliak errundako
arrautza-multzoari esaten zaio.

Etologia: (iz.) Animalien portaera ikertzen duen Biologiaren alorra.

Arrainjale (sin. iktiofago): (iz.) Batik bat, arrainez elikatzen den animalia.
Arraun-luma (sin. erremige) (pl.): (iz.) Hegan egiteko
lumak.
Arribazoi: (iz.) Kostaldera iristen den biomasa-kantitate esanguratsua. Oro har, algek eta itsasoko landare fanerogamoek osatzen dute (hala nola, Posidonia
eta Zostera generoetako landareek); hala ere, batzuetan hildako animaliez eta animalia biziez esaten
da (dortoka, arrain eta abarren arribazoiak).
Basati: (izond.) Izadian bere kasa bizi den animalia
edo ihes egin eta izadian bizi den animalia etxekotua.
Cambium: (iz.) Botanikan, zurezko landareen ehun
meristematikoa edo hazkuntza-ehuna. Azalaren eta
zuraren artean dago eta, oro har, enbrioi-zelulen geruza bakar batek osatzen du.
Detritu: (iz.) Biologian, usteltzen ari diren iturri organikoen (landare eta animalien) hondakinen multzoa
Diapausa: (iz.) Etengabeko garapena daukan aldia
enbrioi, larba, pupa eta intsektuen bizi-zikloan. Aldi
horretan, jarduera ﬁsiologikoaren maila txiki-txikia da
eta, horregatik, animaliak aurre egin diezaieke kanpo-baldintza muturrekoei, kasurako, berealdiko tenperaturari, lehorteari edo elikagai-eskasiari.
Elitro (pl.): (iz.) Koleopteroetan, lehen hego-parea
(mesotoraxekoak). Hego horiek esklerosatuta daude,
hegan egiteko ahalmena galdu dute eta mesotoraxa, metatoraxa (bigarren parea han dago) eta sabelaldea estaltzen dute.

Eztei-jantzi: (iz.) Animalien kolore-aldaketa, bereziki
arrainena, estaltze-garaian gertatzen dena.
Feromona: (iz.) Animalia batek jariatzen duen hormona, espezie bereko beste banako batzuetan eragiten duena, ﬁsiologia edo portaera aldarazteko helburuz.
Floema: (iz.) Goi-mailako landareetan, ﬂoema ehun
baskularra da eta azukreak nahiz beste mantenugai
sintetizatu batzuk garraiatzen ditu mantenugaiok
ekoizten diren organoetatik kontsumitzen edo biltegiratzen diren organoetara (gorantz zein beherantz).
Floema faszikulu edo bala baskularretan antolatzen
da, hau da, garraio-ehunaren luzera-harizpietan, eta
ura edo xilema garraiatzen duen ehunari lotuta daude.
Fumagina: (iz.) Intsektu batzuen (hala nola, landare-zorrien) melazazko sekrezioen gainean garatzen
diren onddoen multzoa. Onddoak azalean ugaltzen
dira, hosto eta zurtoinen gainaldean eta argia zein
airea sartzea eragozten duen geruza opakua eratzen
dute. Horren ondorioz, hostoak garaia izan baino
lehenago jausten dira.
Garraio-ostalari: (iz.) Halabeharrezko ostalaria, non
bizkarroia garatzen ez den eta ohiko zikloari lotzen
ez zaion. Alabaina, bizirik irauten du ehunetan ostatu
hartuta.
Gaster: (iz.) Himenopteroen sabelaldeko globulu-erako zatia, peziolo estua bereizten denean eratua.
Berba hau, batik bat, formizidoetan erabiltzen da.

Entomofauna: (iz.) Intsektuek osatutako fauna eta,
hedaduraz, gainerako artropodoek osatutakoa.

Giltzarte: (iz.) Artropodoetan, mugitzeko ahalmena
duen luzakin edo apendize muskuludun bakoitza;
giltzartea unitate morfologiko eta funtzionala da.
(Ikusi koxa, eskapo).

Eskapo: (iz.) Antena ukondotu baten oinaldeko giltzartea. Giltzarte hori beste guztiak baino nabarmen
handiagoa da.

Gramineo arrotz (sin. lastodun arrotz): (iz.) Belar
txartzat hartutako landare kotiledoibakarra. Labore
bakarreko lanketari dagokionez, esate baterako, ne-
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guko zerealei dagokienez, Avena, Phalaris eta Lolium
generoak halakotzat jotzen dira.
Hifa: (iz.) Onddoen egitura osatzen duen unitate begetatiboa. Harizpi- eta tutu-formakoa da eta zelula-paretak dauzka, trenkatuta (hifa septatu edo trenkatuak) edo ez trenkatuta (hifa trenkatugabeak).
Holozikliko: (izond.) Sexu-aldia daukan ziklo biologikoa. Artropodoek erabiltzen dute (batik bat, landare-zorriek edo aﬁdoek).
Ipurtxuntxur: (iz.) Hegazti baten isatsaren gain-gaineko aldea.
Isats-luma: (iz.) Isats aldeko luma.
Isats-pedunkulu: (iz.) Isats-hegatsa txertatzen deneko arrainaren gorputzaren luzapena.
Ispilu: (iz.) Hegoaren kolorea ez, beste bat daukan
hegoaren zatia. Ahateen ohiko bereizgarria da.
Katadromo: (iz.) Ur gezako ingurune batean bizi
nahiz bizi-zikloaren zati bat bertan ematen duen animalia, baina ugaltzeko itsasora itzultzen dena.
Kauda (sin. isatsa): (iz.) Ornogabeetan, sabelaldearen azken zatiaren luzakina. Atal horren garapena lotzen zaio behean dagoen uzkitik iraizten den melaza
kanporatzeko moduari. Melaza hori inurrien mantenugaia denez, inurriek sinbiosi-harremana lantzen
dute landare-zorriekin eta babestu egiten dituzte.
Klorosi: (iz.) Landare baten atal berdeen horiztatzea,
kloroplastoen jarduera-gabeziaren ondorioz.
Kolore-tranpa edo arte kromotropiko: (iz.) Erakarpen bide nagusi edo bigarren mailako bide gisa kolore jakin batez baliatzen den tranpa-mota. Intsektuak
harrapatzeko tranpetan erruz erabiltzen da, saldoka
harrapatzeko nahiz populazioen jarraipena egiteko.
Nekazaritzan gehien erabiltzen diren koloreak horia,
aﬁdoak eta dipteroak harrapatzeko, eta urdina dira,
trip direlakoak erakartzeko.
Kornikulo (sin. adartxo): (iz.) Aﬁdoek sabelaldeko
bizkar-alboetan duten tutu-erako luzakina. Luzakin-parea daukate eta melaza izeneko substantzia azukreduna jariatzeko baliatzen dute. Sifoi ere esaten
zaio.
Koxa: (iz.) Artropodoetan, lokomozio-luzakin baten
oinaldeko giltzartea. Laburra, sendoa eta kono-enbor formakoa izan ohi da. Koxaren mugikortasunak
luzakin osoarena baldintzatzen du.
Larba: (iz.) Oro har, zeharkako zikloa duten animalien gazte-aldia. Halakoetan, heldua sortzen da metamorfosiaren ondorioz. Intsektuetan, metamorfosia
osorik gertatzen denean erabiltzen da. Larbak eta
helduak oso bestelakoak dira eta, askotan, barruko
zein kanpoko anatomia eta estrategi biologiko (elika-
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tzeko ohiturak, habitatak eta abar) oso desberdinak
dituzte.
Lentiko: (izond.) Oso laster motela edo lasterrik ez
duen ur-inguruneaz esaten da.
Lotiko: (izond.) Ageriko lasterra duen ur-inguruneaz
esaten da.
Luma primario (pl.): (iz.) Hegoaren kanpoaldean
ageri den luma.
Luma sekundario (pl.): (iz.) Hegoaren barrualdean
ageri den luma.
Maingutu: (izond.) Hego bat edo bi moztuta dituen
alea, hegan egin ez dezan.
Mantenu-landare (sin. ostatu-landare): (iz.) Fitofago-espezie baten elikagai bakarra (edo ia bakarra).
Batik bat, intsektuei dagokienez erabiltzen da.
Metamorfosi: (iz.) Zenbait animaliaren (zeharkako zikloa duten animalien) garapenean edo ziklo biologikoan gertatzen den eitearen eta estrategia biologikoaren aldaketa. Animalia horietan, larba-aldia eta
heldutasun-aldia (intsektuetan, imago izenekoa) oso
desberdinak dira. Metamorfosia bakuna izan daiteke
(ez dago jarduerarik gabeko aldirik; elikadura etengabea da) edo konplexua (jarduerarik gabeko aldia
dago –pupa– larba-aldiaren eta heldutasun-aldiaren
artean).
Ninfa: (iz.) Metamorfosi bakuna (hemimetabolia) duten intsektuetan, ninfa deritzo heldutasunaren antzeko aldi heldugabeari. Bi aldi horien arteko desberdintasun bakarrak gonaden (gametoak ekoizten
dituzten sexu-organoak) heldutasun eza eta beste
alderdi batzuk dira, hala nola, hegoen tamaina txikia
eta animaliaren beraren tamaina.
Notum: (iz.) Artropodoen gorputza osatzen duen
metamero bakoitzaren alde dortsala.
Obobibiparo (sin. bizierrule): (iz./izond.) Arrautzak
gorputzaren barruan inkubatzen dituen animalia.
Arrautzak bertan eklosionatzen eta kumeak bizirik
jaiotzen dira.
Ooteka: (iz.) Artropodoetan, arrautzak gordetzen dituen kapsula. Kapsula hori errunaldian sortzen da,
emeen hainbat jariakinen bitartez.
Operkulu: (iz.) Hezur-eskeletoa duten arrainen (osteiktioak) zakatzak estaltzen dituen egitura.
Opistosoma: (iz.) Kelizeratuen gorputzaren atzealdeko zatia. Bertan, digestio-guruinek, sexu-organoek
eta zirkulazio nahiz arnas aparatuaren funtsezko osagaiek garatzen dituzten funtzio begetatiboak metatu ohi dira. Opistosoman luzakinak ageri badira, oso
eraldatuta daude eta jatorrizko itxura galdu dute.
Parasitoide: (iz./izond.) Gazte-aldian, beste organismo baten bizkar bizi dena. Oro har, parasitoideek
ostalariaren heriotza eragiten dute eta helduek bizimodu askea dute. Parasitismoaren eta harraparitza-

ren arteko harreman-mota da bi espezieren artean,
batez ere, intsektuen artean.
Partenogenesi: (iz.) Arrek ernaldu gabe, emeek ondorengotza izaten duteneko sexu-ugalketa. Ugalketa horretan, enbrioia sortzen da gameto eme batetik
(edo hozi-zelula eme batetik) gameto ar batek ernaldu barik eta emeak zein arrak jaio daitezke.
Pileo: (iz.) Hegazti baten buruaren goialdea.
Pronoto: (iz.) Intsektuen kanpoko eskeletoaren bularraldeko lehen segmentuaren atal dortsala. Oro har,
oso garatuta dago.
Pupa: (iz.) Metamorfosi konplexua duten intsektuen
aldietako bat. Metamorfosi horretan, larba-alditik
imagora edo heldutasun-aldira igarotzen dira.
Sarda: (iz.) Mota bereko arrainen multzoa.
Sifoi: (iz.) Intsektuetan, tutu-erako egitura, sabelaldean kokatua. Egitura horretatik, hemolinfako substantziak jaria ditzakete intsektuek. Jariakinak jatorrizko arerioen aurkako babes-tresnak dira, argizariz
joriak eta alarma-feromonak izan ohi dituzte.
Sudur-zulo: (iz.) Sudurraren kanpoko zuloa.
Torax (sin. bularralde): (iz.) Intsektuetan, hankak (3
pare) eta hegoak (2 pare) txertatzen direneko gorputzaren erdiko aldea. Intsektu heldu batzuek ez dute
hankarik eta intsektu heldugabe batzuek ez dute hegorik. Toraxa edo bularraldea hiru segmentuk osatzen dute: protoraxa, mesotoraxa eta metatoraxa.

Akronimoak
EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa
CHE: Ebroko Konfederazio Hidrograﬁkoa
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe
EUSTAT: Euskal Estatistika Erakundea
IBAT (ISSG): Inbasio Biologikoei buruzko Adituen
Taldea
GISD: Global Invasive Species Database
SEO: Espainiako Ornitologia Elkartea / Sociedad Española de Ornitologia (SEO/BirdLife)
The GIDB aims to increase awareness about invasive alien species and to facilitate effective prevention
and management activities. It is managed by the Invasive Species Specialist Group (ISSG) of the Species Survival Commission of IUCN (the International
Union for Conservation of Nature).
NZNB: Natura Zaintzeko Nazioarteko Batasuna.

Trematodo: (iz.) Platihelminte ﬁlumeko zizare bizkarroia, adibidez, gibeleko duela.
Xilema (sin. zura): (iz.) Goi-mailako landareetan, ura
garraiatzen duen ehuna.
Zefalotorax: (iz.) Krustazeo eta araknidoen gorputzaren atala, buruak eta toraxak batera osatuta, unitate funtzional bakarrean.
Zooplankton: (iz.) Ur-zutabean (itsasoan nahiz ur gezatan) bizi diren animalia-jatorriko organismoen multzoa. Zooplanktonak, batik bat, ﬁtoplanktonaz (landare-jatorriko organismoak) elikatzen da.
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IZEN ETA GAI NAGUSIEN AURKIBIDEA
Izen zientiﬁkoak
Acalyptris platani: 83, 246, 247
Acanthoscelides obtectus: 82, 168, 169
Aedes albopictus: 83, 15, 252, 253
Agapornis ﬁscheri: 83
Aix galericulata: 83, 284
Aix sponsa: 83, 284
Alburnus alburnus: 83, 90, 93, 254
Alectoris rufa: 83, 96, 290, 291
Alopochen aegyptiaca: 83
Ameiurus melas: 83
Anaphes nitens: 83, 184, 185
Anas platyrhynchos bar. Domestica: 83, 96, 282
Anguillicoloides crassus: 76, 82, 93, 137, 138, 139, 140
Anser anser: 83
Apate monachus: 82, 164
Aphidius colemani: 83
Aphis gossypii: 82, 207, 208, 209, 227
Aphis spiraecola: 82, 210, 211
Astacus leptodactylus: 82
Balearica pavonina: 83
Bemisia tabaci: 15, 82, 89, 202, 204
Bipalium kewense: 80, 82, 135, 136
Bubulcus ibis: 83
Bursaphelenchus xylophilus: 81, 82
Cacyreus marshalli: 83, 242, 243, 244, 245
Cairina moschata: 75, 83
Callidiellum ruﬁpenne: 82, 170
Carassius auratus: 83, 89, 93, 256
Cartodere nodifer: 82, 190, 191
Cherax destructor: 82
Chydarteres striatus: 82, 177, 178
Columba livia: 83, 96, 294, 298
Corbicula ﬂuminea: 74, 82, 97
Corytucha ciliata: 82
Craspedacusta sowerbii: 80, 82, 132, 133
Ctenarytaina eucalypti: 83, 232
Cygnus atratus: 82, 280
Cygnus olor: 19, 82, 278
Cyprinus carpio: 15, 65, 83, 89, 125, 258
Dicranopalpus ramosus: 82
Dreissena bugensis: 82
Dreissena polymorpha: 15, 51, 65, 73, 82, 90, 97, 116, 144
Encarsia formosa: 83
Ephestia elutella: 83, 248, 249
Eriocheir sinensis: 82
Eriosoma lanigerum: 82, 212, 213
Esox lucius: 83, 268
Estrilda astrild: 83, 96, 300
Falco biarmicus: 83
Falco cherrug: 83
Falco peregrinus: 83

328

Falco rusticolus: 83
Feriisia fragilis: 82
Frankliniella occidentalis: 83, 250, 251
Gambussia holbrooki: 83, 90
Gnathotrichus materiarius: 82, 192, 193
Gobio lozanoi: 83, 89, 93, 260
Gonipterus scutellatus: 82, 184, 185
Threskiornis aethiopicus: 83, 96, 288
Tinocallis takachihoensis: 82
Gyraulus chinensis: 82
Harmonia axyridis: 82, 182, 183
Lasius neglectus: 83, 234, 235
Lehmannia valentiana: 82
Lepomis gibbossus: 83, 90
Leptinotarsa decemlineata: 82, 95, 179, 180
Leptoglossus occidentalis: 82, 198, 199
Lernaea cyprinacea: 76, 82
Limacus ﬂavus: 82
Linepithema humile: 72, 83, 236, 237
Macrosiphum euphorbiae: 82, 214, 215
Mauremys leprosa: 83
Melanoides tuberculatus: 82
Melopsittacus undulatus: 83
Micropterus salmoides: 15, 83, 266
Mustela vison: 83, 93, 302
Myiopsitta monacgus: 83
Myocastor coypus: 65, 70, 83
Myzus ornatus: 82, 216, 217
Myzus varians: 82, 218, 219
Nearctaphis bakeri: 82, 220, 221
Onchorynchus mykiss: 83
Ondotra zibethicus: 83
Orconectes limosus: 82
Oxyura jamaicensis: 83, 96, 97, 286, 287
Pacifastacus leniusculus: 15, 30, 82, 88, 93, 122, 149, 152
Parabuteo unicinctus: 83
Paromalus luderti: 82, 188, 189
Perca ﬂuviatilis: 83
Periplaneta americana: 82, 89, 93, 196
Phasianus colchicus: 83, 96, 292
Phoracanta recurva: 82, 173, 175
Phoracantha semipunctata: 82, 172
Physella acuta: 82
Planorbella duryi: 82
Podarcis pityusensis: 83, 89, 272
Podarcis sicula: 83
Pomacea canaliculata: 82
Pomacea insularum: 74, 82
Potamopyrgus antipodarum: 82, 88, 93, 141, 142
Procambarus clarkii: 25, 82, 88, 93, 122, 149, 152, 153
Procyon lotor: 70, 83, 305, 307
Pseudodasbora parva: 83

Psittacula krameri: 83, 96, 296, 298
Rattus norvegicus: 83
Rhopalapion longirostre: 82, 162, 163
Rhopalosiphoninus latysiphon: 82, 222, 223
Rhopalosiphum maidis: 82, 224, 225
Rhyephenes humeralis: 82, 186, 187
Rutilus rutilus: 83
Salmo trutta: 83
Sander lucioperca: 83
Scardinius erithrophtalmus: 83
Semanotus laurasii: 82
Serinus canaria: 83
Silurus glanis: 83
Sinoxylon anale: 82, 166, 167
Sitotroga cerealella: 83
Streptopelia roseogrisea bar. risoria: 83
Tadorna ferruginea: 83
Toxoptera aurantii: 82, 207, 226
Toxoptera citricidus: 82, 226, 227
Trachemys scripta: 70, 83, 123, 275, 276, 277
Trialeurodes vaporariorum: 82, 202, 204
Tuberculatus kuricola: 82, 228, 229
Unaspis euonymi: 82, 230, 231
Varroa destructor: 82, 95, 156, 157, 158
Vespa velutina: 15, 83, 87, 107, 238, 239, 240, 241
Wahlgreniella nervata arbuti: 82
Xylosandrus germanus: 82, 194
Zoropsis spinimana: 82, 89, 159,160

Izen arruntak
Ahate herdoiltsua: 15, 83, 96, 97, 286, 287
Ahate musketaduna: 83, 75
Alburnua: 83, 90, 93, 254, 255
Amuarrain arrunta (Erdialdeko Europakoa): 83, 270,
271
Angilikola: 93, 94, 137, 138
Antzara hankagorrizta: 83
Apoarmatu korrontezalea: 83
Arrain katu beltza: 83
Arratoia: 13, 18, 20, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 47, 50, 67,
70, 80, 83
Arto-zorria: 82, 224
Babarrunen gurgurioa: 82, 168, 169
Bare horia: 82
Barroa: 82, 86, 95, 107, 131, 156, 157, 158
Basahatea: 83, 89, 96, 282, 283
Belatz handia: 83
Bertako karramarroa: 108, 122, 123, 149, 151, 154
Bihien urre-gurgurioa: 83
Bioletaren zorria, zorri apaindua: 82, 216, 217
Bisoi amerikarra: 15, 70, 83, 93, 109, 124, 302, 303,
304
Blackbas-a: 83, 266, 267
Coloradoko patata-zulatzailea: 82, 95, 168, 179, 180,
181

Eguzkiarraina: 70, 83, 90, 109, 264, 265, 266
Eivissako sugandila: 83, 109, 272, 274
Eper gorria: 83, 96, 290, 291
Errutiloa: 70, 83
Eskardinioa: 83
Eukaliptoaren gurgurioa: 82, 184, 185
Eukaliptoaren kakalardo zulatzailea: 82, 172, 174, 175,
176
Eukaliptoaren psilidoa: 82, 232, 233
Eukaliptoaren zulatzailea: 82, 172, 173, 174, 175
Euli zuria: 202, 203, 204
Faisai arrunta: 83, 96, 292, 293
Fischerren papagaitxoa: 83
Floridako ahatea: 83, 284
Floridako dortoka: 83, 275, 277
Gabirai buztanzuria: 83
Ganbusia: 15, 26, 69, 83, 90, 109, 114, 262, 263
Geranioen tximeleta: 83, 242, 243
Gobioa: 80, 83, 89, 93, 260, 261
Haitz-usoa/Etxe-usoa: 83, 294, 295
Har ainguratzailea: 76, 82
Hego-belatza: 83
Hirusta-zorria: 82, 220, 221
Ibis sakratua: 83, 96, 288, 289
Indotxinako lur-planaria: 82, 135, 136
Inurri argentinarra: 72, 83, 236, 237
Inurri lorategi-inbaditzailea: 83, 234, 235
Ipar-belatza: 83
Kafearen kakalardo zulatzailea: 82, 164, 165
Kakalardo zulatzaile beltza: 82, 194, 195
Kanarioa: 83
Karramarro australiarra (yabbie): 82
Karramarro gorria: 15, 25, 68, 82, 108, 109, 149, 153,
154, 155
Karramarro turkiarra (karramarro hankaluzea): 82
Karramarro txinatarra: 82
Koartzatxo itzaina: 83
Koipua: 65, 66, 70, 83
Kotoiaren landare-zorria: 82, 207, 208, 227
Kramer papagaitxoa: 83, 296, 297, 298
Kurrilo koroatu lepabeltza: 83
Labezomorro amerikarra: 82, 89, 93, 196, 197
Liztor asiarra: 15, 79, 83, 87, 107, 238, 239, 240
Lutxoa: 44, 70, 83, 87, 268, 269
Lutxoperka: 70, 83
Malba gorriaren gurgurioa: 82, 95, 162, 163
Mandarin ahatea: 83, 284, 285
Mapatxea: 70, 83, 86, 131, 305, 306, 307
Marigorringo asiarra: 82, 95, 182, 183
Mertxikondoaren puru-zorria: 82, 218, 219
Mokogorria: 83, 96, 300
Niloko antzara: 83
Niloko perka: 31, 32
Ortzadar amuarraina: 83, 15, 93
Paita gorrizta: 83
Papagaitxo argentinarra: 83, 296, 298, 299
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Papagaitxo arrunta: 83
Patata-hazien zorria: 82, 222, 223
Patataren zorri berdea: 82, 214, 215
Perka: 15, 31, 32, 70, 83, 109, 264, 266, 267
Perka amerikarra (blackbas-a): 15, 70, 83, 109, 266, 267
Pinu-armiarma txiletarra: 82, 186, 187
Pinu-zuraren nematodoa: 82
Potamopirgusa: 82, 88, 93, 141,142
Quagga muskuilua: 82
Rasbora faltsua: 83
Sacre belatza: 83
Sagarrondoaren zorri iletsua: 82, 212
Seinale karramarroa: 15, 30, 82, 108, 122, 123, 149,
150, 151, 155
Silurua: 70, 83
Sugandila italiarra: 83, 274
Tabakoaren euli zuria: 15, 82, 89, 93, 202, 203
Tabakoaren sitsa: 83, 248, 249
Tarantula faltsua: 82, 89, 159, 160
Tigre-eltxoa: 15, 83, 252, 253
Trips kaliforniarra: 83, 250, 251
Tximeleta platano-zulatzailea: 83, 246
Txirla asiarra: 74, 82, 97
Ubide-karramarroa: 82
Ur gezetako marmoka: 80, 82, 132, 133
Usapal arrunta: 83
Zebra-muskuilua: 15, 28, 31, 42, 51, 52, 63, 65, 67, 73,
74, 79, 82, 90, 97, 116, 144, 145, 146, 147, 148
Zedroaren koleoptero japoniar adarluzea: 82, 170, 171
Zitrikoen zorri beltza: 82, 226
Zitrikoen zorri berdea: 82, 210, 211
Zitrikoen zorri marroia: 82, 226
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GAI NAGUSIAK
Espezie exotikoa: 11, 13, 20, 21, 28, 30, 39 eta hurrengoak, 58, 67, 79, 116, 117, 119, 123,
126
Espezie inbaditzailea: 12, 13, 21, 26, 31, 41, 43, 46, 47,
52, 66, 119, 125
Jatorrizko espeziea edo bertakoa: 21
Kudeaketa: 11, 17, 20, 21, 39 eta hurrengoak, 47, 52,
53, 55, 58, 65, 66, 68, 75, 79, 80, 113 eta
hurrengoak, 122, 124
Espezie ﬁnkatua: 11, 21, 193, 293
Zuhurtziazko printzipioa: 39, 40, 42, 58, 117
Dibertsitate biologikoa: 13, 16, 18, 21, 55, 58, 63, 117
Aldaketak: 11, 23, 30, 34, 45, 63
Asaldurak: 11, 17, 23, 30, 38, 73, 86, 125
Arriskuak: 16, 21, 23, 28, 39 eta hurrengoak, 59, 113,
116, 117, 122
Kostuak: 18, 28, 45 eta hurrengoak, 65, 66, 67, 113,
116 eta hurrengoak
Araudia: 20, 39, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 122
Prebentzioa: 17, 42, 59, 68, 126, 127
Erauzketa/Desagerraraztea: 13, 17, 21, 28, 30, 39, 43,
47, 49, 59, 65, 66, 67, 68,
97, 117, 124 eta hurrengoak
Inbentarioa: 11, 26, 44, 64, 77, 81, 96, 113
DAISIE: 11, 21, 26, 29, 42, 48, 63, 64, 65, 81, 82, 97,
120

