
Ekonomia berria!!!

Teknologia berriei eta sare sozialei esker, in-
guruan ditugun eta dagoeneko erabiltzen ez 
ditugun objektu asko birbanatu ditzakegu. 
Gero eta jende gehiago ohartu da saleroske-
taren, trukearen edo zerbitzu-trukearen ga-
rrantzia eta abantailez. Horrekin guztiarekin, 
erosi-erabili-bota patroiak hausten dituen 
ekonomia mota berria sustatzen dugu.

TxikiBizkaiamaitea
HAURRENTZAKO 
KOADERNOA

HORI GUZTIA 
ZARAMA AL 
DA?

  EZ, EZ DA ZARAMA.  
GUK DAGOENEKO ERABILTZEN  
EZ DUGUNA BESTE BATZUEK  
 ERABIL DEZAKETE
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Espezie exotiko inbaditzaileak
Espezie exotiko inbaditzaileak espezie arrotzak dira (exoti-

koak), modu artifizialean, istripuz edo berariaz habitat jakin 
batean txertatuak izan eta, debora-tarte baten ondoren, ingu-
ru berriari egokitu eta kolonizatzea lortzen dutenak. Espezie 
guztiak ez dira inbaditzaile bilakatzen; bertoko espezieekin 
lehiatzen diren eta habitat berriaren ezaugarriak aldatzen di-
tuzten horiek baino ez. Behin finkatuta daudela, oso zaila da 
errotik ezabatzea. 

Inbasio horren ondorioz, bertako espezieak ezin izaten dira 
haien kontra borrokatu, ez baitira espezie exotiko berri horie-
kin kontaktuan eboluzionatu. Hori gertatzen da «panpako be-
larra» deritzona bezalako landare espezie inbaditzaileekin, 
edo bisoi amerikarra zein zebra-muskuilua gisako animalia 
espezie inbaditzaileekin.

Landare zein animalia exotiko inbaditzaileak dira biodiber-
tsitatearen mehatxu arrazoi nagusietako bat, azkar eta modu 
masiboan eragiten baitute bertako espezieen galera. Bestalde, 
kaltetutako herrialdeen ekonomian eragin nabarmena izaten 
dute, horiek ezabatu edo horien kalteak konpontzen saiatzeak 
gastu ikaragarriak eragiten dituelako.

Arazo globala da, hortaz; herrialde guztiei eragiten dien 
arazoa. Ekosistema guztietan ikus ditzakegu inbasioaren on-
dorioak eta, kasu batzuetan, atzeraezinak izaten dira.
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Oihaneko Liburua
«Oihaneko Liburua» liburuan oinarri-

tutako izen bereko film, 1967. urtean Walt 
Disneyk ekoitzitakoan oinarritutakoa, 
estreinatu berri dela aprobetxatuta, 
Bizkaia Maitean marrazki bizidunen kla-
siko hau gomendatu nahi dizugu.

Laburpena

Gurasoen heriotzaren ondoren, 
Mowgli, bi urte eskaseko mutikoa, oiha-
nean bakarrik geratu da eta otso talde 
batek jaso du euren artean. Taldeko 
otsoa bailitzan hezia hazi da Mowgli, eta 
bere kabuz moldatzen hasi da oiha-
nean. 

Istorio honetan, filmak irakaspen ez-
berdinak transmititzen dizkigu, modu 
dibertigarrian:

Autoentzako garajea
Autoak etxetik sakabanatuta izaten dituzu beti? Zer iruditzen zaizu autoek atse-

den hartzeko garaje bat eraiki eta, bide batez, etxea ordenatuta mantentzen ba-
dugu? Komuneko paperaren tutuak birziklatzeko modu dibertigarri bat proposa-
tuko dizugu.

Oihaneko Liburua
Urtea: 1967
Iraupena: 78 min.
Herrialdea: Estados Unidos
Zuzendaria: Wolfgang Reitherman
Gidoilaria: Larry Clemmons 
(Nobela: Rudyard Kipling)
Musika: George Bruns, Terry 
Gilkyson, Richard M. Sherman
Ekoiztetxea: Walt Disney

•  Lurrean bizi diren espezie ugarien ar-
teko beste bat da gizakia eta, hortaz, 
ingurua errespetatu behar du, baita 
ber tan bizi diren espezieak ere. 
Espezie bakoitzak funtzio bat betetzen 
du bizitzaren zikloan.

•  Mowgli txikia Bagheera panteraren 
babespean heldu zen oihanera eta 
Raksha otsoak adoptatu zuen; hark 
hazi zuen otso-taldeko beste kide bat 
balitz bezala. Ez odoleko ez arrazako 
ama izan gabe, Rakshak bikain isla-
tzen du hazkuntza zoriontsuak nola-
koa izan behar duen. 

•  Naturak ematen digun edertasun eta 
baliabideak baloratu behar ditugu.

Zer behar dugu?

–  Kartoi edo egurrezko kutxa txiki bat, 
tapaduna. 

–  Komuneko paperaren tutuak. 
–  Kola. 
–  Pintura, egurrezko kutxa margotzeko, 

edo kartulina, kartoizko kutxa forra-
tzeko.

–  Errotulagailuak.

Nola egin behar da?

1.  Margotu egurrezko kutxa edo forratu 
kartoizkoa (utzi tapa garajeko ate gisa 
erabiltzeko).

2.  Jarri karteltxo bat sarreran: Garajea.

3.  Sartu tutuak kutxan eta elkarri itsatsi.

46 | Bizkaia Maitea | udazkena 2016 |



Erithacus rubecula

Txantxangorria

Nolakoa da? 

Txantxangorria etxe-txolarrearen antzeko tamaina du, bai-
na hura baino dezente deigarriagoa da bularraren kolorearen 
ondorioz. Gainerako lumek kolore nabarra dute eta begi bel-
tzak ditu. Hankak meheak ditu, baita mokoa ere. Aurpegia ere 
laranja kolorekoa da, eta horrek egiten du bereizgarri. Gazteek 
gorputza nabar pikardatua dute, eta pixkanaka bularraldean 
orban gorriak hazten zaizkio. Begi bistara, ar eta emeen ar-
tean ez da ezberdintasunik nabaritzen. Oso bereizgarria da, 
baita, bere figura biribildua; etengabe balantzan ibiltzen da, 
makurtzen eta luzatzen, eta isatsa behetik gora mugitzen.

Non bizi da?

Txantxangorriak habitat oso ezberdinetan bizi dira, baina 
hegazti honen presentzia nabarmenena landare-estaldura 
handiko basoetan, parkeetan, lorategietan eta hazkuntza- 
lursailetan izaten da. Zenbait ingurutan gizakiarengandik 
hurbil egon ohi da; izan ere landa-inguru habitatuetatik hurbil 
instalatzen dira.

Zer jaten du? 

Txantxangorriak armiarma, intsektu, har, baia eta haziak 
jaten ditu batez ere. Normalean, lurretik desplazatzen da eli-
kagai bila, jauzi txikiak emanez. Animaliaren batek edo neka-
zariek astindutako lurrak miatu ohi ditu, zizare eta har txikien 
bila.

Nola ugaltzen da? 

Urtarril erditik eta ekain erdialdera bitartean abesten dute 
arrek. Txorrotxioa askotarikoa eta pausatua da. Gainerako 
txantxangorriak eta antzeko espezieak uxatu egiten ditu txo-
rrotxioarekin; eta, behar izanez gero, indarkeriaz baliatzen da, 
mokoaz eta hankez, alegia.

Araldian, arrak elikatzen du emea. Emeak habia eraikitzen 
du zoruko sakonuneren batean, soropil altuen azpian edo 
zuhaitzetako zuloetan, hosto eta zurtoinak erabiliz.

Txantxangorriak bi arrautza-aldi izaten ditu apiril eta uztaila 
bitartean. 5 eta 7 arrautza bitartean jartzen ditu, 12 eta 15 egu-
nez txitatuak. Txitak itsu eta biluzik jaiotzen dira, eta amaren 
beroa behar izaten dute zenbait egunez. Habian geratzen dira 
13-15 egunez. Hegaz egiten ikasten dutenean, bularraldea ez 
da oraindik gorria izaten eta, hortaz, lasai asko ibil daitezke 
gurasoen lurraldean.

Ba al zenekien … ? 

David Lack ornitologo eta biologo britainiarra, «La vida del 
petirrojo» liburuaren egileak, zenbait pasadizo kontatzen ditu 
txori atsegin honi buruz: Goiz batean, gosaltzetik itzuli nintze-
nean, oheko izaren artean eme bat ikusi zuen habia eraikitzen. 
Enbarazurik ez egiteko asmoz, logela zegoen bezala utzi zuen 
hilabetez, txitek hegaz egiteari ekin zioten arte.

Arra

Emea
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Hitz gurutzatuak
Ebatzi gurutzegrama eta ordenatu laukietan letra lodiz dauden hizkiak, 

Iberiar Penintsulan mehatxupean dagoen animalia espezie baten izena 
osatu arte.

Planteatutako ariketen erantzunak aldizkari honetako artikulu batean 
topatuko dituzu.

Ezker-eskuin

1.  Animalia hau berreskuratzeko egindako proiektuen izena.

3.  Gaur egun animalia honen aleak dituen autonomia erkide-
goetako bat.

5. Elikagai nagusia.

7.  Andaluziako Juntaren Herri Lan eta Etxebizitza Sailburuak 
eginak, Doñana, Europako Natura Espazio garrantzitsuene-
tako bat, zeharkatzen duen errepidea iragazkortzeko balio 
dute.

11.  Animalia honek belarrien puntan  _ _ _ _ _ _ _  bereizga-
rriak ditu.

12.  Isats laburra dute, muturrean _ _ _ _ _  beltz bat duena.

13.  Animaliaren habitat zehatza. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Basoa.

Goitik behera

2.  Argazkia egin duen argazkilariaren abizena.

4.  Biologian erabilitako terminoa: banaketa eremu geografiko 
murriztu batera mugatzen da, eta modu naturalean ez dago 
munduko beste ezein lekutan.

6.  Espezieak bertan bizi eta ugaldu ahal izateko baldintza 
egokiak dituen espazioa, haren presentzia bermatzen due-
na.

8.  Animalia honen izen zientifikoa (zuriunerik gabe).

9.  Espezie hau etengabe egoten da _ _  _ _  _ _  _ _  _ _-arris-
kuan.

10.  Estatuan dagoen populazioetako bat dago hemen: _ _ _ _ 
_ _

Soluzioa: Katamotz Iberiarra
Ezker-eskuin: 1. Life – 3. Andaluzia –  5. Untxia – 7. Ekobideak – 11. Pintzel – 12. Borla – 13. Mediterraneo
Goitik behera: 2. Canela – 4. Endemiko – 6. Habitat – 8. Lynx pardinus – 9. Desagertze – 10. Doñana
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