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JOSE INAZIO GERRIKO (1740-1824)

Seguran (Gipuzkoan) jaioa. Mutiloan bizi izan zen bertako apaiz. Madrilen ikasi 
zuen. Bere idazlana, Cristau Doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera, euscci- 
razco platica edo doctriñetan partituric, bera hil ondoren argitaratu zen (1858an). 
Liburuaren aurkezpenean esaten denez, argitarateko baimena eman ahal izateko, 
espainierazko itzulpena eskatzen zioten...

V, y

XIX. m endeko S egurako  bista.
Joxe M ari Telleria L ezetak  1985ean L ard iza l etxeko koadro  bati a te ra tak o  argazk ia .
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ERAKUNDE ANTOLATZAILEEN OHARRA

Teknika zehatzak ditugulakoan gaude, baina teknika gehiegirekin edota zeha- 
tzegi lan egin nahiak berak ere, arazoak sortzen dizkigute, askotan, hezur-haragiz 
osatuta gauden gizakioi. Izan ere maiz huts egiten dugun gizakioi dagokigu tresnak 
zehatz lanean jartzea età, esaera zaharrak dioen bezala, dabilenari gertatzen zaionez, 
geuri ere "gertatu zaigu": akats teknikoa bitarteko, ikertzaileek txukun baino txuku- 
nago egindako argazki lana desitxuratua utzi genuen inprimategian, lehenengo argi- 
talpeneko liburuetan.

Barkatuko ahai digute Inakik, Nere Amaiak, Jorgek età Idoiak egindako akatsa. 
Horretarako hona hemen, 2. argitalpenean, benetako lana, txukun età dotore, egile- 
ek aurkeztu bezala.

On egin diezagula irakurketak età gozarazi argazkien kalitate onak.

Lazkaon, 2004ko irailean.



ANTOLATZAILEEN SARRERA

Gerriko Ikerlan Sariketa izan dena orain arte, IKERLAN-BEKA bihurtu da bere 
X. edizioan età lehen emaitza da eskuartean duzun liburna. Bekaren emaitza 
moduan egindako lehen liburna da, baina, antolatzaileok pentsakera, lan eta helbu- 
ru berekin lanean jarraitzen dugunez, 1990ean ekin genion bidearen 17. emaitza 
idatzia da honako hau.

17 liburuk lehenik età behin lekua behar dute apalategietan, età, lekuaz gain, 
edukiak irakurri età irentsiko dituen irakurleak ere bai. Lehendik argitaratu gabeko 
lanak izaki, zientzia munduari, gutxienez, ekarpen berri bat egiten dio liburu bakoit- 
zak. Ekarpen horiek irakurri, aztertu età irensten lana dute gai bakoitzean espezia- 
lista direnek! Beraz, irakurle arrunt, gaiaz interesatuentzat badago mamia eta, zer 
esanik ez, zientzia desberdinetan jakitun direnentzat. Azken horientzat bitez lan 
hauek, ikertzen jarraitzeko ikergai.

Sariketa-sistematik beka-sistemara pasatzeko urratsa ematera, emaitzak hobetu 
nahi izateak bultzatu gaitu. Proiektuak aztertu, bat aukeratu eta urtebetean proiek- 
tua lantzeko, ikertzaileak, epaimahaikoak eta antolatzaileok, emaitzarik onena lortu 
nahian aritu gara lanean. Lortu dugun ala ez, zeuk esango duzu, irakurle.

Hobe beharrez egin genuen aldaketa, baina ze gogorra eta zaila izan zen, aur- 
keztutako 8 proiektuen artean, saritzeko bat aukeratzea! Epaimahaiak lanak izan 
zituen aztertu, baloratu eta zortzien artean bat aukeratzen. Azkenean, Biologia arlo- 
ko ikerlan-proiektua izan zen epaimahaikoek, aho-batez, saritzeko aukeratu zutena.

Esan epaimahaia bost kidek osatu zutela, jaso geni tuen proiektu guztiak aztert- 
zeko gai zirenak:

- Andoni Sagama Izagirre
Industri ingeniaría eta hizkuntzalaria.

- Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga
Etnohistorialaria eta EHUko irakaslea.

- Andoni Egaña Makazaga
Bertsolaria, hizkuntzalaria eta idazlea.
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- Xabier Zabala Ibarbia
Biologian Lizentziatua. Ingurugiroko Teknikaria. Pagoeta Parke Naturaleko
Arduraduna.

- Xabier Aierdi Urraza
Soziologian eta Kazetaritzan Lizentziatua. Soziologiako irakasle titularra EHUn.
Soziologia Saileko kidea.

Epaimahaiko kide horiek eta Ikerlan Sariketa sortu genuenetik, Beka bihurtu 
dugunera arte, edizio guztietan hutsik egin gabe, Zuzendari Zientifiko izan dugun 
Joxemartin Apalategi Begiristain, antropologoa eta EHUko irakaslea, him erakun- 
de antolatzaileon arduradunak, Koordinatzaile lanetan ari den Mari Joxe Madariaga 
Irastortza eta hizkuntza aldetik zuzentzaile dugun Dionisio Amundarain Sarasola, 
talde-lanean aritu gara, bakoitza geure lanaz arduratuta.

Proiektu irabazlea aurkeztu zuen hirukotea laukote bihurtu zen ikerlana egiterako- 
an: Inaki Irizar Unzilla, Jorge Gonzalez Esteban, Idoia Villate Perez eta Nere Amaia 
Laskurain. Zorionak eta eskerrik asko Goierrin bazenik ere ez genekien "piztia" bati 
buruzko ikerlana egiteagatik eta ikertzaile denarentzat oraindik ere zer ikertua bade- 
nez, abiatu duzuen bideari jarraipena emateko animoak eman nahi dizkizuegu.

Biologiaren arloko ikerlan hau, orain arteko bere senideengandik desberdina da, 
hau da, orain arte biologi arloko ikerlanik ez zuen ezagutzen Gerriko Ikerlan 
Sariketak. Arlo guztiak direnez interesgarri, guztiek aberasten dute gure bilduma, 
beraz, ongi etorri bedi gurera "Bisoi europarra, mundutik desagertzeko arriskuan 
dagoen karniboroa Goierrin".

Esan beharra dago, gainera, izenburuak argi gorria piztua duela berekin: mun
dutik desagertzeko arriskuan dagoen "piztiaz" ari da. Egoera larri hori Goierrin 
oraindik ere gure artean dugun karniboroak bizi du.

Lehen bazela ere ez genekien. Orain badakigu eta argazkietan erakutsi egin 
digute. Ea ba ikertzaile hauek egin duten lanari esker, ondorengo belaunaldiek ere, 
Euskal Herrian, Goierrin, bisoiarekin bizitzeko aukera izaten duten.

Aurrerago aipatu dugun talde-lan horretan partaide diren erakunde batzuk ere 
izendatu nahi ditugu sarrera hau bukatzerako. Aipatu eta eskerrak eman, halaber, 
dirulaguntza eman dutenei, ezinbestekoa baita ikerlanen bilduma osatzekoan: eske
rrik asko Gipuzkoa-Donostia Kutxako Fundazioari eta Euskadiko Kutxari.

Geure hau sarreratxo bat besterik ez da eta hemendik aurrerakoa da garrantzit- 
sua, ikerlana. On egin diezazuela eta goza dezazuela!

Goierriko Euskal Eskola Kultur Elkarteko Lehendakaria:

ANDONI SARRIEGI
Maizpide Euskaltegiko Zuzendaria:

MARIAN BIDEGAIN

Lazkaoko Udaleko Kultur Batzordeburua:
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ESKERTZAK

Bisoi europarra Goierrin ikertu eta ezagutzera ematen nolabait lagundu duten 
pertsona guztiei gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu.

Lehenik eta behin Goierriko Euskal Eskola Kultur Elkarteari proiektu honi eman 
dioten laguntza guztiagatik eta gurekin izan duten adeitasunagatik. Eskerrak bere- 
ziki Mari Joxe Madariaga, Marian Bidegain, Andoni Sarriegi, Xabier Zabala, 
Joxemartin Apalategi eta Dionisio Amundaraini.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Iñigo Mendiola eta Iñaki Aizpuru teknikarien 
laguntza ere ezinbestekoa izan da ikerketak burutu ahal izateko. Foru Aldundiko 
basozainek ere mendiko lanetan lagundu dute eta Goierriko lanetan bereziki Peio 
Zeberio, Mikel Olano eta Tomas Aierbe aritu dira. Ataungo Udalak, Benito 
Canterok, Roman Lazpiurek eta beste askok lanaren une desberdinetan beraien 
laguntza eman digute.

Eskerrik asko guztioi.
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IRAKURLEARENTZAT OHARRA

2001eko ekainaren 29an X Gerriko Ikerlan-Beka zoologiaren arloko ikerlan- 
proiektu bati ematea erabaki zuten elkarte antolatzaileek, "Bisoi europarra" izenez 
ezagutzen den Kamiboro ezezaguna ikertzea proposatzen zuen proiektuari hain 
zuzen ere.

Bisoi europarra, Europako faunan gaur egun desagertzeko arrisku handiena duen 
Karniboroetakoa da; espezie nahiko ezezaguna da età asko ikertu beharra dago bere 
kontserbazioa planifikatu eta abian jarri ahal izateko. Gipuzkoan dagoen bisoi- 
populazioaren gune nagusia Goierrin zegoela jakinda, honako helburu hauek pro- 
posatu genituen gure ikerlan-proiektuan: espezieak Goierrin duen banaketa zehaz- 
tasunez ezagutzeko ikerketa lanak burutzea; populazioaren tamainaren estimazio 
bat lortzea; habitataren erabilera eta hautespena ikertzea; azkenik, ikerketari bere 
balio praktikoa ateratzen hasteko, espeziearen habitata kontserbatu ahal izateko 
oinarrizko kudeaketa irizpideak definitzea.

Beka emateko orduan honako baldintza hau jarri zuten antolatzaileek: Lanak 
amaitzean età ez-adituarentzat gure lana ulergarriagoa izan zedin, Bisoi europarra- 
ren ikerketaren txostena Goierriko ugaztun-faunari buruzko sarrera orokor batekin 
laguntzea, zoologia zientifikoaren arloko lana jantzi eta ulergarria egiten lagundu- 
ko duen testuinguru zabalago batean aurkeztea alegia. Eta horren guztiaren emaitza 
da hau. Liburu honetan Goierriko erreketan burututako ikerketa desberdinen txos- 
tenak jasotzen dira baina, antolatzaileen nahiari jarraituz, oinarrizko txosten zienti- 
fikoa informazio gehigarriarekin, argazkiekin eta egileok eginiko irudiekin lagundu 
eta janzten saiatu gara: zenbat eta nolakoak dira Goierriko ugaztunak, zenbaterai- 
nokoak dira fauna kontserbatzeko arazoak età beharrak, zergatik da berezia Bisoi 
europarra, zenbat bisoi dago Goierrin età noia bizi dira, noia ikertu ditugu, noia 
kontserbatu behar dira etab.

Liburuan, beraz, beka jaso duten ikerlanei dagozkien txostenak eta aipatu dugun 
informazio osagarriak elkarrekin argitaratzen dira. Horren desberdinak diren zatiak 
liburu berean bateratzea ez da erraza, eta liburuaren egitura eta formari dagokienez 
argibide hauek ematea komenigarria da horregatik: ikerketaren txostena diren libu-
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ra-atal bakarrak 3., 4. età 5.a dira eta, ondorioz, hauetan mantendu dugu soilik 
"metodologia/emaitzak/konklusioak" egitura; egindako ikerketa lanak naturaren 
kontserbazioaren arlokoak izanik, eta arlo horretako arauak jarraituz, animalien 
behaketa/harrapaketari buruzko zehaztasun handirik ez da ematen liburuan (hone- 
lako datu zehatzak argitaratu izanak lehenago ere kontserbazio-arazoak sortu ditue- 
lako, gaur egun ikerlari desberdinenen eta administrazioko teknikari arduradunen 
eskuetan jarri ohi da soilik); arrazoi berdinagatik, emaitza desberdinak ikerketa ere- 
muan kokatzeko eta adierazteko, kartografia zehatzaren ordez eskema sinplifika- 
tuak egitea età aurkeztea erabaki da; azkenik, liburna ulergarria egiteko nahiari 
jarraituz età irakurketa erraztu asmoz, erabilitako bibliografia testuan aipatzeko 
orduan zenbaki txikien bidezko aipamenak erabiltzea aukeratu da (erreferentzia 
osoak, testuan hauek ordezkatu dituzten zenbakitxoarekin batera, azkeneko atalean 
ematen dira).
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I. GOIERRIKO FAUNA: UGAZTUNAK

Goierriko fauna bertan bizi den animalien multzoa da. Harrigarria izan daiteke- 
en arren, tamaina honetako eskualde batean milaka eta milaka animalia-espezie des- 
berdin bizi da; gehienak omogabeak dira (intsektuak etab.) baina ezagunenak orno- 
dunak dira dudarik gabe: arrainak, anfibioak, narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak. 
Gehienak aske bizi dira, gurekiko menpekotasunik gabe (basa-fauna), baina espe- 
zie gutxi batzuk gizakiaren menpeko abereak dira. Oraingoan basa-faunaz ardura- 
tuko gara, etxe-abereak aide batera utzita; eta basa-animalia hauen guztien artean 
ugaztunak aukeratu ditugu soilik, gure lan-taldeak gehien ezagutzen dituenak.

1.1. ZER DIRA UGAZTUNAK?

Ugaztunak Mammalia klasean sailkatzen diren animaliak dira. Izaki bizidunen 
sailkapena animalien ezaugarri anatomiko zein fisiologikoen multzo handi batean 
oinarritzen da eta ugaztunen kasuan ere hórrela da: badira hainbat eta hainbat ezau
garri ugaztuna definitzen dutenak, baina hau ez da lekua horrelako xehetasunetara 
iristeko. Denok ulertzen dugu intuitiboki ugaztuna zer den; ugaztunak ilea izaten du 
normalean, ugaztun-emeek kume biziak erditzen dituzte, hauek amaren esnearekin 
elikatzen hasten dira... Azken finean gu ere ugaztunak gara eta ugaztunak dira ger- 
tuko animalia asko: zakurra, katua, ardia, behia, zaldia...

Gertuko ahaideak izan arren eta sarritan bestelakoa pentsatu eta esaten den arren, 
basa-ugaztunak nahiko ezezagunak zaizkigu. Aditua ez den j ende gutxik identifika- 
tuko lituzke hemengo 10 ugaztun-espezie; adituen artean ere zaila da den-denak 
ongi ezagutzera iristea. Izan ere, ugaztunak uste baino anitzagoak dira eta espezie 
desberdin asko bizi da gure inguruan. Badirudi etorkizuna garapen jasangarriaren 
ildotik etorriko dela eta garapen horretan dibertsitate biologikoaren osagaiak eza- 
gutu eta zaintzea funtsezkoa da, bizi direlako eta, orain ez bada, aurrerago beha- 
rrezkoak izango zaizkigulako. Aitzakia ezin hobea da hori Goierriko naturaren osa- 
gai garrantzitsu diren ugaztunak orain aurkezteko.
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1.2. ZENBAT UGAZTUN-MOTA AURKITZEN DA GOIERRIN?

Goierriko faunara itzulita, esan dezagun hasteko, bertan 48 ugaztun-espezie 
basati bizi dela gaur egun eta hori kopuru handia dela. Eskualde txikia da hau eta 
paisaia aldetik nahiko homogeneoa gainera; hala ere Euskal Herriko ugaztunen 
%64a inguru eta Europa mendebaldeko ugaztun kontinentalen faunaren %35a dela 
esan da bertan azken urteetan bizi dena (ikus 1.1. taula). Fauna aberatsa gorde du 
eskualdeak orain arte.

1.1. taula: Leku desberdinetako ugaztun kontinentalen espezie-kopumak, espezie arrotz 
bertakotuak eta jada desagertu direnak kontuan hartu gäbe.

Irlanda

ESPEZIE
KOPURUA
20 espezie

INFORMAZIO
ITURRIA

i

Erresuma Batua 45 i

Goierri 48 2,3,4

Euskal Herria 75 5,6,2

Alemania 75 1

Europako mendebaldea (Errusiaraino) 134 1

Mundua (ugaztunak guztira) 4320 7

Antzekotasunak kontuan hartu eta naturan aurkitutako horrenbeste animalia des- 
berdin errazago ezagutzeko asmoz zoologoek Mammcilia klasearen barruan 20 
ordena edo ugaztun-multzo definitu dituzte. Euskal Herrian horietako 6 ordenatako 
ugaztunak aurkitzen dira gaur egun. Taldeak ondorengo hauek dira: Carnivora edo 
karniboroen ordena, Chiroptera edo saguzarren ordena, Lagomorpha edo untxi eta 
erbiena, Rodentia edo karraskarien ordena, Insectívora edo intsektiboroen ordena 
eta Artiodactyla ordena; azken honek Basurdeak, Orein arruntak eta antzeko belar- 
jaleak biltzen ditu. Euskal Herriko ugaztunak eta orain arte Goierrin aipatutakoak
1.2. taulan zerrendatzen dira.

• Insectívora edo intsektiboroen taldeak Eurasia, Afrika, Asia, Madagaskar eta 
Ameriketako 365 espezie inguruk osatzen dute. Animalia txikiak izaten dira eta 
dieta haragijalea izaten dute; intsektuak eta beste ornogabe txiki batzuk dira die- 
taren osagaiak. Batzuk lurrazpiko bizimodua egitera moldatu dira (satorrak), 
beste batzuek lurrazaleko bizimodua egiten dute (satitsuek) eta beste batzuk 
semiakuatikoak dira, hau da, beren jardueraren zati bat uretan eta bestea leho- 
rrean egiten dutenak (Muturluze piriniarra, ur-satitsuak). Goierrin talde honeta- 
ko 8 espezie aurkitu dira orain arte: Triku arrunta (Erinaceus europaeus), Satitsu 
txikia (Sorex minutus), Millet satitsua (Sorex coronatus), Cabrera ur-satitsua
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(.Neomys anomalus), Ur-satitsu hankazuria (Neomys fodiens), Satitsu arrunta 
(Crocidura russula), Sator arrunta (Talpa europaea) eta Muturluze piriniarra 
(Galemys pyrenaicus). Lurrazpikoak, semiakuatikoak eta lurraren gainazalean 
mugitzen direnak ditugu hemen, beraz. Eskualdeko intsektiboro handiena Triku 
arrunta da (700-800 g-ko pisua) eta txikiena berriz Satitsu txikia (3-6 g-ko 
pisua).

• Chiroptera edo saguzarren taldea handia da, 980 espezie inguruk osatzen dute. 
la mundu guztian banatuta aurkitzen dira ugaztun hegalari hauek, latitude artiko 
eta antartikoetan falta dira soilik. Hemengo espezie guztiak gautarrak eta int- 
sektujaleak dira (intsektuak ultrasoinuekin detektatzen dituzte). Neguan, intsek- 
tuak falta direnean, gordeleku jakinetan ezkutatu (zuhaitz-enbor zulatuetan, 
etxeetako ganbaretan, elizetan, kobazuloetan...) eta hibernatu egiten dute. 
Goierrin talde honetako 14 espezie aipatu dira orain arte: Ferra-saguzar handia 
(.Rhinolophus ferrumequinum), Ferra-saguzar txikia (Rhinolophus hipposide- 
ros), Geoffroy saguzarra (Myotis emarginatus), Natterer saguzarra (Myotis nat- 
tereri), Arratoi-belarri handia (Myotis myotis), Daubenton saguzarra (Myotis 
daubentoni), Pipistrelo txikia (Pipistrellus pipistrellus), Kuhl pipistreloa 
(Pipistrellus kuhlii), Gau-saguzar txikia (Nyctalus leisleri), Baratze-saguzarra 
(Eptesicus serotinus), Baso-saguzarra (Barbastella barbastellus), Hego-bela- 
rrihandia (Plecotus austriacus), Schreibers saguzarra (Miniopterus schreibersi) 
eta Saguzar buztanluze europarra (Tadarida teniotis). Saguzar hauek guztiak 
animalia txikiak dira. Espezie txikiena Pipistrelo txikia da eta 3,5-8,5 g-ko pisua 
izaten du. Handienetakoa den Ferra-saguzar handiaren pisua ez da 40 g-ra iris- 
ten. Talde honetako espezie asko galzorian dago, mtsektiziden gehiegizko era- 
bilpenak eta neguko gordeleku lasaien galerak eraginda batez ere.

1.1. iru d ia : Saguzarren arteko espezie asko desagertzeko arriskuan dago. Animalia hauek kolonietan elkartzen 
dira atsedenerako, garai hotzenean hibem atzeko eta baita umatzeko garaian ere; leku jakinetan elkartzeko joera 

honek oso sentikor egiten ditu giza jardueren erasoen aurrean. Arg.: Benito Cantero.
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• Carnivora edo kamiboroen taldean mundu guztiko 240 espezie inguru sailkat- 
zen da. Ia kontinente guztietan daude talde honetako ugaztunak, Antarktikan 
falla dira soilik. Goierrin talde honetako 10 espezie bizi da gaur egun eta beste 
lau desagertuta daude jada. Gaur egun eskualdean bizi diren karniboroak Azeri 
arrunta (Vulpes vulpes), Erbinudea (Mustela nivalis), Ipurtatsa (Mustela puto- 
rius), Bisoi europarra (Mustela lutreola), Lepahoria (Martes martes), Lepazuria 
(Martes foina), Azkonarra (Meies meles), Katajineta arrunta (Genetta genetta), 
Basakatua (Felis silvestris) dira. Gainera, jatorriz etxeko animalia den Etxe- 
katua (Felis catus) egoera basatian aurkitzea gero eta arruntagoa da; horregatik, 
hau ere Goierriko kamiboro basatien taldean sartuko dugu hemendik aurrera. 
Espezie oso handiak età oso txikiak biltzen ditu talde honek; Pirinioetako Hartz 
arreek 65-300 kg bitarteko pisua izaten duten bitartean, Erbinudeek 40-170 
gramo besterik ez. Talde honetako espezie asko harrapariak dira età dieta hara- 
gijalea daukate; baina batzuk ia erabat begetarianoak dira eta beste batzuk oro- 
jaleak dira. Habitat desberdinetan bizi dira; batzuk basoetakoak dira soilik 
(Lepahoria, Basakatua), beste batzuk semiakuatikoak, hau da, ibaietakoak (Bisoi 
europarra); besteren bat oraindik nonahi aurkitu daiteke (Lepazuria). Goierrin 
talde honetako espezie handienak garai historikoetan desagertu dira (Hartz arrea 
-Ursus arctos-, Katamotza -Lynx sp.-, Otsoa -Canis lupus-, Igaraba arrunta 
-Lutra lutra-) ehizatu zirelako età batez ere beraien bizileku ziren oihan eta 
ibaiak erabat itxuraldatu zirelako(8,9' 10, n>.

1.2. iru d ia : Otsoa Karniboro ezagunenetakoa da. Gipuzkoatik XX. mende-hasieran desagertu zen, baina noiz- 
behinka ale alderraiak behatu izan dira. 1996. urteko udaberrian Aralarren gertatu zen bezala. Arg.: I. Irizar.



•  Artiodactyla  ordenak behatzetan apo-kopuru bikoitza duten ugaztunak biltzen 
ditu. Herbiboroak izaten dira eta batzuek landareak digeritzeko urdail konplexua 
izaten dute. Taldearen ezaugarri nagusia oinen egituran aurkitzen da: hirugarren 
età laugarren behatzek apo zatibitua eratzen dute età beste behatzak oso murriz- 
tuta daude. Talde honetako espezie asko hanka luzekoak eta lasterkari azkarrak 
izaten dira. Goierrin talde honetako bi espezie bizi da gaur egun: Basurdea (Sus 
scrofa) eta Orkatza (Capreolus capreolus). Hirugarren bat, Orein arrunta 
(Cervus elaphus), garai historikoetan desagertu da bertatik. Artiodaktiloak am
malia garrantzitsuak izan dira betidanik gizakiarentzat: elikagai garrantzitsua 
antzina, ehiza-animaliak gaur; etxe-abere asko, gainera, talde honetako basa-ani- 
malien ondorengoak dira (ardia, ahuntza, zerria etab.). Goierriko bi artiodaktilo 
basatiak kontserbazio-egoera onean daude une honetan; Basurdea asko ugaritu 
da berez XX. mendearen bigarren erdian; Orkatza, berriz, Administrazioak egi- 
niko birsartzapen-politikak lagunduta, goraka doa poliki-poliki Gipuzkoan ia 
erabat desagertua izan ondoren.

1.3. iru d ia : Orein arrunta garai historikoetan desagertu da Gipuzkoatik. Arg.: I. Irizar.
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• Rodentia  edo karraskarien ordena da denetan zabalena eta arratoiak, saguak, 
katagorriak, muxarrak eta beste hainbat animalia hartzen ditu bere baitan. 
Mundu guztian 1800 karraskari-espezie ezagutzen da. Taldea hobeki definitzen 
duen ezaugarria beraien hortzak dira, ebakortzak nagusiki: hauek etengabe haz- 
ten dira, material desberdinak karraskatzean jasaten duten higadura etengabea 
konpentsatzeko. Landarejaleak edo orojaleak izaten dira. Goierrin, era berean, 
karraskari-espezie desberdin asko dago, 13 guztira: Katagorri arrunta (Sciurus 
vulgaris), Uzta-sagua (Micromys minutus), Sagu lepahoria (Apodemus flavico- 
llis), Basasagua (Apodemus sylvaticus), Arratoi beltza (Rattus rattus), Arratoi 
arrunta (Rattus norvégiens), Etxe-sagua (Mus domesticus), Lursagu gorria 
(Clethrionomys glareolus), Elur-lursagua (Chionomys nivalis), Larre-lursagua 
(Microtus agrestis), Lursagu piriniarra (Microtus gerbei), Lursagu lusitaniarra 
(Microtus lusitaniens), Muxar grisa (Glis glis). Hauetariko batzuk oso ugariak 
dira eta izurritea izateraino ugaritu daitezke une batzuetan, baina beste batzuk 
desagertzeko arri skua izateraino urritu dira.

1.4. irudia: Lursagu gorria, basoetako karraskari txiki tipikoa. Arg.: J. Gonzalez.
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• Lagomorfa erbiaren età untxiaren taldea da. Ugaztun landarejale txikiak izaten 
dira. Mundu guztian talde honetako 58 espezie inguru ezagutzen da guztira, hiru 
motatakoak: pikak (Asia età Ipar Amerikako mendikateetakoak), erbiak età unt- 
xiak, azken hauek munduko lurralde askotan banatuak. Erbi età untxien ezauga- 
rri morfologikoen artean aipagarriak dira beraien belarri luzeak età atzeko gor- 
putz-adarrak, jauziak egiteko età lasterka ibiltzeko moldatuta dauzkatenak. 
Erbiak bakartiak dira età oso korrikalariak; untxiak, berriz, ugaztun sozialak dira 
età gordeleku baten inguruan bizi dira beti. Goierrin taldeko ordezkari bakarra 
bizi da gaur egun, Erbia (Lepus europaeus). Mendi-untxia (Oryctolagus cunicu- 
lus) behatu izan da eskualdean, aurreko hamarkadetan espezie honetako aleak 
askatu izan direlako, baina badirudi ez dela bertakotzera iritsi.

1.3. GOIERRIKO UGAZTUN-FAUNAREN HISTORIA.
ZERGATIK ESPEZIE HAUEK?

Leku bateko faunaren konposizioa ez da kasualitatea izaten. Animalien banake- 
ta-eremuak mugatuak izaten dira eta faktore mugatzaile nagusiak tenperatura, heze- 
tasuna eta muga geografikoak izaten dira. Horren ondorioz, baldintza klimatiko ber- 
dina duten esparru geografiko homogeneo bateko lurraldeetan fauna-mota berdint- 
suak aurkitzen dira.

Gaur egun Gipuzkoako eskualde honetan, aipaturiko 49 ugaztun-espezie egote- 
ak badu bere esplikazioa eta honako hiru faktore hauek izan dira faunaren konposi- 
zio hau eragin dutenak: kokapen geografikoa eta klima (tenperatura eta hezetasuna) 
alde batetik, eta lekuaren historia bestetik. Geografikoki Goierri Europako konti- 
nentearen mendebaldean dago kokatua eta klima ozeaniko heze eta epela dauka; ez 
dago ugaztunen banaketa eragotzi dezakeen muga geografiko aipagarririk eskual- 
dearen inguruan. Horregatik, oro har hemengo fauna Europako latitude epeletan 
garatu den fauna tipikoa da.

Gaurko fauna era batekoa izateak ez du esan nahi beti hórrela izan denik, ezta 
hórrela jarraituko duenik ere. Izan ere, denbora-eskala zabala hartzen badugu, iku- 
siko dugu baldintza klimatikoak ez direla beti berdin mantentzen; aldiz, aldaketa 
ikusgarriak ematen dira eta honek landaredian eta faunan zuzeneko eragina izaten 
du. Würm glaziazioko garai batzuetan, esate baterako, tundra eta taiga-erako pai- 
saiak garatu ziren gure latitude hauetan, baldintza klimatiko hotzagoak eta lehorra- 
goak eman zirelako. Garai horietako aztamek erakutsi du te Elur-oreina (Rangifer 
tarandus), Elur-erbia (Lepus timidus) eta Azeri artikoa (Alopex lagopus) bezalako 
ipar-latitudeetako ugaztunak inguru hauetan bizi izatera iritsi z ire la(l2). Espezie 
hauek bizi izateko behar dituzten baldintzak nolakoak diren pentsatzeko, gogora 
dezagun gaur egun Ipar-oreina Eurasia eta Ipar Amerikako latitude artikoetan bizi
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dela, tundran nagusiki; Elur-erbia ere ipar latitudeetakoa da nagusiki età Alpeetan 
1.500-3.000 m bitartean isolatuta gelditu den populazio-gune bat ere aurkitzen da 
oraindik; Azeri artikoa, berriz, Eurasia età Ipar Amerikako tundran bizi da gaur 
egun(1).

Baina duela 10.000 urte inguru baldintza klimatikoen beste aldaketa bat eman 
zen età tenperaturaren età hezetasun-mailaren gorakadak eraginda, gaurko baso 
hostogalkorrak garatu età nagusitu ziren paisaian. Würm glaziazioaren amaiera izan 
zen. Baldintza berriei erantzunez, fauna artikoa desagertzen età honen ordez latitu
de epelagoetakoa zabaldu età nagusitzen joan zen. Aipatu ditugun Elur-oreina, Elur- 
erbia, Azeri artikoa età beste hainbat duela milaka urte desagertu ziren hemendik; 
beraien banaketa-eremuak iparralderantz lekualdatu delarik. Garai haietako azken 
lekuko moduan, orduan arrunta zen ugaztun bat aurki daiteke oraindik hemen: 50 g 
inguruko pisua duen Elur-lursagua (Chionomys nivalis). Karraskari txiki honek 
irauteko baldintza klimatiko bereziak aurkitu ditu, Aralar età Aizkorriko altuera 
handienetan dauden ingurune karstifikatuen barman.

Aipatu ditugun bezalako aldaketa sakonak uste baino azkarrago gerta daitezke; 
Britainia Handiko leku batzuetan, adibidez, kalkulatu da Wiirm glaziazioaren 
amaieran, 50 urteko epean, uztaileko batez besteko tenperatura 8° C-tik 17 0 C-raino 
igo zela; hau da, epe labur horretan baldintza klimatiko artikoetatik klima epelera 
pasa zirela(l3). Aldaketak ez dira beti età leku guztietan hain azkar gertatu, baina 
aipatu datu ikusgarri hori kontuan hartzekoa da, aldaketa klimatikoaren gaia denon 
ahotan dabilen garai hauetan.

Goierriko mastofaunara itzulita, bere konposizioan eragina duen hirugarren fak- 
torea gizakia da. Orain arte aipaturiko baldintzek leku bateko fauna potentziala kon- 
figuratzen dute, baina giza jarduerak fauna potentzial hau eraldatzen ari dira mun- 
duko bazter guztietan, baita hemen ere. Gizakiok espezie batzuen desagerpena era- 
giten dugu, ugariak diren batzuk izugarri urritzen ditugu, urriak direnak ugaritu, età 
leku batean beste batekoak diren espezie arrotzak sartzen ditugu. Garai batean ber- 
tan bizi ondoren desagertuak zirenak berreskuratzen ere hasiak gara.

Giza jardueren ondorioz bost ugaztun-espezie desagertu dira Goierritik honez- 
kero: Hartz arrea, Katamotza, Igaraba arrunta, Orein arrunta età Otsoa. Beste asko 
izugarri urritu dira: Lepahoria, Muturluze piriniarra, etab. Gizakiaren etxe-anima- 
liak izandakoak gaur egun basati bizi dira; Katajineta arrunta, izatez espezie afrika- 
rra dela età gizakiak Iberiar penintsulara etxe-animalia moduan sartu zuela pentsat- 
zen da gaur egun. Etxe-katua ere gizakiarekiko menpekotasuna galtzen ari da, Etxe- 
katu basatiak gero età gehiago direlarik. Beste espezie batzuk gizakiaren espezie 
jankide dira età giza populazioen hazkuntzari jarraituz zabaldu dira, gizakiak nahi- 
ta izan ez bada ere; hori da Arratoi beltzaren età Arratoi arruntaren kasua. Biak jato- 
rriz Asiakoak dira; Arratoi beltza glaziazioaren ostean hasi zen munduan zehar 
barreiatzen gizakiaren mugimenduak jarraituz, età Arratoi arrunta Europan XVII-
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XVIII mendeetan hasi zen zabaltzen. Orkatza, berriz, ia erabat desagertua zen 
Gipuzkoatik, baina Foru Aldundiak eginiko birsartzapenek lagunduta ongi berres- 
kuratzen ari da.

1.4. KOMUNITATE FAUNISTIKOAK

Fauna ezagutu eta ulertzeko beste ikuspegi bat espezie desberdinak beren habi- 
tataren araberako multzoetan aurkeztea da. Beh arrizan desberdinek eraginda, espe
zie asko habitat-mota jakinetara lotuta azaltzen dira normalean, eta ezin dira edo- 
zein ingurune-motatan bizi. Beste espezie batzuen beharrak ez dira horren estuak 
eta ingurune-mota desberdinetan aurkitzen ditugu. Neurri batean behintzat, posible 
zaigu habitat konkretu batean bizi eta beren baliabideak (babesa, elikagaia...) era- 
biltzen dituzten espezieen multzo definituak aurkeztea, eta Goierriren kasuan bost 
multzo nagusi bereiz daitezke: basoetako ugaztunak, ibai/erreketakoak, mendi 
garaienetako harkaiztegietakoak, landazabalekoak eta zuhaitz-landaketa komertzia- 
letakoak. Goierrin jatorriz lehen hiru multzoak aurkituko genituzke, baina mendee
tan zehar gizakiak jatorrizko oihana eraldatu behar izan du bere bizibeharrak aset- 
zeko eta eraldaketaren ondorio diren paisaia sekundarioak sortu dira: landazabala, 
zuhaitz-landaketa komertzialak eta hiriguneak, esate baterako.

•  Basoetako ugaztunak

Antzina Goierriko azalera gehiena zuhaitz hostogalkorren oihanek estali zuten. 
Behe mailako muinoetan haritz kandudunaren hariztiak izan ziren landaredi-mota 
nagusia. Lehortasun edafiko handieneko zonetan artadiaren presentzia nabaria zen. 
Goi-lurretan (600 bat metrotik gora) berriz pagadia izan zen nagusi. Honekin baie
ra, azalera txikiak betetzen beste baso-mota batzuk ere aurkituko ziren (haritz kan- 
dugabearen hariztiak, urkidi iragankorrak etab.).

Oraingo paisaiak ez dauka antz handirik orain arte deskribatutakoarekin; hain 
gogorra izan da hemen gizakiak egin duen eraldaketa, ez baitira gelditu berezko 
baso-mota batzuen masa txiki eta eraldatu batzuk baizik. Oraindik badaude azale
ra politeko pagadi eta artadiak, baina hariztiak ia erabat desagertu dira. Jatorrizko 
oihanen aldaketa handienak azken lau mendeetan gertatu dira.

Antzinako oihanetako komunitate faunistikoetatik gelditzen zaizkigun lekuko 
nagusiak baso txiki horietan gordetzen dira. Gaurko basoetako ugaztunak antzina
ko komunitatearekin konparatzen ditugunean, lehendabizi espezie handien desager- 
penaz ohartzen gara (Hartz arrea, Katamotza, Otsoa). Baina ez da hori desberdinta- 
sun bakarra: gaur egun, baso natural asko hedadura gutxiko basotxoak dira, eta 
basoaren berezko egiturak alteratuak dituzte gainera. Antzinako basoa soildu eta 
eraldatu ondoren, aipaturiko animalia handiak desagertzeaz gain, beste espezie txi- 
kiago batzuk (Lepahoria, Basakatua edo Muxar grisa, esate baterako) kontserbazio-
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1.5. iru d ia : Pagadia Aralarko Parke Naturalean. Hariztiak desagertu ondoren pagadiak dira antzinako oihanen 
azken lekukoak. Gaur egun Goierrin dauden pagadiak oso eraldatuta daude baina basoetako ugaztun 

interesgarrienak pagadietan diraute. Baso hauek faunarentzat egoki kudeatzea ezinbesteko urratsa 
da basogintza jasangaiTia ezarri nahi bada. 2002ko iraila. Arg.: I. Irizar.

egoera hobeagoan dirauten lekuetara baztertu dira, non populazio txiki eta bakar- 
tuak ozta-ozta mantenduz irauten duten.

Basoen “berezko egiturak” esaten dugunean, gizakiak eraldatu gabeko basoek 
dituzten zenbait ezaugarri estruktural adierazi nahi ditugu: adin eta garapen desberdi- 
neko zuhaitzak aurkitzea (gazteak, zaharrak eta bitartekoak); baso-motak onartzen 
duen neurriko oihanpe garatua izatea (baso bamean garatzen den zuhaixka eta bela- 
rren geruza da oihanpea); zutik eta lurrean hildako adar eta enborrak usteltzen egotea; 
“akatsik” gabeko enbor tenteekin batera, kausa desberdinak direla medio, tamaina 
desberdineko zuloak dituzten enborrak aurkitzea, han-hemenka; basoak estalitako 
mendi-azalera zabaletan, tarteka-tarteka, zuhaitzik gabeko soilguneak egotea (topo- 
grafiak eragindakoak, berezko suteek, lur biziek edo bestelako perturbazio desberdi- 
nek sortutakoak), non suzesio begetalaren fase desberdinak aurkituko bailirateke; eta 
abar. Aipaturiko aniztasun estrukturalak era askotako baliabideak eta aukerak eskaint- 
zen ditu faunarentzat, eta beharrizan desberdinak dituzten animali mota askok izango 
luke lekua, gaur egun eta hemen “teorikoa” besterik ez den baso honetan.

Antzinako oihanek jasandako prozesu hau Europa guztiko lurralde askotan gerta- 
tu da. Goierrin ere hórrela izan da eta artxibategietan gaur egun beste paisaia eta lati- 
tudeetakoak diruditen bertako animalia handienen gainbeheraren berri aurkitzen da.

Gipuzkoan Hartz arreari buruz dauden aipamen historiko gehienak Goierrikoak 
età inguruetakoak dira. Serapio M ujikak<10) hartzaren aipamen asko bildu zituen art
xibategietan. Oihana murriztu eta belardiak zabaltzen joan ziren neurrian abelt- 
zaintza garatu nahi zutenentzat “etsai” bihurtu ziren basoetako ugaztun handiak. 
Hórrela, 1578ko maiatzaren 20an Zaldibian Enirio-Aralarren interesak zituzten
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herrietako ordezkariak bildu età hartzak eta otsoak akabatzen zituztenentzat sariak 
ezarri zituzten. Sarien erregistroa sortu zen eta honi esker gaur egun desagerturiko 
ugaztunen berri jakin dezakegu.

1579ko martxoan Ataungo bi ehiztari saritu zituzten Aralarren zebilen hartz 
handi bat hiltzeagatik eta hör hasten da harrapatutako hartzen zerrenda luzea. 26 
urtetan 19 hartz ehizatu ziren Aralar eta inguruetan: Ataunen, Zaldibian etab. 1658. 
urtean Gabirian ehizatu zen beste hartz bat età ia mende bat beranduago, 1735. 
urtean, azkenekoa Zaldibian. Azken hartz hau Ordiziara eraman omen zuen 
Valmedianoko Markesak eta, Iztuetaren arabera<9), 1811. urtea arte jauregiko atarian 
egon zen esekita. Honek zera pentsarazten du, XVIII. mendean jada ammalia baka- 
na zela Gipuzkoan.

Katamotzaren aipamen gutxi batzuk ere gorde dira. Iztuetak(9), esate baterako, 
jasotzen du, Idiazabaleko artzainek 1776. urtearen inguruan, Arantzazu mendian, 39 
kiloko “tigrea” (katamotza) harrapatu zutela. Gorosabelek(14>, bestalde, Lizartzan 3 
“leopardo” (katamotz) harrapatu zirela aipatzen du; harrapaketa hauek 1777., 1781. 
eta 1820. urteetakoak dira. 1603. urtean Ataunen eta 1762.ean Mutrikuko Arno 
mendian harrapatutako katamotzen berri ere badago(8).

Basoetako animalia hauen aipamenak beren ehizarengatik iritsi bazaizkigu ere, 
pentsatu behar da ehiza horren eta habitataren murrizketa eta degradazio bortitzaren 
konbinazioak eraman zituela desagertzera. Otsoa ugaztun moldakorragoa da eta

1.6. irudia: Katamotzak XIX. mendearen hasiera arte iraun zuen Gipuzkoan. Arg.: I. Irizar.
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horregatik beranduago desagertu zen. 1895. urtean oraindik otso bat harrapatu zen 
Ataunen, baina XX. mendearen hasieran ez dago jada otsorik Gipuzkoan.

Gaurko baso hondarren artean, harizti età baso mistoak baso aberatsak dira lan- 
dare-espeziez eta berezko estrukturez. Honen ondorioa zera da, basa-fauna anitz età 
interesgarria gordetzen dutela. Ugaztunen kasuan ere, habitat aberatsa da hau; baso- 
aren alderik hezeenetan Millet satitsua, Satitsu txikia eta Lursagu gorria aurki dai- 
tezke. Basasagua arrunta da, ia habitat guztietan bezala. Katagorri arrunta ere erraz 
ikus daiteke. Kamiboroen artean berezkoena Basakatua da, hemen aipatu dena; 
Basakatuarekin batera Katajineta arrunta, Azkonarra età Azeri arrunta ere aipa dai- 
tezke. Ungulatuei dagokienez, Gipuzkoan suspertzen ari den Orkatza honelako 
basoetan babesten da.

Pagadietako komunitate faunistikoa ere basokoa da erabat. Pagadiak, berezita- 
sun nabarmenak ditu (baldintza mikroklimatikoak eta oihanpearen garapen eskasa, 
esate baterako). Horien ondorioz, hariztian età baso mistoetan baino ornodun-espe- 
zie gutxiago aurkitzen da hemen, baina espezie horiek ongi definituriko komunita
te berezia osatzen dute. Tamaina txikiko ugaztunen artean Millet satitsua, Satitsu 
txikia, Lursagu gorria, Sagù lepahoria eta Muxar grisa dira berezkoak, nahiz eta 
denak hostoerorkorretako beste basoetan ere aurki daitezkeen. Kamiboroen artean 
Basakatua aipatu behar dugu berriz ere, eta ungulatuen artean Basurdea.

1.7. irudia: Basakatua. Arg.: I. Irizar.
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Oro har, pagadietako komunitate faunistikoa harizti età baso mistoetako komu- 
nitatearen antzekoa da, espezie-kopuruan pobreagoa. Baina pagadiak beste baso 
horiek baino hobeto kontserbatu dira, hedadura handiagoko masak gelditzen dira 
gaur egun, eta honek interes bereziko espezie askoren babes nagusi bihurtu du paga
dia. Sarritan esaten da pagadi batzuk zahartzen ari direla eta hauen birsortze-proze- 
sua areagotu beharra dagoela; faunaren kontserbaziorako ere interesgarria da paga- 
diaren etorkizuna bermatzea, baina transformazioak gradualki egin beharko dira, 
hainbat espezie interesgarriren babeslekua den basoa bat-batean eraldatu gäbe eta 
naturaren kontserbaziorako legediak babesten di tuen Basakatu, Muxar gris eta beste 
animalia interesgarrientzat nahitaezkoak diren babesa, lasaitasuna eta elikagaia bir- 
sortze prozesuan zehar bermatuz.

Basoa soildu den eta belardia zaindu ez den lekuetan, basoaren berreskuratzea- 
ren lehen fasea diren sastrakadiak garatzen dira. Sastrakadiak (otadiak, txilardiak, 
iralekuak) habitat menditarrak dira batzuetan, behe-lurrekoak (landazabaleko osa- 
gaiak) beste batzuetan. Hauetan denetan ugaztunak gutxi izaten dira; mikrougaztu- 
nen artean Satitsu arrunta Larre-lursagua età Basasagua dira arruntenak. Otadiak 
ugaztun handiagoen babeslekua ere izan daitezke: Azeri arruntarena, Azkonarrarena 
eta Erbiarena, esate baterako.

•  Harkaiztegietako ugaztunak

Harkaiztegiak eta biziki karstifikatutako zona batzuk basoek estali gäbe egon 
ziren antzinako paisaian. Kare-harrizko harkaiztegietako landaredi-konplexua abe- 
ratsa da, dibertsitate handia eta espezie interesgarri asko erakusten ditu. 
Harkaiztegietako hegazti-komunitate bereizgarria ere badago, baina ugaztunen 
kasuan ezin da horrelakorik definitu. Mikrougaztun batzuk eta hauen harrapari txi- 
kiren bat besterik ez da aurkitzen honelako habitatetan, gehienak inguruko basoeta- 
koak. Baina badago ugaztun-espezie bat, soilik honelako inguruetan bizi daitekee- 
na: Elur-lursagua.

Elur-lursagua

Chionomys nivalis
Elur-lursagua Europa eta Asiako mendikate batzuetan (Iberiar penintsulatik 

Iraneraino) bizi den karraskari txikia da. Würm glaziazioan (periodo hotzenetan. 
batez ere) Elur-lursaguak Europa erdialdean eta mendebaldean Europan oso  
banaketa zabala izan zuen, baina, klima epeldu zen neurrian eta paisaia aldatzean, 
habitat optim o eskuragarria gelditzen ari zen leku isolatuetara mugatu zen, aipa- 
turiko mendikateetan.

Gorputzaren luzera 14 cm eta isatsarena 7 cm izaten dira gehienez, eta pisua 
70 g. ale handienetan. Karraskari honen ilea trinkoa da, grisaxka gainetik eta gris-
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zurixka azpitik. Bibote luzeak izaten dituzte (40-50 mm), espeziearen ezaugarria 
direnak.

1.8. irudia: Elur-lursagua. Arg.: J. Gonzalez.

Ingurune arrokatsuak ditu atsegin bizitzeko (harrizko blokeak, lapiazak eta 
bcste m orfologia karstiko batzuk, morrenak, . . . ) ,  basotik at. Leku harritsu horic- 
tan harrien azpian, pitzaduretan. lur-azpiko galerietan etab. gordetzen dira. 
Badirudi harrien azpian eta lur-azpiko fisuretan aurkitzen dituela lursagu honek 
bizitzeko behar dituen baldintza klimatiko egonkorrak (tenperatura fresko eta oso  
egonkorrak bâtez ere) eta horrelako baldintzak nahitaezkoak direla espezieak  
iraungo badu.
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Lursagu hau landarejale hertsia da; landare-inota desberdinen hostoak, zurtoi- 
nak, loreak, haziak eta sustraiak jäten ditu“5’.

Euskal Herrian Elur-lursaguak banaketa-eremu zatikatua du eta mendikate bat- 
zuetan aurkitzen da soilik: Pirinio, Aralar, Aizkorri eta Raneroko haitzak <6:!’l6). 
Bertako zona garai karstikoenetan eta arrokatsuenetan aurkitzen ditu bizitzeko 
behar dituen baldintzak. Würm glaziazioan Elur-lursaguak banaketa zabalagoa 
izan zuen Euskal Herrian, aztarna fosilek erakusten duten bezala"7’, baina leku 
gehienetatik desagertua da jadanik.

Badirudi karraskari interesgani honengan eragiten duen kontserbazio-arazo 
nagusia populazio askok duten tamaina txikia eta isolamendua direla. Arazo des
berdinen aurrean (gaixotasunak, zorizko gertaerak...) sentikorragoak dira popula
zio txiki eta isolatuak, hauetan ohikoa ez den hilkortasun-tasa handiago batek 
ondorio itzulezinak izan ditzake. Hórrela, espezie honen kontserbazioa bere popu- 
lazioen kokalekuak ezagutu eta habitataren suntsipena ekiditean oinarrituko da.

•  Ibaietako ugaztunak

Ibaiak ekosistema bereziak dira, eikarren artean lotura estua duten bi osagai oso 
desberdinek osatutakoak: ur-ibilgua eta honen ertzetan garatzen den ibaiertzeko 
basoa, alegia.

1.10. iru d ia : Ibai età errekak ur-ibilguaren età bazterretako landarediaren multzoa dira. 
Amundarain erreka, Zaldibia, 2002ko iraila. Arg.: I. Irizar. 2002ko iraila.
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Ur-bazterreko haltzadi età baso mistoetan ugaztun ugari aurkitzen da, bertan 
biziz edo beraien desplazamenduetan baso lineai hauek babes modura erabiliz. 
Baina espezie interesgarrienak urari estuki lotuta bizi direnak dira, hauen artean Ur- 
satitsu hankazuria (Neomis fodiens), Muturluze piriniarra (Galemys pyrenaicus), 
Ipurtatsa (Mustela putorius) età Bisoi europarra (Mustela lutreola) azpimarratu 
behar dira. Azken hiru espezie hauek Goierriko erreketan diraute età bertako fauna- 
ko espezie interesgarrienetakoak ditugu.

Garai batean bazen bosgarren ugaztun semiakuatiko bat: Igaraba arrunta. 
Igaraba espezie arrunta da Europako ibai askotan, baina Gipuzkoan XX. mendearen 
erdi inguruan desagertu zen, ehizak età beranduago kutsadurak eraginda. Agauntza 
errekako azken Igaraba arrunta 1940.eko haraarkadan Senperen harrapatu zela esa- 
tean bat datoz Lazkao età Ataungo hainbat bizilagun.

Goierriko ur-sarea osatzen duten ibai età errekek kontserbazio-egoera desberdi- 
na erakusten dute zatika, età honek eragina dauka leku bakoitzean aurkitzen diren 
ornodunekin.

Basoekin gertatu den bezala, erreketan antzinako ekosistemetako azken lekuko 
interesgarriak gelditzen zaizkigu oraindik età hauen iraupena ziurtatzeko, uraren 
kalitateaz gain, ur-bazterreko landarediaren kontserbazioaz età errestaurazioaz 
arduratu beharko dugu hurrengo urteetan.

Muturluze piriniarra

Galemys pirenaicus
Muturluze piriniarra tamaina txikiko ugaztun intsektiboroa da. 80 gramoko 

pisua har dezake età 25 crn inguruko luzera izaten du. Kolore iluneko ilea dauka, 
beltzexka, età haren anatomiako bi ezaugarri nabarienak muturra età buztana dira, 
biak luze-luzeak. Europako espezie endemikoa da età Iberiar penintsularen erdial- 
deko ipar-erdialdeko mendikateetako erreketan età eskualde eurosiberiarreko arro 
hidrologiko gehienetan aurkitzen zen. Pirinioko ipar magaleko erreketan ere bizi 
da. Bere banaketa erabat zatikatua da, kausa naturalek isolamendu geografikoa 
eragin zutelako hasieran età ibai-ekosistem en degradazioak zatikapena areagotu 
duelako ondoren. Beti ura daramaten età kaiitate-baldintza oso ona mantentzen 
duten iturburuetatik hurbileko ibaialdeetan bizi dira. Ibaiertzetan egiten du bere 
habia, zuhaitz handien sustraien azpialdean edo beste animaliek egindako zuloak 
berrerabiliz (Satorrenak età Ur-arratoienak, esate baterako). Oso urpekari ona da 
età ibai-hondoko ornogabe txikiak harrapatzen ditu jateko"8).
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Euskal Herriko sare hidrografikoa aztertuz. muturluzea XX. mendearen lehen 
erdian ia lurralde osoan biziko zela pentsatu behar da. Nafarroan banaketa zaba- 
lagoa dauka oraingoz"9’. baina Euskal Autonomia Erkidegoan izugarri urritu da. 
80. hamarkadan espezieak Erkidegoan zuen banaketa argitzeko egiten diren lehen 
lanetan Gipuzkoan età Araban aurkitu zen; gaur egun Oria arroko erreka batzue- 
tan gelditzen dira soilik Muturluzeen populazioak120'.

1.12. irud ia : Mulurluze piriniarrarcn gaurko banaketa Buskal Hcrrian ' '1
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Muturluze piriniarraren bizi-zikloa ibaien goiko eta erdialdeko ibaialdeek 
eskaintzen dizkieten baliabideei lotuta dago erabat, eta honek oso sentikorra 
bihurtzen du espeziea ibai-ekosistemaren kontserbazio mailarekiko. XX. mende- 
aren bigarren erdian gertatu ziren uren poluzioak eta ubide zein ibai-bazterretako

egituraren eraldaketa nabarmenek espezie bitxi honen populazioak zatikatu eta 
desagertzera edo urritzera eraman zituzten. Lehen baldintza nagusi honen ondo- 
ren, beste faktore batzuek ere eragin dute populazio zatikatu txikiengan: nekaza- 
ritzarako, industriarako edota hidroelektrizitaterako erreketatik ateratako urak 
(legezkoak zein legez kanpokoak), urtegiek eragindako ur-emarien erregulazioak, 
debekatutako metodoekin egindako arrantzak (nasak, butroiak, trasmailuak). 
Azken jarduera hau ohikoa da gaur egun oraindik erreka batzuetan eta ziur 
Muturluze piriniar askoren heriotza ekarri duela.

Muturluzeen biziraupena arriskuan jartzen duten faktoreak ez dira desagertu, 
ibai-ekosistem en degradazio etengabe eta amaigabeak aurrera jarraitzen du, eta 
hau da Euskal Autonomia Erkidegotik desagertzeko arrisku handiena duen ugaz- 
tuna une honetan.

1.13. irudia: Muturluzearen habitata. Arg.: J. Gonzalez.

•  Landazabaleko ugaztunak

Landazabala, nekazaritzari loturiko paisaia da: belardi, soro, iraleku, etxe-ingu- 
ru eta basotxoen multzoa. Benetako landazabalean tipikoak dira tarteka kontserbat- 
zen diren baso-pusketa txikiak (hariztiak, esate baterako) eta lur-sail desberdinen 
arteko muga egiten duten landaretza-hesiak, inguru horretan antzina zegoen oiha- 
neko zuhaixka- eta zuhaitz-espezie desberdinek osatuak.
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Paisaia konplexua da landazabala. Bertan ematen diren landaretza-aniztasunak 
età nekazaritza-jarduerek elikagai-aukera ugari (basa-fruitu, intsektu...), lekuko bal- 
dintza desberdinak età babesa elkartzen dituzte, età horrek guztiak faunaren dibert- 
sitate bereziki aberatsa dakar, hainbat età aberatsagoa mikrohabitaten eskaintza 
handiagoa den neurrian. Goierrin gaur egun landazabala oso sinplifikatuta aurkitzen 
da. Paisaia-mota honetan elementu garrantzitsua diren zuhaitz- età zuhaixka-hesiak 
(lur-sail desberdinak mugatzen zituztenak...) moztuta daude jada.

1.14. iru d ia : Landazabala Lazkaomendi aldean, 2002ko iraila. Arg.: I. Irizar. 2002ko iraila.

Landazabala ugaztun askorentzat bizileku egokia da. Mikrougaztunen kasuan 
espezie-kopuru handia dago; karraskarien artean Uzta-sagua, Arratoi arrunta, 
Arratoi beltza, Etxe-sagua, Basasagua, Larre-lursagua, Satain piriniarra età Lursagu 
lusitaniarra ohizkoak dira. Intsektiboroen artean, berriz, Triku arrunta, Sator arrun- 
ta età Satitsu arrunta dira ohikoak. Uzta-sagua da landazabaleko mikrougaztun 
bereizgarrienetakoa, habitat honetako belardietan bizi baita soilik. Erbia ere aurki 
zitekeen zenbait lekutan, baina gaur egun urna da età goi mendiko belardietan aurki 
daiteke nagusiki. Karniboroen artean ugarienak Azeri arrunta età Lepazuria dira, 
baina Katajineta arrunta età Erbinudea ere aurkitzen dira; garai batean Erbinudea 
zen landazabaleko harrapakari txiki tipikoena, baina gaur egun askoz urriagoa da, 
landazabaleko heterogeneitatea murriztu delako segur aski.
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Dibertsitate biologikoaren età jasangarritasunaren aldetik, nekazaritza-ingurune 
aberatsa ez datza belardi berde-berde etengabean. Aberastasuna belardi, basotxo età 
hesi naturalek sorturiko paisaia konplexuak ekartzen du. Ongi kontserbaturiko lan- 
dazabalean esplotazioaren età kontserbazioaren artean oreka aberatsa lortzen da. 
Nekazaritza nahitaezkoa izanik, bizidunetan aberatsa den naturaren aprobetxamen- 
du-mota hau jarraitu beharreko eredua da. Etorkizuneko nekazaritza jasangarriaren 
adierazleen artean, inguaine hauetako basotxo età hesi naturalen kontserbazioak età 
errestaurazioak funtsezkoak izan beharko lukete.

•  Zuhaitz-landaketa komertzialetako ugaztunak

Aurreko mendeetako baso-soilketa etengabeen ondoren, Gipuzkoako mendietan 
XX. mendean egin diren zuhaitz-landaketak direla età, zuhaitzek estaliriko lurren 
azalera handitu egin da berriz età hórrela gertatu da Goierrin ere(21). Baina zuhaitz- 
landaketa berriek ez dute lortu jatorrizko basoetako aniztasun biologikoa nabar- 
menki berreskuratzea. Nola da hori?

Baso-inguruneak diren arren, zuhaitz-landaketak faunarentzat bereziak dira alde 
askotatik età horren arrazoia ez da bakarrik landatzeko orduan aukeratu den espe- 
ziea exotikoa/bertakoa edo koniferoa/hostozabala izatea. Landaketen berezitasun 
nagusiak, basoek izaten duten “egituraren” berezitasunak dira.

1.15. iru d ia : Adin età espczie berdineko zuhaitzek osatzen dituztelako età oihanpea ezabatzen dclako, pinudiak 
inguaine sinpleak izaten dira. Pinudia Mutiloan, 2002ko iraila. Arg.: I. Irizar.
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Jatorrizko basoan zuhaitz gazteak, zaharrak eta bitartekoak zeuden bitartean, 
landaketa berri hauetan zuhaitz guztiak adin berekoak izaten dira. Koniferoen lan- 
daketak, produktibitateari begira zaintzen direlako, “garbiak” izaten dira sarritan, 
hau da, ez dute oihanpe garaturik izaten, lurrean ez da hildako adar eta enborrik aur- 
kitzen. Jatorrizko basoetan, kausa desberdinak direla medio, tamaina desberdineko 
zuloak zituzten enborrak aurkitzen ziren, han-hemenka; baina landaketa komertzia- 
letan zuhaitzak gazteak eta zainduak direnez, enborrak zuzenak dira, akatsik gabe- 
ak, zulorik gabeak. Amaitzeko, koniferoen landaketa komertzial hauek zahartu 
baino lehen botatzen dira, eta matarrasa izeneko aprobetxamendu-mota delà eta, 
zuhaitz guztiak aldi berean desagertzen dira lur-sail batean.

Horregatik guztiagatik, jatorrizko basoekin konparatzen ditugunean, interes 
komertzialeko zuhaitz-landaketak ingurune sinpleak direla nabarmen ikusten dugu. 
Basoetako animalia espezialistek behar dituzten hainbat elementu (hildako egurra, 
zuloak dituzten zuhaitzak, fruitu desberdinak, oihanpea) falta dira. Egitura aldetik 
horren sinpleak izatea da, azken finean, basoetako fauna berreskuratzeko zuhaitzen 
landaketa komertzialek erakusten duten ahalmen eskasaren arrazoia. Ingurune 
hauetako ornodunen komunitatearen adibide bezala, pinudikoa aurkeztuko dugu.

Pinudietako ugaztun-komunitate berezirik ez dago. Espezie forestal banakaren 
bat aurkitzen da, Katagorri arrunta esate baterako, baina honekin batera espezie ubi- 
kuistak bizi dira bertan: Basasagua eta Satitsu arrunta bâtez ere. Karniboroen 
kasuan Katajineta arrunta eta Lepazuria bizi daitezke nahikoa mikrougaztun baldin 
badago. Ugaztun handiek pinudia babes-leku bezala bakarrik erabiltzen dute eta 
hori da Basurdearen kasua; azken honen bizi-zikloan oso garrantzitsua da udazke- 
nean elikagai oso energetikoak jan ahal izatea eta horrelakoak harizti, gaztainadi, 
artadi eta pagadietan aurkitzen ditu (ezkurrak, gaztainak, pagaziak), ez pinudietan.

Laburbilduz, pinudiak baso autoktonoen isla pobretua den komunitatea man- 
tentzen du, goian deskribatu ditugun sinpletasuna eta homogeneotasuna direla eta. 
Zenbat eta tratamendu gehiago jaso pinudiak (inausketak, garbiketak,...), are eta 
gehiago urruntzen da bere baso-izaeratik, età pobreagoa da gordetzen duen anizta- 
sun biologikoa.

Dena den, faunaren kontserbazioaren ikuspegitik balorazio bikoitza egin beha- 
rra dago zuhaitz-landaketen kasuan. Aide batetik, desagertzeko arriskua duten orno- 
dun forestal guztiak harizti eta pagadietakoak dira, eta zuhaitz-landaketa hauek, 
orain arte behintzat, ez dute faunaren kontserbazioan ekarpen nabarmenik egiten. 
Baina, bestalde, potentzialki oso interesgarriak dira, zeren eta basoko animalia ez- 
espezialistak jaso dituzten bezala, pentsatzekoa da, baso hauen gestioan produkzio- 
irizpideak eta kontserbazio-irizpideak uztartzea lortuko bagenu (estrukturaren alde
tik dituzten hutsuneak nolabait betetzea eta aprobetxamendu-sistematan aldaketak 
ezartzea, esate baterako), desagertzear dauden espezieak eta basoetako ornodun 
espezialistak jasotzeko gaitasuna lortuko luketela, eta ingurune baliotsuak izatera
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iritsiko liratekeela. Bide horretan saiatzea izango litzateke basogintza jasangarria- 
ren oinarrietako bat.

1.2. taula: Euskal Herriko eta Goierriko ugaztunak. Lehen bi zutabeetan Euskal Herrian 
garai historikoetan bizi izan diren eta gaur bizi diren ugaztunen zerrenda. Lehen zutabean 
izen zientifikoa. Bigarren zutabean izen arrunta. Hirugarren zutabean Goierrin aipatu izan 
diren ugaztunak nabarmentzen dira. Lauki zuria: ez da Goierrin orain arte aipatu. Lauki belt- 
za: garai historikoetan aipatu izan da, baina Goierritik desagertua da. Lauki gorria: aipatua 
izan da eta gaur egun desagertzeko arriskuan dauden animalien EAEko Katalogoan jaso da. 
Lauki berdea: aipatua izan da eta ez da katalogoan jaso, (t) ikurra: espezie desagertua 
Euskal Herrian. (*) ikurra: espezie arrotza eta bertakotua'2-3-4 5 6'22’.

INTSEK TIBO RO AK
Erinaceus europaeus Triku arunta
Sorex minutus Satitsu txikia
Sorex coronatus Millet satitsua
Neomys anomalus Cabrera ur-satitsua
Neomys fodiens Ur-satitsu hankazuria
Suncus etruscus Satitsu etruriarra
Crocidura russula Satitsu arrunta
Crocidura suaveolens Baratze-satitsua
Talpa europaea Sator arrunta
Talpa occidentalis Sator itsua
Galemys pyrenaicus Muturluze piriniarra

KIROPTEROAK
Rhinolophus ferrumequinum Ferra-saguzar handia
Rhinolophus hipposideros Ferra-saguzar txikia
Rhinolophus euryale Ferra-saguzar mediterraneoa
Myotis mystacinus Saguzar biboteduna
Myotis emarginatus Geoffroy saguzarra
Myotis nattereri Natterer saguzarra
Myotis bechsteini Bechstein saguzarra
Myotis myotis Arratoi-belarri handia
Myotis blythii Arratoi-belarri txikia
Myotis daubentoni Daubenton saguzarra
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelo txikia
Pipistrellus nathusii Nathusius pipistreloa
Pipistrellus kuhlii Kuhl pipistreloa
Hypsugo savii Mendi-saguzarra
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RNyctalus leisleri Gau-saguzar txikia
Nyctalus noctula Gau-saguzarra
Nyctalus lasiopterus Gau-saguzar erraldoia
Eptesicus serotinus Baratze-saguzarra
Barbastella barbastellus Baso-saguzarra
Plecotus auritus Ipar-belarrihandia
Pie co tus austriacus Hego-belarrihandia
Miniopterus schreibersi Schreibers saguzarra
Tadarida teniotis Saguzar buztanluze europarra

KARNIBOROAK
Canis lupus Otsoa
Vulpes vulpes Azeri arrunta
Ursus arctos Hartz arrea
Mustela nivalis Erbinudea
Mustela erminea Erbinude zuria
Mustela putorius Ipurtatsa
Mustela lutreola Bisoi europarra
Martes martes Lepahoria
Martes faina Lepazuria
Lutra lutra Igaraba arrunta
Meies meles Azkonarra
Genetta genetta Katajineta arrunta
Lynx sp. ( t) Katamotza
Felis silvestris Basakatua
Mustela vison (*) Bisoi amerikarra
Felis catus Etxe-katua

A R  TI OD A KTILO AK
Sus scrofa Basurdea
Cervus elaphus Orein arrunta
Dama dama Adarzabala
Capreolus capreolus Orkatza
Rupicapra pyrenaica______________ Samoa
Capra pyrenaica (t)_______________Basahuntza

39



K ARRASK ARIAK
Sciurus vulgaris Katagorri arrunta
Marmota marmota (*) Marmota alpetarra
Micromys minutus Uzta-sagua
Apodemus flavicollis Sagu lepahoria
Apodemus sylvaticus Basasagua
Rattus rattus Arratoi beltza
Rattus norvégiens Arratoi arrunta
Mus domesticus Etxe-sagua
Mus spretus Landa-sagua
Clethrionomys glareolus Lursagu gorria
Arvicola sapidus Mendebaldeko ur-arratoia
Arvieola terrestris Ekialdeko ur-arratoia
Chionomys nivalis Elur-lursagua
Microtus arvalis Landa-lursagua
Microtus agrestis Larre-lursagua
Microtus gerbei Lursagu piriniarra
Microtus duodecimcostatus Lursagu mediterraneoa
Microtus lusitanicus Lursagu lusitaniarra
Eliomys quercinus Soro-muxarra
Glis glis Muxar grisa
My o castor coy pus (*) Koipua

LAG OM ORFOAK
Oryctolagus cuniculus Mendi-untxia
Lepus europaeus Erbi europarra
Lepus granatensis Erbi iberiarra
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II. FAUNAREN KONTSERBAZIOA. BISOI 
EUROPARRAREN KASUA

2.1. ZEIN DA ARAZOA?

Fauna mehatxatua, epe laburrean desagertu edo suntsitzeko arriskuan dagoena 
da. Animaliak desagertzea (beste bizidunak bezalaxe) ez da ezohikoa bizitzaren his
torian; berez, dibertsitate biologikoaren bilakaerari lotuta dagoen prozesu nórmala 
da espezie biologikoen suntsipena. Suntsipenak etengabe gertatzen dira, baina 
lurraren historia geologikoan, suntsipen-tasa txikiko garaietan tartekatuta, suntsipe
nak oso ugariak izatera iritsi diren aldi batzuk ere gertatu dira, suntsipen masiboak 
alegia. Denbora geologikoan gertuen daukagun suntsipen masiboa Kretazikoaren 
amaierakoa da, duela 65 milioi urte gertatutakoa. Gaur egun, biosfera suntsipen 
masibo berri baten aurrean aurkitzen ote den eztabaidatzen hasiak dira zientziala- 
riak.

Ugaztunak izan arren liburu honetako protagonistak, ornitologia edo hegaztiak 
ikertzen dituen zoologiaren atala oso aurreratua dago eta gai hau azaltzeko beha- 
rrezko datuak eskuragarriagoak dira; horregatik, hegaztiak hartuko ditugu adibide 
bezala eztabaidaren zergatia ikusteko. Erregistro fosilari jarraituz, 100 urte bakoit- 
zeko hegazti espezie bat desagertzea espero omen daiteke, baina azken mendeetan 
suntsipen-tasa teoriko hori erabat gaindituta gelditzen ari da: 1500-1800 urteak 
bitartean 23 hegazti-espezie desagertu zirela ezagutzen da; 1800-2000 urteak bitar- 
tean 103 espezie desagertu dira; suntsipen-tasa handitzen doa eta 100 urte barru 
desagertutako hegazti espezieak 460 izan daitezkeela aurreikusten da(23). 2.1. irudian 
ikusten den bezala, arazoa ez da hegaztietara mugatzen eta dimentsio masiboartn 
itxura hartzen hasia da.
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Hegaztiak Ugaztunak Narrastiak Anfibioak Arrainak
(%12) (%24) (%27) (%20) (%30)

2.1. irud ia : Natura eta Baliabide Naturalak Kontserbatzeko Nazioarteko Batasunaren datuen arabera, hurrengo 
100 urteetan mundutik desagertzeko arriskuan dauden omodunak ,Da'uak

Ezezagunak 
Beste batzuk 

Berezko faktoreak 
Kutsadura atmosferikoa 

Istripuak 
Kutsadura 

Beste espezie batzuk 
Giza jardueragatiko eragozpenak 

Hondamendi naturalak 
Espezie arrotzak 

Esplotazio zuzena 
Habitataren eraldaketa

2.2. irud ia : Desagertzeko arriskuan dauden 1012 hegazti-espezieen 
egoeran negatiboki eragiten duten faktoreak03,l> ha,t”*<’,rud”>.

Denbora-eskala geologikoan, espezieak desagertzeko kausak bi multzotan laburtu 
daitezke: istripuak (ingurugiro-baldintzen aldaketa sakon eta azkarrak) eta espezieen 
arteko interakzioak (konpetentzia eta harraparitza, esate baterako). Suntsipen masibo- 
ak istripu-erako gertaeren ondorioa izan dira orain arte (oso ezaguna egin da, adibi- 
dez, Kretazikoaren amaierako suntsipena kometa erraldoi batek sortu izanaren teoria).

Baina, gaur egun, suntsipenen kausa nagusia bestelakoa da. 2.2. irudian, desa
gertzeko arriskuan dauden 1.012 hegazti-espezieen egoera negatiboki eragiten
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duten faktoreak erakusten dira. Hor ikusten denez, hegazti mehatxatuengan gehien 
eragiten duten arazoak habitaten degradazioa (eta desagerpena), hegaztien zuzene- 
ko esplotazioa (ehiza, bilketa...) eta giza jardueren ondorioz jatorrizko banaketa- 
eremutik kanpo bertakotu diren espezie arrotzak dira. Hau da, giza jarduerak dira 
mende gutxi batzuetan hegazti guztien %12a arriskuan jarri dutenak. Hórrela ger- 
tatzen da gainera desagertzeko arriskuan dauden beste animalia-talde eta espezie 
gehienekin ere. Gure lurraldearen kasuan habitataren eraldaketa, giza jardueragati- 
ko eragozpenak eta espezie arrotzen bertakotzea dira animalia-espezieen galzoria- 
ren faktore eragile nagusiak.

Hurrengo eztabaida zera izan daiteke: hori guztia ikusita, kezkatu beharra al dau- 
kagu? Eraginik izango al du arazoak hemen ere? Erantzunak baiezkoa izan behar- 
ko luke kasu bietan. Biosferako osagai garen neurrian, mende batzuetan ezagutzen 
ditugun animalia eta landareen laurdena edo erdia galtzera iristen bagara, belaunal- 
di gutxi barra gure ondorengoen bizi-baldintzak oso desberdinak izatera iritsiko 
direla pentsatu behar da. Nahi gabe izanda ere, bizirauteko beharrezkoak zaizkigun 
gauza garrantzitsu asko aida daitezke, honek gizakion bizimoduan eragingo duela- 
rik. Balizko egoera bat hau izan daiteke: polinizazio-prozesuak kaltetuak suertatzea, 
intsektu-espezie polinizatzaileak galtzen hasten direlako; honek elikagaien produk- 
zioan eragina izango luke.

Bestalde, arazoa gaur egun oso orokorra da, planetako txoko gehienetan nabari 
da età Euskal Herria ez da salbuespen. Adibide gisa, lehen ataleko 1.2. taulako 
datuak goiko grafikoen formatu berean aurkezten ditugu 2.3. irudian.

2.3. iru d ia : Goierriko ugaztunen artean, EAE-tik desagertzeko arriskuan daudenen proportzioa.
1.2 taulako datuak erabili dira.

2.1. eta 2.3. irudiak ez dira guztiz konparagarriak (batek mundu mailako pers- 
pektiba dauka, besteak EAEkoa) baina hemen ere arazoak ditugula erakusteko balio 
du. Nabarmena da Goierriko ugaztun guztien ia %37a desagertzeko arriskuan dago- 
ela eta halako proportzio altu horrek badu bere esplikazioa: gure esparru geografi-
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koan, lurralde-azalera handiak oso eraldatuta daude età berezko faunaren osagai 
nagusiak galduta daude jada; ia lurralde guztian desagerturiko fauna hori mendika- 
te batzuetan gelditzen diren azken gune naturaletan gordetzen da età Goierri aspal- 
di sartu zen ingurunearen eraldaketa sakonaren bidean, età ikusi dugu aurreko ata- 
lean zenbait espezie desagertu ere egin direla bertako ibai età basoetatik. Baina, bes- 
talde, fauna mehatxatuaren azken gordelekuak diren bi naturgune nagusi ere aurkit- 
zen ditugu eskualdean: Aralar età Aizkorri mendiak. Funtsezkoa da naturgune 
hauen kudeatze egokia età fauna mehatxatuaren babes zorrotza, dibertsitate biolo- 
gikoaren galera handia geldiarazi nahi bada.

Gaur egun naturaren osagaiak (animaliak, landareak) kontserbatzeko arrazoi asko 
daude età batzuetan arrazoi altruista età egoisten multzoetan zatitzen dira. Era bate- 
koak ala bestelakoak izan, denak dira egiazkoak età azken finean naturaren balio des- 
berdinek gure bizimoduan duten ala izango duten balioetan oinarritzen dira. 2.4. iru- 
dian naturaren balio-mota desberdinak era eskematikoan adierazten dira.

E R A B IL P E N -B A L IO A K BESTELAKO BALIOAK

E R A B IL P E N  Z U Z E N A E R A B IL P E N  E Z  Z U Z E N A A U K E R A  B A L IO A IZ A T E A G A T IK O  B A L IO A

Z uze ne an  e ra b iltzen  d itugu- 
lako, kon tse rb a tzea  kom eni 
za igu  b iz idun  asko:

- E likaga iak
- E h iza -an im a liak
- Egurra età b cs te  cra iku n tza  

m ate ria la k
- S e nd ab e larra k

Z uze ne an  izan ga be . izaki 
b iz idu n  ba tzu k oso  ba liaga - 

I  rri d itug u  età ez za igu  
| kom e n i hauek sun ts itzea

, - P o lin izaz ioan pa rte  hartu
- Izu rriteak kon tro la tu
- Lu rra rren em a nko rta sun a  

hand itu
- Kutsadura  m urriztu
- Jendea erakarri
- U r-horn iduran  lagundu
- U ho ldeen inda rra  apaldu
- H ezikota

G a ur e g u n  in on go  e ra b ilpe n ik  
ez  da u k a n  edoze in  espez ie  
ba lia ga rri gorta da iteke 
e tork izu ne an .
E s p ez iea k  sun tsitzea 
e to rk izu ne ra k?  au kera k  
ga ltzea da .
E to rk izun eko  p ro duktuak:

- S e nd ag a iak
- B a lia b ide  ge ne tiko ak
- Ike rke ta  b io log ikoa
- E likaga i berriak
- E ra ikun tza  m ate ria lak

Iza teaga tik  b iz irau teko  esku b ide a  
dauka te  età e tikok i ez  da 
on a rgarrla  ha ue k  sun ts itzea .

2.4. irud ia : Naturako gaiek (animaliek, landareek...) dituzten balio desberdinak 
età ondorioz horiek kontserbatzeko dauden arrazoi desberdinak (»«¡k«“1“™».

Arazoak arazo, azken hamarkada batzuetan naturaren kontserbazioan lortutako 
esperientziak erakusten du gizartearen garapena età dibertsitate biologikoa uztart- 
zea posible dela. Espezie mehatxatuen egoera ezagutu, jarraitu età ulertzeko meto
dologia età tresna teoriko zein praktikoak garatzen ari da zientzia; izan ere, kont- 
serbazioa da azken hamarkadan natur zientzia desberdinen lan-eremu nagusia. 
Administrazioak, bestalde, legedia età bestelako tresna praktikoak garatu ditu 
(basa-fauna età -flora kudeatzeko planak, desagertzeko arriskuan dauden espezieen 
katalogoak, kudeaketa-planak etab.J. Euskal Hernán fauna mehatxatuarekin lan 
egiteko oinarrizko tresnak garatuta daude jadanik, legediak nahikoa aukera ematen 
ditu espezieak zein habitatak babesteko età berreskuratzeko(Ikus24).

Azkenik, naturaren kontserbazioa giza jardueren arlo guztietan txertatzen duen 
garapen jasangarriaren kontzeptua definitu età zabaltzen hasia da. Garapen jasan- 
garria, etorkizuneko belaunaldien beharrak asetzeko aukerak arriskuan jarri gabe, 
oraingo belaunaldien beharrak asetzen dituen garapen ekonomiko età soziala da.
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Gizakion premia horien artean 2.4. irudian adierazi ditugunak daudela kontuan har- 
tuta, fauna- età flora-espezie guztien kontserbazioa bermatu behar du garapen jasan- 
garriak età gaur egun desagertzeko arriskuan dauden espezieen arriskua gutxitzeko 
lanek premiazkoak izan behar dute.

Hau guztia da X. Gerriko ikerlan honen testuingurua. Goierrin badago premiaz- 
ko laguntza behar duen ugaztun bat, età liburu honetako hurrengo ataletan espezie 
honen arazoak età kontserbazioak nolakoak izan behar duten ezagutzeko hemen 
egin diren ikerketa-lanak aurkezten ditugu.

2.2. BISOI EUROPARRAREN KASUÀ

• Biologia

Bisoi europarra Europako ibai età erreketan bizi den karniboro txikia da. 
Espeziearen jatorrizko banaketa-eremua Iberiar penintsularen iparraldetik konti- 
nentean zehar ekialderantz Uraletaraino zabaltzen zen. Mustelidae familiako kidea 
da (Ipurtatsa, Erbinudea età beste karniboro txiki ezagunen familia da hau) età itxu- 
raren aldetik familiako ezaugarri tipikoak erakusten ditu: gorputza luzea età liraina 
du, gorputz-adarrak motzak età abar. Karniboro txikia da età emeak baino handixe- 
agoak izaten dira arrak; arren pisua 600 età 1.200 g bitartekoa da età emeena 400 
età 800 g bitartekoa. Buruaren età gorputzaren luzera 33-41 cm bitartekoa izaten da. 
Isatsa ez da gorputza bezain luzea izaten. Gazteak 3 hilabeterekin hartzen du hel- 
duaren tamaina bera.

Ilea nahiko motza età marroi kolorekoa du, isatsa età hankak sarritan ilunagoak 
direlarik. Ahoaren inguruan, espeziaren ezaugarri nagusietakoa den kolore zuriko 
banda bat erakusten du (ikus 2.5 età 2.8 irudiak). Bere bizitza semiakuatikoaren

2.5. irud ia : Bisoi europarraren kanpo-ezaugarri bereizganienetako bat, ahoaren inguruan (goian età behean)
duen mantxa zuria da. Arg.: J. Gonzalez.
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adierazle diren mintzak (ez osoak) dauzka behatzen artean, uretan dagoenean bere 
propultsioa hobetzen dutenak (2.6. irudia).

2.6. irud ia : Uretako bizimodua adierazten duen mintza daukate Bisoi europarrek behatzen artean. Arg.: J.

Oraindik nahiko ezezaguna den arren, badago nahikoa informazio Bisoi europa- 
rra aurkeztu ahal izateko(25). Bisoi europarra espezie semiakuatikoa da eta uraren 
inguruan bizi da beti: paduretan, lakuetan, zingiretan eta, batez ere, ur azkarretako 
ibai eta erreka garbietan. Ez da aurkitu inoiz itsasbazterrean bizitzen. Ur-bazterre- 
tan landaretza trinkoa behar du. Habia edo gordelekua ibaiertzeko zulo batean

2.7. irudia: Bisoi europarra. Ikusi bere forma luzatua, hanka motzak eta ilaje marroi ilun tipikoak. Arg.: I. Irizar.
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kokatzen dute sarritan (zuloa berek egin dezakete edo beste animalia batek eginda- 
koa ere aprobetxatuko dute); beste batzuetan gordelekua ibaiertzeko zuhaitzen sus- 
traien artean, urak utzitako egur-multzoetan, enbor lehorren zuloetan, eta baita lan- 
daretza trinkoak babestuta zuzenean lurrean ere egon daiteke, beti ere uretatik hur- 
bil. Estalperik gäbe landaretza trinkoan ezkutuan ere hartzen dute atseden.

2.8. irud ia : Bisoi europarra. Ikusi m utur zuriak (ahoaren gainetik eta azpitik) eta animaliaren tamaina txikia 
(erreferentzia gisa ikerlariaren behatza ikus daiteke). Arg.: I. Villate.

2.9. irudia: Bisoi europarraren atseden-lekua Goierriko erreka batean. Arg.: I. Inzar.

47



Dietari dagokionez, espezie kamiboroa età oportunista da, età dietaren oinarria 
uretan zein ur-bazterretan harrapatzen dituen animaliak dira, ornodunak bâtez ere. 
Harrapakin nagusiak ugaztunak (mikrougaztunak), arrain txikiak, anfibioak (igelak 
età apoak, bâtez ere) età hegaztiak (uroiloak, txori txikiak) dira. Ornogabe batzuk 
ere jaten ditu, nahiz eta kopuru txikietan izan (ur-intsektu handiak, krustazeoak, 
moluskuak). Aukera sortzen denean, hilik aurkitutako animaliak ere jango dituela 
pentsatzen da.

Araldia neguaren amaieran hasten da eta estalketak otsaila eta apirila bitartean 
gertatzen dira. Emeak bost egunetako estroa dauka eta hau hiru aldiz errepika dai- 
teke ernaltzen ez bada. Iraupen aldakorreko ernaldia izaten dute (35-72 egun), zeren 
età emeek arrautzaren inplantazioa atzeratu dezakete (ez da beti gertatzen). Jaiotzak 
apirila eta maiatza inguruan gertatzen dira eta eme bakoitzak 1 -7 kume izaten ditu 
(3,6 da bâtez besteko kumaldiaren tamaina). 12 aste ingururekin uzten dute titia 
gazteek, nahiz età amarekin udazkena arte biziko diren. Gazteen %25a heldutasu- 
nera iritsi baino lehen hiltzen dela kalkulatu da. Jaio eta hurrengo urtean lortzen 
dute bisoiek heldutasun sexuala età arrarena baino azkarragoa da emeen garapena.

I II I I I  IV V VI VII VIII IX X XI XII

Araldia

, Ernaldia

Jaiotzak

Edoskitzea- 
kumeak haztea Gazteak sakabanatzea

2.10. iru d ia : Bisoi europarraren ugalketa-zikloaren kronograma.

Gautarra da nagusiki, baina egunez ere mugitzen da tarteka, udaberri eta udan 
bâtez ere. Neguan ez du hibernatzen. Animalia bakartiak dira eta emea estaltzeko 
bakarrik elkartzen zaio arra. Europako ipar-ekialdeko banaketa-gunean kontserba- 
zio-egoera onean dauden populazioetan ibai-luzerako 10 km bakoitzeko 5-12 
bisoien dentsitateak behatu dira età urritzen ari ziren populazioetan berriz 0,5-2 aie 
10 km bakoitzeko.

•  Gainbehera

XIX. mendean hasi età XX. mendean zehar atzerakada nabarmena jasan dute 
bisoien populazioek eta, historikoki Europako herrialde gehienetan aurkitzen bazen 
ere, gaur egun horietariko askotan desagertu egin da: Alemanian azken behaketa 
1850. urtekoa da, Polonian 1925-26koa, Suitzan 1894koa, eta abar. Atzerakada-pro-
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zesuak aurrera jarraitzen du oraindik età bisoiaren egungo distribuzioa hiru gunetan 
dago banatuta: bat Europaren ipar-ekialdean kokatzen da (Errusia, Bielorrusia, 
Baltikoko Errepublikak), beste bat kontinentearen hego-ekialdean (Ukrainia età 
Georgiako kostaldea età Errumania) età bestea Europaren mendebaldean 
(Frantziako departamentu atlantikoak, Euskal Herria, Errioxa età Burgos). 
Jatorrizko banaketa-eremuaren %80an desagertu dela behatu da (ikus 2.11. irudia).

Gainbeheraren ondorioz, Europako faunan gaur egun desagertzeko arrisku han- 
diena duen kamiboroetakoa d a r) Bisoi europarra età kontserbazio-ahalegin handia 
behar du, lehen urratsak ekialdeko populazioetan eman direlarik(26' 27). Baina bana- 
keta-eremua oso azkar murrizten ari da oraindik, età bere biologiaren hainbat aspek- 
tu oso gutxi ezagutzen dira. Badirudi hego-ekialdeko banaketa-gunea desagertzear 
dagoela. Ipar-ekialdekoan atzerakada-prozesua nabarmena da gaur egun età 90. 
hamarkadan Finlandia, Estonia età Lituaniatik desagertu egin da; Bielorrusian desa
gertzear dago età Errusian gelditzen diren populazioetan (mundu-mailako sendoe- 
nak) urritze-prozesuak aurrera 
jarraitzen duela diote bertako ikerla- 
riek. Gainera, herrialde horretako 
egoera sozioekonomikoa ez da gaur 
egun aproposena babes-politika ego- 
kiak bultzatzeko.

Europako hego-mendebaldean 
dagoen banaketa-guneko bisoien 
kontserbazio-egoera età populazioen 
joerak ez dira zehaztasunez ezagut
zen, baina espeziea urria da età ego
era larrian egon daiteke.
Espeziearen jarraipen egokia 
Frantzian egin da soilik; bertan XX. 
mendean banaketa-eremuaren 
%75etik desagertu da bisoia età gero 
età bakanagoa da, età iparretik hego- 
alderanzko desagertze-prozesu 
azkarra pairatzen jarraitzen du.

Oraindik ez da erabat argitu zein 
edo zeintzuk diren desagertze-pro- 
zesuaren arrazoiak. Hala ere, badiru
di faktore nagusiak habitat-galerak,
Bisoi amerikarra, ehiza età beste 
batzuk izan daitezkeela. Gai hau 
sakonago ikusiko dugu 6. atalean. 2.11. iru d ia : Bisoi europarraren banaketa. Goian, kolore 

berdean, 1850. urtearen ingurukoa; behean gaur egunekoa.
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Espeziearen kontserbazio-arazo larriak ikusita, Europako Administrazio desber- 
dinek beren zerrenda gorrietan edo/eta mehatxatutako espezieen katalogoetan sartu 
dute bisoia eta lehen kontserbazio-neurriak abian jarri dira. Espeziea babesten duen 
legedia ere nahikoa garatua da honezkero. Dena den, Euskal Herrian behintzat, 
lehen urrats motel batzuk besterik ez dira eman orain arte.

•  Bisoi europarra Euskal Herrian

Gure lurraldean aurkitzen diren Bisoi europarrak, espezieak mundu osoan man- 
tentzen duen populazioaren frakzio garrantzitsua dira eta horregatik espeziearen 
kontserbazioa neurri handi batean gure esku dagoela esan daiteke. Baina animalia 
honi buruz dagoen informazioa urria eta zehaztasun gutxikoa da oraindik ere.

Bibliografiaren arabera, Iberiar penintsulan espezie hau 1951. urtean behatu zen 
lehen aldiz, Tolosan hain zuzen ere(28). Beranduago Gipuzkoako beste zenbait leku- 
tan ere aurkitu zen, eta ondoren Bizkaian, Araban eta Nafarroan(29’3a3I-32).

— 103—

2.12. iru d ia : 1963. urtean Pedro Rodriguez de Ondarrak Munibe aldizkarian (30) 
argitaraturiko Bisoi europarraren banaketa-eremuaren mapa.

Aurkikuntza horien segida ulertu nahian, Europako mendebaldeko bisoi-gunea 
(gaur egun Bordeletik Errioxaraino doana), iparraldeko mugan urritze-prozesua 
jasaten ari den bitartean, hegoalderantz zabalkundea jasaten ariko litzatekeela inter- 
pretatu da batzuetan. Baina espeziearen biologiaren oinarrizko informazio-gabezia
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(demografía, ugalketa, elikadura) eta Europako beste lurraldeekin konparatuz 
Euskal Herrian eta Espainian izan den zoologia-zaletasun eskasa kontuan hartzen 
baditugu, ezinezkoa da itxurazko zabalkunde-fenomeno hau frogatu, ezin da ziurta- 
tu Gipuzkoan atzeman zenean bisoia Ebro ibaian ez zegoenik. Gaur egun hipótesi 
honek indarra galdu du jada.

Azken urteetan Ibaizabal, Nerbioi, Oka, Lea, Artibai, Deba, Oria, Ebro, Zadorra, 
Ayuda, Berron, Bidasoa, Arakil-Larraun, Ultzama, Arga, Ega-Urederra, Alama, 
Odron-Linares eta Aragon ibaietan behatu dirá Bisoi europarrak Araba, Gipuzkoa, 
Bizkaia eta Nafarroan egindako behaketa-lan desberdinetan(33,34). Deba ibaian bi beha- 
keta jaso diren arren, Gipuzkoan Oria ibaiaren arroa da gaur Bisoi europarren popu- 
lazioak kontserbatzen dituen bakarra eta bisoiak Goierriko erreka batzuetan aurkitu 
dira nagusiki azken urteotan. Euskal Autonomi Elkartean (uztailaren 9ko 167/1996 
dekretua) eta Nafarroan (azarearen 27ko 563/1995 Foru dekretua) onartu diren 
Arriskuan Dauden Espezieen Katalogoak direlakoetan Bisoi europarra jasotzen da.

Testuinguru horretan, Gipuzkoan Bisoi europarraren kontserbazioa bermatuko 
duen estrategia eraginkorra diseinatzeko eta espeziearen biologiaren ezagutzan dau
den hutsuneak betetzen joateko Oria ibaiaren arroan lan egitea erabaki zen. Ahalik

2.13. iru d ia : Bisoi europarraren banaketa Euskal Herrian.
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eta ikuspegi zehatzena lortu nahian, ikerketa-eremua Amezketa eta Bedaio erreke- 
taraino luzatu dugu. Ikerlan honetan Oria ibaia eta honetara isurtzen duten Mutiloa, 
Eztanda, Agauntza, Amundarain, Zubin, Ibiur eta Amezketa erreketan lan egin da. 
Ikerketa-eremua 2.14. irudian erakusten da.

Kantauri itsasoa

I

Orio 

Usurbil

■

ra "
Ô "

2.14. iru d ia : Ikerketa-eremuaren irudi eskem atikoa<36,ik
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III. BISOI EUROPARRAREN BANAKETA ETÀ 
UGARITASUNA GOIERRIN

Aranzadi Zientzia Elkarteko Pedro Rodriguez de Ondarrak 1951-52 urteetan 
Oria arroan (Tolosan età Billabonan) Bisoi europarrak aurkitu zituenetik(28) 90. 
hamarkadara bitartean espeziearen aipamen gutxi egon da Gipuzkoan. 80. hamar- 
kadaren erdialdera Euskal Autonomia Erkidegoko Ornodun Kontinentalen atlasean 
bisoiak lurralde honetan jarraitzen duela età urria dela ikus daiteke(2) età espeziea
ren aipamenak beranduago hasten dira ugaritzen, 90. hamarkadaren bigarren erdian. 
Gipuzkoan jasotako aipamen gehienak Oria arroan età bereziki Goierrin kokatzen 
dira. 1999-2000 urteetan egindako ikerketa batek(33) Bisoi europarrak EAEn duen 
banaketa zatikatua dagoela età espeziea batere ugaria ez dela erakutsi du. Lan honen 
emaitzek ere Gipuzkoako bisoi-populazio nagusia Goierrin kokatu dute.

Bakana den edo desagertzeko arriskua duen espezie baten kudeaketa planifikatu 
ahai izateko, haren populazioaren banaketa, egoera età bere ekologia ezagutzea 
ezinbestekoa da. Informazioak ahalik età zehatzena izan behar du gainera, kudea
keta eraginkorra izango bada. Bisoi europarra aurkeztu dugunean, animalia semia- 
kuatikoa dela aipatu dugu, baina hori jakitea ez da nahikoa; ibai età erreka guztie- 
tan aurkitzen al da? Uniformeki banatuta al dago ala leku faboragarri gutxi batzue- 
tan isolaturik gelditzen da soilik? Zein da populazioaren gaurko tamaina, bisoi asko 
ala gutxi dago?

Azken urteetan Eztanda, Agauntza età Oria ibaietan bisoiak egon direla baiezta- 
tu dute datu desberdinek. Baina orain arteko datuak ez dira laginketa sistematikoen 
emaitza, ez baita horrelakorik egin. Età sarritan kontrakoa ontzat ematen den arren, 
argi izan behar da, espezie batek une batean duen banaketa-eremua ez dela espe
ziearen aurreko aipamen guztiak bilduz ikusten dena. Banaketa-eremu eguneratuak 
zehaztasunez ezagutzeko, denbora-epe labur batean età metodologia estandarizatu 
bat erabiliaz eginiko laginketak behar dira. Bestalde, ez dago orain arte populazio- 
en tamainaren inongo aipamenik eskualde honetan. Ikus 3.1. taulan azken 10 urte- 
etako bisoi-aipamenak.
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3.1. taula: Azken 10 urteetan Bisoi europarren aipamenak Goierrin. (*) ikurra darama- 
ten aleak ondorengo tranpeo batzuetan berrarrapatuak izan dira baina lehen aldiz harrapatu 
zireneko urtea adierazten da soilik. 1999-2000 urteetan harrapaketa fotografikoa ere egin 
zen, baina jarraian bizirik harrapatutako animaliak aipatzen dira soilik).

URTEA
1995

SEXUA ERREKA
Agauntza

UDALERRIA
Lazkao

BEHAKETA MOTA
Bizirik harrapatua (37)

1997 - Eztanda Beasain Zakurrak hildakoa (37)

1998 - Agauntza Ataun Errepidean hildakoa (37)

1998 - Oria Segura Baserritarrak hildakoa (37)

1998 - Agauntza Ataun Harrapaketa fotografikoa (33)

1999 (*) Emea Agauntza Ataun Bizirik harrapatua (38)

1999 (*) Emea Agauntza Ataun Bizirik harrapatua (38)

1999 (*) Emea Agauntza Ataun Bizirik harrapatua (38)

2000 (*) Arra Agauntza Ataun Bizirik harrapatua (38)

2000 (*) Arra Agauntza Ataun Bizirik harrapatua (38)

2000 Arra Agauntza Ataun Bizirik harrapatua (38)

2000 Emea Agauntza Ataun Bizirik harrapatua (38)

2000 Arra Eztanda Ormaiztegi Bizirik harrapatua (19)

2001 (*) Emea Agauntza Ataun Bizirik harrapatua (33)

2001 - Eztanda Ormaiztegi Harrapaketa fotografikoa (33)

Horregatik guztiagatik, honako bi helburu hauek definitu ziren X. Gerriko iker- 
lan bekaren garapenean:

1. Bisoi europarrak Goierrin orain duen banaketa zehaztasunez ezagutzea: zeintzuk 
dira bisoiak erabiltzen dituen ibai-zati eta erreka guztiak?

2. Goierriko erreketan bizi diren bisoien populazioaren tamainaren estimazio bat 
lortzea: zenbat alek osatzen dute eskualdeko populazioa?

3.1. METODOLOGIA

Bisoi europarrak Goierrin duen banaketa età ugaritasuna ezagutzeko, bi meto
dologia konbinatu ditugu: harrapaketa fotografikoa età tranpa bidez eginiko ohi ko 
harrapaketa. Espezieak eskualdean duen banaketaren azterketa harrapaketa foto- 
grqfikoen bidez egin dugu. Teknika hau aidez aurretik jarritako beita batera karni- 
boro bat gerturatzean automatikoki aktibatzen den argazki-kamara batean datza. 
Aktibatu den kamerak kamiboroaren argazkiak “harrapatzen” ditu eta benetako 
harrapaketarik gabe laginketa-lekuan egondako animalia identifika daiteke horrela. 
Teknika honen erabilera azken urteotan zabaldu da espezie urriak eta atzemangarri- 
tasun txikikoak detektatzeko(404142). Teknika honekin, ohiko tranpak erabiliz baino 
emaitza hobeak lortzen dira (behaketa gehiago esfortzu berdina eginez) eta banake-
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ta-eremuak epe laburrean definitzeko oso metodo baliagarria da. 3.1. irudian foto
grafia automatikorako tresnaren eskema ikus daiteke.

Laginketa egiteko ikerketa-eremua aztertu da lehendabizi eta 80 puntu edo leku 
aukeratu dira bertan argazki-kamara jartzeko: Oria ibaia (2 tarte, guztira 18 lagin
keta leku), Agauntza erreka (2 tarte, 15 leku), Eztanda eta Santa Luzia errekak (10 
leku), Mutiloa erreka (5 leku), Urtsuaran (5 leku), Amundarain (10 leku), 
Amezketa-Bedaio errekak (10 leku), Ibiur erreka (3 leku) eta Zubin erreka (4 leku).

Tramu bakoitzean ondoko bi lekuen artean gutxienez 500 m-ko tartea utzi da eta 
gehienez 1 km. Lekuak aukeratu aurretik ez da ugaztun semiakuatikoen arrastoak 
bilatzeko saiorik egin. Laginketa lekuak aukeratzeko orduan kontutan izandako iriz- 
pide bakarra eskualdeko ibai/erreka nagusietan ongi banatzea izan da. Leku bakoit
zean argazki-kamerak 7 gau gutxienez egon dira piztuta jarraian.

3.1. iru d ia : Fotografia automatikorako tresnaren eskema eta honekin lortutako bi argazki: 
goikoan katajineta eta behekoan bisoi europarra(45,ikcri"{'a"ia).
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Bi alditan burutu da laginketa: lehena 200lko uda/udazkenetan eta bigarrena 
2002ko neguan eta udaberri-hasieran. Aurrekoan emaitza positiborik eman ez duten 
lekuak aztertu dira soilik bigarren aldian.

Bisoiaren argazkia lortu den lekuetan bisoiak harrapatzeko tranpeoa egin da 
ondoren. “Tranpeoa” honi esaten diogu: animaliak bizirik harrapatzeko tranpak era- 
biliz burututako harrapaketa-saioari, alegia, Leku bakoitzaren inguruan 5 tranpa 
jarri dira eta hauek gutxienez 7 gau mantendu dira aktibo. Tranpei egunero begirat- 
zen zitzaien. Esan dugun bezala, tranpa hauetan animaliak bizirik harrapatzen dira; 
tranpa itxi ondoren animaliak, lasai egon daitezen, babestuta egoten dira eta elika- 
gaia izaten dute eta ez dute kalterik jasaten. Honela harrapatutako Bisoi europarren 
ohiko azterketa egin zen: sexua, adina, ektoparasitoak, etab. Trovan etxeko mikrot- 
xip subkutaneoa txertatuz markatu ziren animaliak, ondorengo saio desberdinetan 
aleak identifikatu ahal izateko. Ondoren, harrapatu diren leku berean aske utzi 
ziren.

Hasierako helburua harrapaketa-berrarrapaketa bidez populazioaren tamainaren 
estimazioa lortzea zen. Animaliak harrapatzeko tranpeoak neguan eta uda-hasieran 
egin badira ere, aurkitu den populazio-egoerak ez du inolako metodorik aplikatze- 
ko aukerarik eman.

3.2. EMAITZAK

Metodologia honi esker, 5 karniboro espezie desberdin behatu dira guztira 
eskualdeko errekabazterretan: Bisoi europarra (Mustela lutreola), Erbinudea 
(.Mustela nivalis), Lepazuria (Martes faina), Katajineta arrunta (Genetta genetta) 
eta Etxe-katua (Felis catus). Horiek dira honelako laginketak egitean behatutako 
karniboro arruntenak. Ez da Bisoi amerikarren argazkirik atera. Guztira 31 lekutan 
lortu dira karniboroen argazkiak (lekuen %38,5); tranpa bidezko laginketa-proze- 
duren emaitzak gehienez %5ekoak izaten direla kontuan hartuta, emaitza hauek 
harrapaketa fotografikoaren metodoaren baliagarritasuna baieztatzen dute berriz 
ere. Bestalde, metodo bera erabili duten beste ikerlan batzuekin konparatzean lor- 
tutako emaitzak parekoak direla eta normaltasunaren barruan kokatu behar direla 
erakusten dute(33,39).

Bisoi europarren argazkiak 80 laginketa-lekuetatik 12 lekutan lortu dira: 
Agauntza errekan (7 leku), Mutiloa errekan (leku bat) eta Oria errekan (4 leku). 
Oria errekan bi leku oso desberdinetan atera dira bisoiaren argazkiak: lehen hiru 
lekuak Oriaren goiko aldean daude: Idiazabal, Segura eta Zegaman; beste lekua 
Ikaztegietako udaleman dago.
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3.2. iru d ia : Bisoi europarra Agauntza errekan, 2000ko udazkenean, 
harrapaketa fotografiko bidez lortutako argazkia.

3.3. iru d ia : Bisoi europarra Agauntza errekan, 2001eko udan. Harrapaketa fotografiko bidez lortutako argazkia.
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3.4. iru d ia : Bisoi europarra M utiloa errekan, 2001eko udazkenean. 
Harrapaketa fotografiko bidez lortutako argazkia.

3.2. taula: 2001-2002ko harrapaketa fotografikoa: Laginketa-guneen zerrenda eta lortu
tako emaitzak (karniboroak soilik). ML Bisoi europarra, MN Erbinudea, MF Lepazuria. GG 
Katajineta arrunta, FC Etxe-katua.

1
Gunea
AG-1-

Erreka
Agauntza

Herria
Ataun

ML MN MF GG FC

2 AG-2 Agauntza Ataun
3 AG-3 Agauntza Ataun W m
4 AG-4 Agauntza Ataun M i ■ ■ i
5 AG-5 Agauntza Ataun I H
6 AG-6 Agauntza Ataun H i
7 AG-7 Agauntza Ataun m m
8 AG-8 Agauntza Ataun
9 AG-9 Agauntza Ataun m m wmm
10 AG-10 Agauntza Ataun w m
11 AG-11 Agauntza Ataun ■ ■ ^ m
12 AG-12 Agauntza Ataun
13 AG-13 Agauntza Lazkao
14 AG-14 Agauntza Lazkao m m
15 AG-15 Agauntza Lazkao
16 AM-1 Amezketa Alegia ■ i
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17 AM-2 Amezketa Alegia
18 AM-3 Amezketa Alegia
19 AM-4 Amezketa Amezketa
20 AM-5 Amezketa Amezketa
21 AM-6 Bedaio Amezketa H i
22 AM-7 Bedaio Amezketa
23 AM-8 Bedaio Bedaio (Tolosa)
24 AM-9 Bedaio Bedaio (Tolosa)
25 AM -10 Bedaio Bedaio (Tolosa)
26 BA-1 Ibiur Baliarrain
27 BA-2 Ibiur Baliarrain m m
28 BA-3 Ibiur Gaintza tm m
29 ES-1 Ojarbide Ezkio-Itsaso m m
30 ES-2 Oiarbide Ezkio-Itsaso
31 ES-3 Ojarbide Ezkio-Itsaso
32 ES-4 Santaluzia Ezkio-Itsaso
33 ES-5 Santaluzia Ormaiztegi
34 ES-6 Eztanda Gabiria ■ ■ i
35 ES-7 Eztanda Ormaiztegi m m
36 ES-8 Eztanda Ormaiztegi
37 ES-9 Eztanda Beasain
38 ES-10 Eztanda Beasain
39 MU-1 Mutiloa Mutiloa
40 MU-2 Mutiloa Mutiloa
41 MU-3 Mutiloa Mutiloa
42 MU-4 Mutiloa Segura
43 MU-5 Zerain Mutiloa
44 OR-1 Oria Idiazabal
45 OR-2 Oria Idiazabal
46 OR-3 Oria Idiazabal
47 OR-4 Oria Segura ■ ■ ^ m
48 OR-5 Oria Segura
49 OR-6 Oria Segura m m
50 OR-7 Oria Zegama ■ ■
51 OR-8 Oria Zegama
52 OR-9 Oria Zegama m m  m m
53 OR-10 Oria Zegama
54 OR-11 Oria Legorreta
55 OR-12 Oria Legorreta
56 OR-13 Oria Ikaztegieta
57 OR-14 Oria Ikaztegieta J ^ m
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58 OR-15 Oria Ikaztegieta
59 OR-16 Oria Alegia
60 OR-17 Oria Alegia m m
61 OR-18 Oria Alegia
62 UR-1 Urtsuaran Idiazabal
63 UR-2 Urtsuaran Idiazabal
64 UR-3 Urtsuaran Idiazabal
65 UR-4 Urtsuaran Idiazabal
66 UR-5 Urtsuaran Idiazabal
67 ZA-1 Amundarain Zaldibia
68 ZA-2 Amundarain Zaldibia ■ ■ I
69 ZA-3 Amundarain Zaldibia wmm
70 ZA-4 Amundarain Zaldibia
71 ZA-5 Amundarain Zaldibia m m
72 ZA-6 Amundarain Zaldibia
73 ZA-7 Amundarain Zaldibia
74 ZA-8 Amundarain Zaldibia
75 ZA-9 Amundarain Zaldibia
76 ZA-10 Amundarain Zaldibia
77 ZU-1 Zubin Legorreta/Itsasondo m m ^ m
78 ZU-2 Zubin Legorreta/Itsasondo i ^ m m m
79 ZU-3 Zubin Legorreta/Itsasondo
80 ZU-4 Zubin Legorreta/Itsasondo

3.5. iru d ia : Katajineta arrunta 10 lekuetan behatu da. Gutxi ikusten den arren, kamiboro arrunta da gaur egun. 
2001eko udazkenean harrapaketa fotografiko bidez lortutako argazkia.
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3.6. irud ia : Lepazuria 13 leku desberdinetan behatu da. Karniboro arrunta da età hirigune batzuetan ikusten 
hasia da noizbehinka. 2001eko udazkenean harrapaketa fotografiko bidez lortutako argazkia.

\

3.7. irud ia : Etxe-katua 6 leku desberdinetan behatu da. Etxeko ammalia hau bizimodu askea egiten hasia da età 
basa-faunarentzat kaltegarria izan daiteke bere ugaritzea (lehia, gaixotasunen transmisioa etab.). 

2001eko udazkenean harrapaketa fotografiko bidez lortutako argazkia.
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Argazki-kamara bidezko laginketaren emaitzak jarraituz, tranpeoak hiru lekutan 
burutu dira: Agauntza errekaren goialdean, Oria ibaian Zegama età Idiazabal bitar- 
tean, aurrekoarekin batera Mutiloa errekan età azkenik Oria ibaian Ikaztegieta età 
Alegia bitartean. Guztira 6 Bisoi europar harrapatu dira, 3 ar età 3 eme. Tranpeoaren 
emaitzak 3.3. taulan ikus daitezke.

3.3. taula: 2002ko neguko tranpeoetan harrapatutako Bisoi europarrak.

Sexua Data Erreka/Ibaia Udalerria
Emea 2002ko urtarrila Agauntza Ataun
Arra 2002ko urtarrila Agauntza Ataun
Arra 2002ko otsaila Agauntza Ataun
Emea 2002ko martxoa Oria Idiazabal
Arra 2002ko martxoa Oria Segura
Emea 2002ko martxoa Oria Zegama

Agauntza errekan harrapatutako 3 bisoietatik bi (arra età emea) aurreko urteetan 
egindako tranpeoetan harrapatutako animaliak ziren età hauek identifikatzeko era- 
biltzen dugun mikrotxipari esker ezagutu ditugu. Emea urte bat lehenago (2001eko 
udaberri-hasieran) harrapatu zen lehen aldiz, erreka-zati berean berrarrapatu dela- 
rik. Arra ere bi urte lehenago (2000ko neguan) harrapatu genuen leku berdintsuan 
berrarrapatu dugu.

3.3. KONKLUSIOAK

Lortutako emaitzek Bisoi europarrak Goierrin jarraitzen duela konfirmatzen 
dute lehendabizi. Gainera, metodologia bera leku desberdinetan età denbora-epe 
laburrean aplikatu denez, 2002. urtean Goierriko bisoiak eskualdeko sare hidrogra- 
fikoan era jarraian banatuta egon beharrean, bi populazio txikietan banatuta daude- 
la esan genezake: bat Agauntza errekan età bestea Oria errekaren goiko aldean 
(Oria-Mutiloa).

Oria ibaiaren erdiko aldean (Ikaztegietan) ale baten argazkiak lortu ziren arren, 
ondorengo tranpeoetan ez da inguru horretan bisoirik harrapatu. Argazkia atera den 
lekuan Oria ibaiak arrainak ditu gaur egun, baina uraren kutsadura-maila oso altua 
da. Dena den, lortutako datua interesgarria da bi arrazoirengatik. Aide batetik, kut- 
satua egon arren, Oria ibaiaren erdialdea korridore garrantzitsua izan daitekeela era- 
kusten du, arro honetako populazio banatuen arteko mugimenduetarako età gazteen 
sakabanaketarako, età datu hau garrantzitsua da espeziearen kontserbazioa planifi- 
katzeko orduan. Bestalde, etorkizunean, saneamendu-lanak amaitu età eskualdeko 
araztegia martxan jartzean, bisoiaren egoera bestelakoa izan daitekeenaren itxaro- 
pena pizten du.
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Antzekoa da Eztanda errekaren kasua. Aurreko lan batzuetan bisoia han aipatu 
den arren, oraingoan ez da alerik behatu. Uraren kalitateak età ibaiak jasan dituen 
eraldaketa fisiko gogorrek erreka honetan omodun semiakuatikoak aurkitzeko bal- 
dintzak nabarmenki gutxitu dituzte; halere, badago oraindik zati interesgarririk età 
bertan bisoiak zenbait aldiz aipatu izanak erreka interesgarria dela erakusten du.

Ugaritasunari dagokionez, oso urria da animalia. Tranpeoetan lortutako emait- 
zek ez dute metodologia egokien aplikaziorako aukerarik ematen età ezin da ani
mali a-kopuruen kalkulu absoluturik egin, baina datu desberdinek ikerketa-eremuan 
2002. urte honetan ale gutxi batzuk besterik ez direla aurkitzen pentsarazten digu- 
te: laginketa-esfortzu handia egin den arren, 3 animalia besterik ez da aurkitu sub- 
populazio bakoitzean udaberriko laginketan; uda-hasierako laginketan, berriz, ez da 
alerik harrapatu.

Agauntza errekan ugaritasunari buruzko datu objektibo bat badugu, azken lau 
urteetan egindako laginketek ematen duten Bizirik Aurkitutakoen Kopuru Minimoa, 
hau da, laginketa bat egin den unean bizirik zeudela ezagutu diren animalien kopu- 
rua. Kopuru hau populazioaren tamainaren adierazle bezala erabiltzen da popula- 
zioaren zati handi bat harrapatu dela estimatzen denean(44) (laginketa-esfortzuak età

3.8. iru d ia : 2002. urteko urtarrilean Agauntza ibaian harrapatutako Bisoi europarra. Arg.: I. Irizar.

63



emaitzek hori pentsarazten dutelako). 1999. urtean 3 animalietakoa izan zen kopu- 
ru hori (3 eme), 2000. urtean 7 animalia (3 ar eta 4 eme), 2001. urtean 4 ale (2 ar 
eta 2 eme) eta 2000. urtean 3 ale (2 ar eta eme bat). Esandakoa baieztatzen dute uga- 
ritasun-balio hauek: populazioaren tamaina oso txikia da. Gainera, erreka berean 
2002ko udan laginketa-esfortzu handiagoa eginez ez déla ale bakar bat ere harrapa- 
tu kontuan hartzen badugu, Goierriko (eta Gipuzkoako) Bisoi europarrak oso urriak 
direla eta desagertzetik oso gertu egon daitezkeela ondorioztatu behar da.

Lortutako emaitzen interpretazio orokorra egiteko orduan, Goierriko eta oro har 
Gipuzkoako Bisoi europarren populazioak populazio fragmentatuen ezaugarriak 
dituela ikusten da. Honelako populazioak zenbait subpopulaziotan zatituta egoten 
dirá; populazio egonkor baten ordez, beren artean nolabaiteko animalia-elkartrukea 
edo fluxua duten subpopulazio tenporalen multzoa izaten da eta berau osatzen duten 
subpopulazioetan desagertze-birkolonizatze-prozesuak ematen dirá. Kasu desberdi- 
nak ezagutzen diren arren, sarritan ale-kopuru egonkorra duten gune nagusi batzuk 
egoten dirá eta hauei lotuta menpeko beste gune batzuk, populazio fluktuantea dau- 
katenak; azken hauek urte desfaboragarrietan desager daitezke eta baldintza fabo- 
ragarriak direnean beste guneetako aleen fluxuagatik birkolonizatu. Arrazoiren 
batengatik gune nagusi bat suntsitzen bada, menpeko gune asko desager daitezke 
jarraian.

Kontserbazio-arazoak larriagoak dirá populazioak txikiagoak diren neurrian. 
Zenbat eta txikiagoa izan populazioaren tamaina eta zenbat eta zailagoa izan gune 
desberdinen arteko ale-fluxua, are eta errazagoa da guneak desagertzen joatea eta 
espeziea desagertzea, eta zailagoa birkolonizazioak ematea. Bestalde, zenbat eta 
txikiagoa izan gune bateko ale-kopurua, hainbat eta sentikorragoa da arazo-mota 
desberdinekiko (demografikoak, ingurune-aldakortasunarenak, katastrofe natura- 
lak, arazo genetikoak) eta populazioaren tamaina are gehiago txikituko da eta, 
ondorioz, arazo hauen eragina bortitzagoa bihurtuko(69).

Banaketa-eremu zatikatuak eta populazio txiki isolatuak gero eta arruntagoak 
dirá fauna mehatxatuaren kasuan. Horien eragile nagusiak gaur egun habitataren 
degradazioa eta zatiketa dirá. Suntsipen-arriskua populazio bakoitzaren tamaina, 
gune bakoitzeko habitataren kalitatea eta gertuko bi guneek animaliak elkartrukat- 
zeko duten probabilitatearen araberakoa izanik(35), arazo hau duten espezieak arris- 
kutik ateratzeko hartu behar diren neurriak populazioaren gainekoak (populazioak 
indartu...) eta habitataren gainekoak (habitat-gune faboragarriak babestu eta hauen 
arteko korridoreak mantentzea, esate baterako) izaten dirá normalean.

Dena den, populazio batek (Goierriko bisoienak, esate baterako) dinamika hau 
izan dezakeela ulertzea funtsezkoa da berau kontserbatu ahal izateko, hori da lehen 
urratsa. Oraindik informazio absoluturik ez da lortu, baina lortutakoa ez da gutxi eta 
aipaturiko populazioen dinamika ereduari egokitzen zaio. Hau guztia Goierriko 
Bisoi europarren kontserbaziora aplikatzen badugu, honako hau da ondorioa:
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1. Bisoi europarrak kontserbatzeko, haren populazioak indartu beharra gerta daite- 
ke. 2002. urtean ikusitako populazioaren tamaina laster emendatuko ez balitz, 
birsartzapenak erabiliz indartu beharko litzateke populazio hori.

2. Goierriko sare hidrografikoan Bisoi europarren populazio iraunkorra nahi bada, 
gaur egun erabiltzen dituen azken guneekin batera, Oria ibaia, Eztanda età 
Amundarain errekak ere horretarako kudeatu beharko ditugu. Bisoi europarraren 
banaketa-eremutzat ezin har daiteke 2002. urtean erakutsi duena soilik, banake- 
ta hau espeziearen galzorikoa baita da.

• Bertan jarraitzen duen arren, bisoia oso urria da Goierrin. 2002. urtean 
Gipuzkoako Bisoi europarren populazio nagusia ale bakar batzuk osatzen dute.

• Bisoiak bi gune txikitan banatuta aurkitu dira.

• Espeziea Gipuzkoatik desagertzeko zorian egon daiteke.

• Eskualdeko Bisoi europarren etorkizuna bermatzeko, gaur egun erabiltzen 
dituen azken guneekin batera, Oria ibaia, Amundarain eia Eztanda errekak 
espeziearen banaketa-eremu bezala kudeatu beharko dira, bertan tarteka egon- 
go diren populazio uni età iragankorrak indartzeko asmoz.

3.9. irudia: Ezkerrean: Bisoi europarraren banaketa ikerketa-eremuan; izarrak 2001-2002 urteetako behaketak 
dira età laukitxoak 1995-2000 bitartekoak. Eskuinean: Bisoi europarraren kontserbaziorako gune nagusiak 

(marra berde ilunagoak) età hauen arteko korridoreak (marra argiagoak).
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IV. PORTAERA ESPAZIALA

Animalia guztiek beren bizitzan premiazkoak dituzten baliabide batzuk eskura- 
tu behar izaten dituzte: ura, elikagaia, babeslekuak eta ugaltzeko bikotea, esate bate- 
rako. Errekurtsu horiek mugatuak izaten dira sarritan, eta honek espezie bereko 
aleen arteko lehia eragiten du. Janaria, babesa eta bikoteak espazioan barreiatuta 
dauden baliabideak izanik, aleen arteko lehiak eragina izaten du beraien portaera 
espazialean.

Animalien portaera espazialaz hitz egiteko orduan, honako bi kontzeptu hauek 
definitu behar dira lehendabizi: bizi-eremua eta lurraldea. Animalia baten bizi-ere- 
mua, eguneroko jardueran erabiltzen duen eremu espaziala da. Lurraldea, berriz, 
espezie bereko beste aleak kanpoan uzten direneko eremu espaziala da, besteak 
kanpoan uzteko era desberdinak erabiltzen dituztelarik (usainak, soinuak, eraso fisi- 
koak...). Animalia batek bere bizi-eremua esklusiboki erabil dezake edo ez, jardue- 
ra-eremua eta lurraldea berdinak izan daitezke edo ez (sarritan animalia lurralde- 
koiek bizi-eremuaren zati txiki bat besterik ez dute defendatzen esklusiboki erabilt- 
zeko).

Espezie bereko kideekiko harreman-mota eta baliabideak eskuratu zein defen- 
datu beharra oso lotuta daude eta arlo honetan ugaztunek estrategia desberdin asko 
garatu dituzte. Karniboroen kasuan, adibidez, espezie batzuetako aleak bakartiak 
dira nagusiki; hauetan, ugalketak aie desberdinen arteko lotura nagusiei bide ema- 
ten die: Aide batetik, udaberri hasierako araldian, arrak emea estaltzeko egun bat- 
zutan elkarrekin egongo dira; beranduago, udara hasieran kumeak jaio ondoren, 
hauek amarekin biziko dira hazi arte; bestela animalia bakartiak dira. Honelako por
taera bakartia Basakatuak erakusten du adibidez. Beste muturrean, egitura sozial 
konplexua garatu duten kamiboro taldekoiak ere badaude, Otsoak esate baterako.

Estrategia bat edo bestea izateak ondorioak izaten ditu aspektu askotan; taldean 
ehizatzen duten karniboroek, bakartiek baino animalia handiagoak harrapatzeko 
gaitasuna dute, baina aldi berean jarduera-eremu handiagoak behar izaten dituzte. 
Bakartia nahiz taldekoia izan, jarduera-eremu handia nahiz txikiagoa izan, lurralde-
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koia nahiz ez, espezie bakoitzak bere portaera propioa izaten du. Estrategia hori 
nolakoa den jakitea garrantzitsua da espezie bat ezagutu nahi denean; garrantzit- 
suagoa oraindik arrazoiren batengatik espezie horren kudeaketa aktiboa egin nahi 
denean (kaltegarria delako haren ugaritasuna kontrolatu nahi denean, desagertzear 
dagoelarik kontserbazioa planifikatu nahi denean...). Zuzenean ez bada ere, portae
ra espaziala ezagutzeak espezie baten kontserbazioan funtsezkoa den informazioa 
lortzen edo interpretatzen lagun gaitzake, leku jakin batean bizi daitekeen animalien 
kopuruaren estimazioa egitean, esate baterako. Bizi-eremu oso handiak dituzten 
animaliak, oso lurraldekoiak badira gainera, bizi-eremuarekiko txikiak diren lekue- 
tan ezingo dira ugariak izan; età alderantziz.

Bisoi europarraren portaera espazialaren kasuan nahiko informazio gutxi argita- 
ratu da orain arte età horregatik ezinezkoa da oraindik interpretazio età eredu era- 
bat fidagarriak lortzea. Urte askotan ezagutzen zen informazio bakarra ikerlari 
sobietarrek argitaraturikoa zen(45'46), baina azken hamar urteetan buruturiko zenbait 
ikerlanek informazio-maila hobetu egin dute(46'47 48). Hala ere, ez da nahikoa orain
dik. Testuinguru honetan Bisoi europarrak Oria arroaren goiko aldean duen portae
ra espaziala ikertu da 1999ko udazkena età 2002ko udaberria bitartean.

4.1. METODOLOGIA

Animalia baten jarduera-eremuak ikertzeko metodo desberdinak erabili izan 
dira, baina aspaldian nagusitu dena irratitelemetria edo radiotracking-a izan da. 
Ikerketa-teknika honi esker, naturan aske bizi den animalia bat edozein unetan aurki 
età non dagoen jakin daiteke. Animalia ikustera iritsi gabe età eragozpenik sortu 
gabe, haren jarduera età mugimendu normalak jarrai ditzake ikerlariak. Animalien 
lokalizazioa maiz egiten bada, informazio asko biltzera irits daiteke: jarduera-ere- 
muak, babeslekuen kokapena, habitat-hautespena etab.

Teknika honen oinarria zera da: bizirik harrapatu diren animaliak irrati transmi- 
sore bat itsatsiz markatzea; transmisoreak irrati-seinale bat igortzen du etengabe. 
Harrapatu diren lekuan askatu ondoren, animaliak errezeptore età antena egokiez 
lokaliza età urrunetik jarrai daitezke. Material aldetik, honako hiru elementu hauetan 
oinarritzen da teknika: irrati-transmisoreak, antena direkzionala età errezeptorea.

Transmisorea animaliari itsasten zaion elementua da (ikus 4.1. irudia). Ezaguna 
den frekuentzia batean seinale bat igortzen du maiztasun jakin bati jarraituz età sei- 
naie hori da ikerlariak lokalizatu behar dueña. Erabiltzen den transmisore-unitate 
bakoitzak bere frekuentzia propioan igortzen du seinalea età hórrela posible izaten 
da animalia bat baino gehiagorekin lan egitea, bakoitzaren seinalea identifikatuz; 
animalia bakoitza haren seinale (frekuentzia) indibiduala bilatuz aurkituko dugu; 
horretarako, bilaketa hastean, aurkitu nahi den animaliak daraman transmisorearen 
frekuentzian sintonizatu beharko da errezeptorea.
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Arrazoi etiko età praktikoengatik, transmisoreak ez du markatutako animaliaren 
portaeran aldaketarik eragin behar. Horretarako, bi faktore kontrolatzen dira nagu- 
siki: transmisorearen pisua età itsasteko era. Transmisorearen pisua animaliaren 
pisuaren %5 ingurukoa izatea gomendatzen da, batez beste. Animalia handienen 
kasuan portzentaia txikiagoa izaten da; txikienek aldiz pisuaren %10a eraman deza- 
kete eragozpenik gäbe. Transmisorearen pisuaren zatirik handiena energia ematen 
dion pila txikiarena izaten da. Itsasteko erari dagokionez, transmisore arruntenak 
lepokoak izaten dira, lepoaren inguruan lotzeko prestatuta daude, animaliaren larrua 
ez urratzeko material bereziak erabiltzen direlarik (teflonezko forruak...). Lepoko 
transmisoreek seinale indartsua urrutira bidal dezakete, baina arazo dezente sortzen 
dituzte, sarritan burutik atera eta galdu edo higaduraz apurtu egiten baitira. 
Horregatik, sistema berriak erabiltzen dira kasu batzuetan: gorputzaren barruan 
ezartzen diren transmisore txikiak, esate baterako.

Radiotrakinerako beste elementuak antena età errezeptorea dira. Antenak seina- 
lea jasotzen du; antena transmisorea daraman animaliara zuzenduta dagoenean lort- 
zen da seinale indartsuena eta horrela animalia dagoen norabidea zehaztu dezake-

4.1. iru d ia : Ikerlan honetan erabilitako bi transmisore-motak. Txikiena subkutaneoki ezartzekoa da eta handiena 
lepoan zintzilik jartzekoa. Euro bateko txanpona jarri da erdian, transmisoreen taraainaren erreferentzi moduan. 
Transmisorc bakoitza irrati-seinalea frekuentzia propio batean igortzeko dator prestatua; argazkiko transmisore 

handienaren kasuan, beraren frekuentzia adierazten duen etiketa ikus daiteke (150.107 MHz.). Arg.: í. Irizar.
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gu; lokalizazioa bi puntu desberdinetatik egiten denean, lortutako norabide biak 
gurutzatzen diren puntuak emango digu animaliaren kokapena. Errezeptoreari 
dagokionez, antenak jasotako seinalea anplifikatu eta entzungarri bihurtzea da 
haren eginkizuna. Irrati seinalea “bleep ” soinu erritmiko bezala entzuten du ikerla- 
riak eta soinu hori da animaliaren gertutasunaren froga bakarra; animalia ez da ikus- 
ten, ez da haren zarata edo oihurik entzuten. Transmisore batzuek animaliaren akti- 
bitate-aldaketa adierazteko gaitasuna ere badute: animalia mugitzean, seinalearen 
maiztasuna aldatu egiten da eta ikerlariak errezeptoreak eginiko soinu erritmikoa- 
ren maiztasun-aldaketa nabarituko du.

4.2. irud ia : Idoia, transmisorea duten bisoiak bilatzen. Arg: J. Gonzalez.

Ikusi dugun bezala, animaliak ikertzeko metodo oso interesgarria da irratitele- 
metria, baina baditu bere mugak ere. Hauen artean aipagarrienak arazo tekniko des- 
berdinak età metodoaren garestitasuna dira. Era askotakoak dira arazo teknikoak; 
batzuetan hesi naturalek seinalearen desbideraketak eragiten dituzte eta ondorioz 
animaliaren kokalekua finkatzeko arazoak izaten dira; beste batzuetan errezeptore-
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aren material elektronikoak huts egiten du mendiko lanaren baldintzen ondorioz 
(mugimenduak, kolpeak, hezetasuna...) edo erradiazio elektromagnetikoen iturri 
desberdinek eraginda; beste batzuetan lana ezinezkoa egiten duten interferentziak 
aurkitzen dira; sarritan animaliek transmisoreak galdu egiten dituzte, edo hauek pila 
agortu baino askoz lehenago huts egiten dute arrazoi desberdinengatik; animaliak 
uretan mugitzen direnean irrati-uhinen hedapena aldatu egiten da eta ikerlariak ani- 
maliaren kokapena zehazteko zailtasunak aurki ditzake, etab. Bestalde, metodoa 
oso garestia da: erabiltzen diren materialak oso garestiak dira eta nahikoa informa- 
zio lortzeko laginketa-esfortzu oso handia egin behar izaten da. Faktore biek era
ginda eta animalia-populazioen izaeragatik, lagin-tamaina txikiekin lan egitea da 
normalena. Hala età guztiz ere, espezie askoren biologiaren hainbat aspektu ikert- 
zeko ezinbesteko metodoa da radiotracking-a.

4.3. iru d ia : Transmisoreak igorritako seinalea jaso eta soinu entzungarri bihurtzeko beharrezko antena 
eta errezeptore-modelo asko daude merkatuan.

Argazkian ikerlan honetan erabilitako ekipo nagusia ikus daiteke. Arg.: I. Irizar.

1999-2000 eta 2002 urteetan Goierriko Bisoi europarren portaera espaziala eza- 
gutzeko asmoz 9 Bisoi europarri irratitelemetria bidez jarraitzeko lanak egin dira. 
Animalien jarraipena egiteko bi leku aukeratu dira: Agauntza erreka eta Oria ibaia-
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ren goiko aldea. Horretarako, tranpa egokiak erabiliaz animaliak bizirik harrapatu 
ondoren, hauek anestesikoarekin lasaitu ziren età ondoren transmisorea itsatsi. Bi 
transmisore-mota erabili dira, Biotrack (Biotrack Ltd., Nareham U.K.) etxeko TW- 
3 età TW-4 modeloak (ikus 4.1. irudia). TW-3 modeloa lepoan zintzilikatzekoa da; 
25 g inguruko pisua du età pilaren iraupen maximoa 10 hilabetekoa da; seinalea 500 
m-ko distantziaraino igortzeko ahalmena du teorian; aktibitate-sentsorea duen 
modeloa erabili da. TW-4 transmisorea, berriz, larruazalaren azpian txertatzekoa da;
3 g inguruko pisua du, pilaren iraupen maximoa 4 hilabetekoa da età seinalea 100 
metroraino igortzen du gehienez. Lehenengo transmisorearen prestazioak teorian 
hobeak dira, baina bigarren motak arazo gutxiago ematen ditu Bisoi europarrak 
bezala aktibitate oso akuatikoa età ibai-habitat harritsua duten animalietan età 
horregatik erabili dira bi modeloak. Anestesikoaren eragina desagertu dela età ani- 
malia normaltasunez mugitu età elikagaia irensteko gai dela egiaztatu ondoren, 
Bisoi europar bakoitza harrapatu den lekura eraman età bertan askatu da.

Jarraipena egiteko, AVM etxeko (AVM Instrument Company, Livermore, 
California) LA12-Q errezeptorea erabili da (ikus 4.3. irudia). Bisoiaren desplaza- 
menduak linealak izaten dira, ibai-esparrura mugatzen. Horregatik età ibaietako 
ugaztunen ikerketan ohikoa den bezala(49’50) bisoi bakoitzaren bizi-eremuaren tamai- 
na, animaliak erabili duen erreka-zatiaren luzera kalkulatuz ezagutu da.

4.2. EMAITZAK

Guztira 9 Bisoi europar markatu dira jarraipena egiteko; sei emeak izan dira età 
beste hirurak arrak. Horietako batzuei behin baino gehiagotan egin izan zaie jarraipe
na. 2002. urteko neguan età udabenian bost izan dira harrapatu età markatu direnak 
jarraipena egiteko età hauetako bati 2000. urtean jarraitu genion arra bera izan da, urte 
età erdi beranduago leku berean berrarrapatua. Markaturiko 9 bisoietatik 3tan ez da 
informazio baliagarri askorik lortu, honelako lanetan sarri gertatzen den bezala.

Hauek dira markaturiko 9 animalien jarraipenaren emaitzak:

01BE: Agauntza errekan harrapatutako emea. 1999. età 2000. urtetan jarraitu ahai 
izan genion, 33 egun desberdinetan lokalizatuz. Guztira Agauntza errekako 
2.850 m-ko erreka-luzera età bertara isurtzen duen ibaiadar bateko beste 
1.200 m erabili zituen, 02BE emearen zatia baino beherago.

02BE: Agauntza errekan harrapatutako emea età 1999., 2000. età 2001. urteetan 
erreka-zati berean hainbat alditan lokalizatua. 1999-2000ko jarraipenean 
Agauntza errekako 1.325 m età ibaiadar bateko beste 50 m erabili zituen, 
01BE età 03BE emeen artean. Jarraipen horretan 23 egun desberdinetan 
lokalizatu genuen.

03BE: Agauntza errekan harrapatutako emea. 1999. età 2000. urteetako bi lan-saio 
desberdinetan egin genion jarraipena, guztira 12 egunetan lokalizatuz età
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jarraipena eginez. Agauntza errekako 2.000 m-ko zatia erabili zuen, justu 
02BE emearen erreka-zatiaren goiko zatian. Azken lokalizazioa egin genue- 
netik 7 hilabete beranduago, erreka-zati beraren alboko errepidean hilik aur- 
kitu genuen, automobil batek harrapatua.

04BE: Agauntza errekan harrapatutako arra, heldua. 2000., 2001. eta 2002. urtee- 
tan harrapatu da animalia hau, beti erreka-zati berean. Aurreko aldietan bere 
jarraipenak ez du emaitza handirik eman, baina 2002ko jarraipenean 21 
egunetan lokalizatu da. Agauntza errekako 6.525 metroko zatia erabili du; 
gainera, zati horretara ematen duten ibaiadar txikiagoak erabili ditu, 475 m 
kasu batean eta 1.100 beste batean. 2002. urteko jarraipenak erakutsi duen 
bizi-eremuak, 06BE emearena barnean hartzen du. 2002ko apirilaren hasie- 
ran 3 egun jarraian 06BE emearekin gordeleku berean aurkitu da. 
Araldiaren adierazgarria izan daiteke hau. 2002ko apirilean lokalizatu da 
azkeneko aldiz.

2000. urteko jarraipenean 2.425 m-ko erreka-zatian gora egin genion jarrai
pena gau batean bere seinalea galdu aurretik, età ibilaldi honetan 02BE 
emearen eremu osoa età 03BE emearenaren zati handi bat egin zituen 
(2002. urtean erakutsi duen eremuaren barruan).

05BE: Agauntza errekan 2000. eta 2001. urteetan harrapatutako arra. Transmisorea 
ezarri zitzaion arren, behin bakarrik lokalizatu genuen età ondorioz bere 
bizi-eremu eta gordelekuen informaziorik ez du eman jarraipenak.

06BE: 2002ko tranpeoetan Agauntza errekan aurkitutako eme bakarra, heldua. 
Eme hau 2001. urtean harrapatu genuen lehen aldiz, 2002. urtean erabili 
duen erreka-zati berean. 2002ko jarraipenean 20 egun desberdinetan aurki
tu dugu eta Agauntza errekako 3.650 metroko zatia erabili du; gainera, zati 
horretara ematen duen ibaiadar bateko 1.200 m ere erabiltzen ikusi da, itur- 
bururaino joaten delarik. 2002ko martxoan erreka bazterrean dagoen base- 
rri batean sartuta aurkitu genuen, baserriko bizilagunek animalia barruan 
ikusi ondoren abisu eman eta antenarekin bila sartu ginenean. Ez zuen inon- 
go kalterik sortu. 2002. urtean erabilitako gordelekuetako bat 1999. urtean 
erreka-zati berean bizi zen eme batek erabiltzen zuena bera izan da. 06BE 
emea 2002ko apirilean lokalizatu genuen azkeneko aldiz. Egun batzuk lehe- 
nago, apirilaren hasieran, 3 egun jarraietan 04BE arrarekin zulo berean gor- 
deta lokalizatu genuen.

07BE: Oria ibaian (Zegaman) 2002ko martxoan harrapatutako emea, heldua. 
Transmisorea jarri ondoren, 20 egun desberdinetan lokalizatu ahal izan 
dugu. Oria ibaiaren 2.250 metro luzerako ibai-zatia erabili du nagusiki eta 
baita zati honetan Oriak duen ibaiadar txiki bateko 475 m ere. Azkeneko 
aldiz 2002ko maiatzean lokalizatu genuen, bere bizi-eremuaren barruan 
egun argiz mugitzen.
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08BE: 2002ko martxoan Oria ibaian (Idiazabalen) harrapatutako emea. 
Transmisorea jarri età askatu ondoren, behin bakarrik lokalizatu genuen, 
harrapatu genuen lekutik oso hurbil mugitzen. Aste bat beranduago, zakur 
batek akabatu zuen erreka ondoko baratze batean, harrapatu genuen lekua 
baino 600 bat metro gorago.

09BE: 2002ko martxoan Oria ibaian (Idiazabalen) harrapatutako ar gaztea. 
Transmisorea jarri età askatu ondoren, ez genuen gehiago lokalizatzerik 
lortu. Bost aste beranduago zakur batek akabatu zuen Oria ibai bazterrean, 
harrapatu genuen lekua baino kilómetro bat gorago (Seguran jada). 
Berreskuratu ondoren, transmisorea itsatsita zeukala ikusi genuen; itxuraz 
ongi zegoen arren, ez zuen seinalerik igortzen. Zona berean zakur batek 
akabatutako bigarren bisoia izan zen hau.

Jarraipen-aldietako batean, elkarren ondoan bizi ziren 3 emeren jarraipena 
egiteko aukera izan genuen età honek emeen arteko territorialtasuna ikert- 
zeko aukera eman zigun. 01BE età 02BE emeen eremuak 50 metrotan gai- 
nezarri ziren soilik età 02BE età 03BE emeenak 25 m-tan besterik ez.

Markatutako età jarraipena egindako hiru animaiia beranduago hilik aurkitzeak 
kontserbazioari begira informazio interesgarria eskaintzen digu. Egindako jarrai- 
penetan ikusi da animalia hauek ur-korrontearen barman edo bazterretan mugitzen 
direla nagusiki. 4 aldiz behatu dira soilik minutu batzuetan erreka bazterretik 10 m 
baino gehiago aldentzen. Baina ikusi dugu ere, horrelakoetan hiltzeko arrisku han- 
dia daukatela.

4.3. KONKLUSIOAK

Zenbait autorek bisoiaren izaera bakartia argitara eman duten arren, gutxi eza- 
gutzen da animalia hauen antolaketa sozialari buruz. Mustela genero bereko beste 
espezie batzuen kasuan, umatze garaitik at, animaliak bakartiak età oso lurralde- 
koiak dira. Sexu bereko aleek eremu propioak bakarka erabiltzen dituzte; sarritan 
arren eremuak handiagoak izaten dira età hauen barman zenbait emerenak kokatzen 
dira(51). Ipurtatsaren kasuan proposatu izan da inguruneko baldintzak faboragarriak 
direnean hórrela antolatzen direla, baina baldintzak okerrera egitean portaera terri- 
toriala ahuldu egiten dela(52).

Kamiboro semiakuatikoetan arrunta den bezala, ikertutako Bisoi europarrek 
bizi-eremu linealak mantendu dituzte. Bestalde, ez da portaera nomadarik behatu. 
Aitzitik, animalia batzuk urtez urte ingum beretan berraurkitzeak bizi-eremuen 
egonkortasuna erakusten du. Jarraipen egokia egiteko aukera izan denean ere iker- 
keta-saio bakoitzean eremu definitu età finkoak behatu dira.

1999-2000 urteetan elkarren ondoan aurkitutako 3 emeek elkarren segidako 
territorioak mantentzea età hauek gainezarri gabe mantentzea emeen portaera terri-
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torialaren adierazle nabarmenak dira. Baina, agian, arren portaera ez zaio egokitu- 
ko goian Mustela generoko beste espezie batzuentzat aipaturikoari. Urte desberdi- 
netan ar heldu bat baino gehiago aurkitu da inguru berean, baina hauen jarraipenek 
ez dute nahikoa informazio eman oraingoz.

Bestalde, behatu diren bizi-eremuen tamainak bat datoz orain arte beste leku bat- 
zuetan aurkitutakoarekin. Ekialdeko populazioetan bâtez beste 2,4 km-ko luzerak 
aipatu dira(45). Nafarroan eta Bizkaian egindako lanek aie desberdinen bizi-eremua- 
ren tamainan desberdintasun nabarmenak egoten direla erakutsi dute, baina ez dira 
magnitudez hemen lorturikoen desberdinak. Aipagarria da tamaina honetako ani- 
maliek halako bizi-eremu handiak izatea. Konparazio gisa, bisoiak bezala errekari 
lotuta bizi zen Ipurtats talde baten ikerketaren emaitzak aipa daitezke (Ipurtatsa 
genetikoki Bisoi europarraren gertuko espeziea da, baina dezente handiagoa); arren 
kasuan 1.000-3.500 metroko bizi-eremuak behatu ziren eta emeen kasuan 650-
1.650 metro bitartekoak(52).

• Bisoi europarrek bizi-eremu linealak dituzte; ibaiari lotuta aurkitzen dira beti.

• Emeen bizi-eremuak arrenak baino txikiagoak dira; orain arteko ikerketetan 
em eek territorialtasun handia erakutsi dute.

• Beren tamaina txikiarekin konparatuz, bizi-eremuen tamaina handiak man- 
tentzen dituzte.

• Txikiak izan arren, honelako portaera espaziala izanik. bisoiak ezin dira inoiz 
animalia ugariak izan.

• Ibaitik gutxi urruntzen diren arren, horrelakoetan ezohiko arriskuek animalia 
asko hiltzea eragin dezakete. Horregatik, ibaian gora eta behera mugitzeko 
oztoporik ez egotea bereziki garrantzitsua izan daiteke populazio txikiak ingu
aine humanizatuetan kontserbatzeko.
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4.4. iru d ia : Bisoi europarren antolaketa espazialaren adierazpen grafikoa,
Agauntza ibaian lortutako emaitzak jarraituz. Bizi-ercmu luzeena aiTak dauka (marra horia, zabala). 

Arrak erabiltzen duen erreka-zati horretan hiru erne bizi dira (A, B eta D emcak), 
elkarren jarraian eta sexu berekoen aurrean portaera territorial nabarmena erakutsiz.
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V. HABITATAREN HAUTESPENA

Bisoi europarra ibai, laku, urtegi eta zingiretan, hauen ertzetan landaredia trin- 
koa dagoenean bizi déla behin eta berriz errepikatu da bibliografian(25>53). Azken 10 
urteetako zenbait ikerlanek habitataren hautespenari buruzko informazio berri eta 
zehatzagoa ere ekarri dute(5434), baina, hala ere, informazio gutxi daukagu oraindik. 
Orain arteko informazio-maila baxuaren adierazle, batzuetan ikerlan desberdinen 
artean kontraesanak ere ematen dirá. Batzuek bisoiak ibai zabalak eta ur asko dau- 
katenak hautatzen dituela esaten duten bitartean, beste batzuek ur lasterreko ibaien 
goialdeko zatiak atsegin dituela dioteí55' 48). Lan batzuek bisoia kutsadura handiko 
lekuetan bizi daitekeela proposatu dute, baina badirudi hemen espeziearen banake- 
ta eta kontserbazioan eragina duten faktore nagusiak bisoiaren habitataren eralda- 
ketak direla, uraren kutsadura batez ere(33).

Bisoia kontserbatu ahal izateko, ikerketa gehiago eta, ahal bada, zehatzagoak 
egin behar dirá etorkizunean. Horregatik, honako helburu hau jarri genuen ikerketa 
hau hasteko orduan: Goierriko bisoien habitataren erabilera eta hautespena ikertzea, 
makrohabitat zein mikrohabitat mailan, eta honek espeziearen kontserbazioan izan- 
go dituen ondorioak aztertzea.

5.1. METODOLOGIA

Goierriko bisoien habitataren hautespenari buruzko informazioa bi eratara lortu 
da. Alde batetik, espeziearen banaketa-eremua ezagutzeko egindako laginketa foto- 
grafikoan erabilitako 80 lekuetan ubidearen eta bazterren egitura eta egoerari 
buruzko informazioa jaso da (5.1. taulan errekan neurturiko aldagaiak ikus daitez- 
ke). Honela bildutako informazioarekin, bisoiak maila zabal batean duen habitata
ren hautespena ikusi nahi izan da.

Bestalde, espezieak maila finago batean (mikrohabitat mailan) ibai-ekosistema- 
ko ezaugarri desberdinen artean bisoiak egiten duen hautespena jakiteko radiotra- 
king-ean oinarritutako jarraipen berezia egin da. Jarraipen hau Agauntza ibaiaren

77



goialdean egin da, bertan aurkitu direlako Bisoi europarrak lana hasteko orduan eta 
lekuak berak lanerako baldintza oso egokiak dauzkalako. Inguru horretan errekak 
goiko età erdiko ibaialdeetako ezaugarriak ditu; bere zabalera 5-10 m bitartekoa da 
eta ubidean eta ur-bazterretan harritzarrak eta uharriak dira nagusi. Erreka ingurue- 
tan basoa eta belardiak aurkitzen dira bâtez ere, baina baratzeak eta hiri-ingurune- 
ak ere badaude.

Habitataren hautespena ezagutzeko 6 km-ko erreka-zatia aukeratu da. Zati hau 
25 metroko segmentuetan banatu da eta hórrela lorturiko 240 tramuetan, transmi- 
sorea zeukaten animaliak lokalizatuz aztertu da habitataren hautespena (irratitele- 
metriari eta erabilitako materialari buruzko xehetasunak aurreko atalean eman ditu- 
gu). 25 metroko zati bakoitzean errekako zein bazterretako ezaugarriak deskribat- 
zen dituzten aldagaien balioak hartu dira (ikus 5.1. taula), habitat eskuragarria eza- 
gutu ahal izateko.

Animalien jarraipena eta hauen kokapena zehaztasunez lortu ahal izateko, lane
rako aukeratu den 6 km-ko erreka-zatiak oinez joateko moduko bideak ditu alboan, 
animaliak izutu gabe errekatik hurbil joateko aukera ematen dutenak. Bide hauetan, 
aipaturiko 25 metroko tramuak pintura apur bat erabiliz markatu dira. Tramu guz- 
tiak plano batean jaso eta zenbaki batekin identifikatu dira. Hórrela, gauez ibilita ere 
posible izan da une bakoitzean ammalia zein tramutan dagoen jakitea.

5.1. iru d ia : Agauntza erreka, 2002ko urtarrila. 25 metroko tramu bakoitzean ubideak, ur korronteak eta 
erreka-ertzak dituen ezaugarriak behatzen dira (granulometria, hidrodinamika, landarediaren estaldura-maila, 

eraldaketak, uharritzaren garapena, sakonerak,... Guztira tramuaren egitura fisikoa, biologikoa eta naturaltasun/ 
eraldaketa-maila adierazten duten aldagaien balioak neurtu eta jasotzen dira). Helburua zera da: animaliak 

jarduera burutzeko zein atscdenerako aukeratzen dituen tram uak zeintzuk diren aurkitu ondoren (horretarako 
radiotraking-a), leku horiek erakargarri egiten dituzten aldagaiak zeintzuk diren ezagutzera iristea. Arg: I. Irizar.
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Bisoiak lokalizatzeko irteeretan, animaliak bilatu dira bai atseden hartzen dau- 
denean (gordelekuak non dauden ezagutzeko) età baita egoera aktiboan daudenean 
ere (aktibitate-guneak ezagutzeko). Gordelekuak aurkitu direnean, hauen kokapena 
età ezaugarriak jaso dira. Mugitzen ari ziren animalien kasuan, minutuero beraien 
kokapen zehatza (25 metroko zein tramutan ari diren) jaso da.

5.2. iru d ia : Agauntza erreka, 2002ko urtarrila. Aukeraturiko ikerketa-eremuaren ezaugarri interesgarri bat zera 
da, errekaren albotik (baina ez hurbilegi) aukeratutako erreka-zatiaren luzera guztian erraz mugitzeko aukera iza- 
tea, baita gauean ere, errekako animaliak izutu gäbe. 25 metroko tramuak mugatzeko eginiko markaketa harrie- 

tan, zuhaitzetan eta errepide baztcrreko muga desberdinetan egiten da, gehienetan pintura erabiliaz. Arg: I. Irizar.

Habitataren hautespena animalien atsedenerako zein aktibitaterako ikertu da. 
Egoera bakoitzerako ezaugarrien hautespena erregresio logistikoa erabiliz aztertu 
d a (56), bisoiak aukeratutako 25 metroko tramuak, azarean aukeratutako 120 tramu- 
rekin (guztien %50) kontrastatuz. Animalien atsedenaren kasuan, bisoiak aukeratu
tako tramua gutxienez gordeleku bat duenari esaten diogu. Aktibitatearen kasuan, 
aktibitate-aldi berean gutxienez bisoi beraren 5 minutuko jarduera jaso duen 25 
metroko tramua izango da aukeratutakoa.
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5.1. taula: Errekako leku eta tramu desberdinetan kontuan hartu diren aldagaiak.

Aldagaia
GR

Deskribapena
Ubidearen granulometria

Balioak
(1):Bedrock
(2):Harritzarrak (>256 mm)
(3):Uharriak (64-256 mm)
(4):Txintxarrak/harea(<64 mm)
(5):Lokatzak

HI Hidrodinamika (1): Osinak, taulak (ur geldiak)
(2): Korrontea (abiadura handiko 
urak baina turbulentziarik gabekoak)
(3): Urlasterrak, ur-jauziak (turbulentziak, 
abiadura oso handiko urak)

SM Sakonera maximoa (l):0-50 cm (2): 50-100 cm 
(3): >100

HO Zatian txintxar eta 
uharrien hondartza dago

(1): ez, (2): bai

SA Zatian sahasti garatua dago (1): ez, (2): bai
UEB Bazterretako lehen 2 

metroetako estaldura begetal nagusia
(1): estaldurarik ez
(2): belan'ak- zuhaixkak (Altuera < 50 cm)
(3): zuhaixkak (Altuera>50 cm)

ZE Zuhaitz-estaldura (1): estaldurarik ez
(2): estaldura ur-bazter batean
(3): estaldura aide bietan

IE Ibaiertzen izaera (1): naturalak
(2): eraldatuak (garbiketa, isurketa, ...)
(3): Kanalizatuak

MBP Zatian, babesa eman dezaketen 
begetal-pilak aurkitzen dira (> 1 m)

(1): ez, (2): bai

NHP Zatian, babesa eman dezaketen 
nekazaritza-hondakin 
begetalen pilak daude (>1 m)

(1): ez, (2): bai

SUS Ur-bazterrean zuhaitzak daude eta 
hauen sustraiek babesa 
eskain dezakete.

(1): ez, (2): bai

PR Zatia presa baten eraginpean dago (1): ez, (2): bai
HUS Zatian ur zikinen 

hustubideek isurtzen dute
(1): ez, (2): bai

KUTS Uraren itxurazko kutsadura 
(harrapaketa fotografikoa 
egin den lekuetan jaso da 
soilik datu hau)

(1) Kutsadurarik ez
(2) Seinale batzuk
(3) Kutsatua, baina arrainak daude
(4) Oso kutsatua (arrainik ez)

NAT Inguruaren naturaltasun-maila (1): basoa
(2): sastrakadia
(3): zuhaitz-landaketa komertziala
(4): baratzeak
(5): larrea
(6): baserria
(7): hirikoa

HD Gertuen dagoen 
hirigunerainoko distantzia.

BD Gertuen dagoen etxe edo 
baserrirainoko distantzia.



5.2. EMAITZAK

Bisoi europarraren argazkiak 12 lekutan lortu dira. Leku hauetako ezaugarri 
nagusiak 5.3 irudian deskribatzen dira età guztietan nabarmenenak uraren kutsadu- 
ra-maila baxua età bazterretako landarediaren garapen maila altua dira.

Bestalde, mikrohabitataren mailako hautespenean ikertutako 240 erreka-zatieta- 
tik 66 hautatu dituzte positiboki bisoiek aktibo zeudenean. Erregresio logistikoaren 
emaitzek hiru aldagai nabarmentzen dituzte kasu honetan: SM, SA età MBP (ikus
5.2. taula).

Bisoien atsedenari dagokionez, animalieri jarraipenari esker 61 gordeleku des- 
berdin ezagutu dira. Gordelekuak ubidean bertan edo ur-bazterretan daude, uretatik 
metro gutxi batzuetara gehienez. Kasu bakar batean irrati-transmisorearen seinalea 
uretatik urrun xamar jaso genuen, iturburu batetik 200 bat metrora. Badirudi ani
mali ak kobazulo edo lurrazpiko galeria karstikoren bat aprobetxatu zuela atsedene- 
rako età seinalea askoz gorago jasotzen genuela.

Gordelekuak ur-bazterreko zuhaitzen sustraien artean, lurraren pitzadura txikie- 
tan, hustubideetan, zelai età baratzeen antzinako drainatze-zuloetan, urak erreka 
bazterretan pilatutako egur-multzoetan, harrizko horma zaharretan zeuden, baita 
zulo batean sartu gabe ur-bazterreko sasietan età belar handietan ezkutatuta ere. 
Gordeleku gehienak behin baino gehiago erabili dituzte età urte desberdinetan ani- 
malia desberdinek gordeleku bera erabiltzen dutela birritan ikusi ahai izan dugu.

Agauntza errekako jarraipenean, atsedena hartzeko kasuan, erregresio logistiko- 
ak hiru aldagai nabarmentzen ditu: UEB, SUS, NAT (ikus 5.2. taula).

5.2. taula: Erregresio logistikoaren emaitzak, aztertu diren kasu bietan.

JARDUERA
Aldagaia Koefizientea Errore estandarra Adierazgarritasuna

SM 0.848 0.277 P<0,001
SA 1.160 0.418 P<0.026
MBP 1.210 0.470 P<0.037

ATSEDENA
Aldagaia Koefizientea Errore estandarra Adierazgarritasuna

UEB 0.434 0.217 P<0,042
SUS 1.605 0.376 PcO.Oll
NAT 0.213 0.182 P<0.003
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KUTSADURA. Urdina: kutsadurarik ez; 
berdea: kutsadura arrastoak: horia: kutsadu- 
ra nabarmena, baina arrainekin.

URBAZTERREKO LANDAREDIA.
Urdina: estaldurarik ez; berdea: belarrak- 
zuhaixkak; horia: zuhaixkak (altuera >50 
cm).

HIDRODINAMIKA. Urdina: ur geldiak; ZUHAIXKA-KORRIDOREA. Urdina: ez
berdea: korrontea; horia: urlasterrak. jarraia; berdea: jarraia erreka bazter batean;

horia: jarraia bietan.

HIDRODINAMIKA. Urdina: ur geldiak; ZUHAIXKA-KORRIDOREA. Urdina: ez
berdea: korrontea; horia: urlasterrak. jarraia; berdea: jarraia erreka bazter batean;

horia: jarraia bietan.

5.3. iru d ia : Bisoi europarra kamara bidez behatu den lekuelan, errekak dituen ezaugarri nagusiak.
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E F
5.4. iru d ia : Bisoi europarren argazkiak lortu diren leku batzuen itxura. A: Mutiloa erreka (Mutiloa). 

B: Oria erreka (Zegama). C eta D: Agauntza erreka (Ataun). E: Oria ibaia (Idiazabal).
F: Agauntza erreka (Ataun). 2002ko abuztua. Arg.: I. Irizar.
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5.5. irud ia : Bisoi europarrak errekan aktibo daudenean hautaturiko egiturak, Agauntza errekan eginiko jarraipena- 
ren emaitzen arabera. 2002ko abuztua. Arg.: I. Irizar.
A età B: Sahatsen multzoak ibai eta erreketako landarediaren osagai tipikoak dira. Goierrin (eta Agauntza errekan 
bereziki) garapen gutxi erakusten dute, sarritan mozten direlako. Hala ere, jarduera aldietan bisoiek bereziki atse- 
gin dituzte. A: Agauntza erreka, Ataun. B: Oria ibaia, Ikaztegieta. C eta D: Material begetal pilatuak atsegin dituz- 
te bisoiek aktibo dauden lekuetan. Pilaketa hauetan babesa eta elikagaia aurki dezakete. C: Oria ibaia, Idiazabal. 
D: Agauntza erreka, Ataun. E eta F: Sakonera handiagoa duten zatietan (putzuetan, esate baterako) denbora luzez 
aritzen dira bisoiak, elikagai bila segur aski. Ur azpian murgiltzen eta gainazalean igerian egiten sarritan behatu 
ditugu Agauntza errekan egindako jarraipenetan. E: Agauntza erreka, Ataun. F: Laustierreka, Ataun.
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5.6. iru d ia : Atsedena hartzeko orduan erreka zati bat Bisoi europarrarentzat erakargarria egiten duten ibaiko egi- 
turak, Agauntza errekan cginiko jarraipenaren emaitzen arabera. 2002ko abuztua. Arg.: I. Irizar.
A eta B: Bazterretako lehen bi metroetan estaldura begctal handia daukaten erreka zatiak behar dituzte Bisoi euro- 
parrek atsedena hartzeko. Bertan, batzuetan landaretzak estalitako zuloetan gordetzen dira eta beste batzuetan 
berriz zuzenean landaretzak estalita lurrean. A: Laustierreka, Ataun. B: Agauntza erreka, Ataun.
B eta C: Urbazterrean zuhaitzak egotea eta hauen sustraiek babesa eskaintzea ere garrantzitsua da bisoiek leku bat 
atsedenerako aukeratzeko orduan. Batzuetan sustraien artean gordeta aurkitu dira bisoiak. B: Amundarain erreka, 
Zaldibia. C: Oria erreka, Segura.
D eta E : M ikrohabitat mailako habitat hautespena ikertzeko aukeratutako erreka zatian bisoiek sarritan erabili 
dituzte gizakiak antzina eraldatutako leku mota batzuk (horma zaharrak eta ezponda batzuk), hauen aurrean zuhaix- 
ka-landaredia garatzcn utzi denean. Leku hauetan segurtasuna eskaintzen dioten zulo sakonen eta estaldura bege- 
talaren konbinazioa aurkitzen dute Bisoi europarrek. D eta E: Agauntza erreka, Ataun.



5.3. KONKLUSIOAK

Orain arte egindako ikerketek Bisoi europarra ur-ingurune kontinentaletako kar- 
niboro semiakuatiko bezala aurkeztu dute. Ibai handietan, lakuetan, zingira batzue- 
tan età paduretan ere aurkitzen den arren, badirudi bere habitat tipikoa ur-bazterre- 
ko landaredia ugaria daukaten ur lasterreko ibai txiki età errekak direla(55). Baina 
orain arte mikrohabitat mailan espezieak dituen ezaugarriak oso gutxi ezagutzen 
dira.

Analisi estatistikoak eman dituen emaitzek ez daukate interpretazio errazik, età 
espeziearen biologiari buruzko ikerketa gehiago egin beharko da interpretazio defi- 
nitiboak egiteko (dietaren analisia, esate baterako), baina garbi uzten dute Bisoi 
europarrak ibai-ekosistemako berezko egiturak hautatzen dituela.

Sakonera handiagoa daukaten tramuak putzuak età osinak izaten dira, età egitara 
hauek aukeratzea bat dator animaliak uretan sartuta egiten duen aktibitate-maila 
altuarekin. Radiotraking bidezko jarraipena egitean, animalia uretan zebilenean sei- 
nalea aldatzen zelako, bisoia uretan edo uretatik kanpo zebilen jakin ahai izan dugu. 
Hórrela ikusi dugu uretan egiten dutela aktibitate-aldi askoren zati handi bat. Hau 
hórrela izan da kanpoko tenperatura zero azpitik izan arren, età elurrak urtzen zeude- 
lako uraren tenperaturak ere deirigorrez oso baxua izan behar zuenean. Nafarroan 
egindako ikerlan batean, hemen gertatu den bezala, bisoiak aldagai hau aukeratzen 
duela aipatua izan da(48) età bisoia bezala kamiboro semiakuatikoa den Igaraba arrun- 
taren kasuan ere sakonera handiagoa duten ibai-zatien hautespena behatu d a (68,49). 
Azken finean, animalia hauen izaera semiakuatikoa baieztatzen du honek guztiak.

Ikusi dugunez bisoiak sahastiak età urak bazterrean utzitako egur-pilak ere auke
ratzen ditu aktibo dagoenean, età hau ezin da hain erraz interpretatu. Elikagaia bilat- 
zeko leku aproposak izan daitezke hauek; bestalde, bisoiak aktibo daudenean hone- 
lako egiturek babesa eskaintzen diote animaliari. Bere tamaina txikia dela età, Bisoi 
europarra beste kamiboro handiagoen harrapakina izatera irits daitekeela proposa- 
tua izan d a (47) età, lan honetako hirugarren atalean ikusi dugun bezala, horrelako 
beste karniboroak arruntak dira bisoia bizi den erreka bereko bazterretan. 
Horregatik, erreka txikietan, tramu batean babes erraza izateak bisoiak bertan jar- 
dutea ala ez baldintza dezake.

Atsedenerako aukeratzen dituen zatien ezaugarriek bestalde (UEB, SUS età 
NAT) ezkutuko gordelekuak izan beharra erakusten dute. Hasiera batean harriga- 
rria da ikustea aukeratutako ezaugarrien artean naturaltasun-maila ertaina edo behe- 
mailakoa dagoela, baina honek badu bere azalpena: ikerketa-eremuan nekazaritza- 
jarduera handieneko lekuetan ubidea mugatzen duten harrizko horma zahar ugari 
dago; harrizko horma hauen età uraren maila normalaren bitartean landaretza asko 
garatzen da (sasiak, sahatsak etab.); gainera, horma zaharrak izatean, harrien artean 
zulo ugari aurkitzen ditu bisoiak. Horrek guztiak oso erakargarriak egiten ditu egi-
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tura hauek, naturaltasunagatik baino gehiago segurtasunaren aldetik. Bestalde, sus- 
trai-egitura garatuak aurkitzea età bazterretako estaldura begetala egokia izatea 
aipatu berri da beste leku batzuetan ere(54,34>.

Orain arte aurkitutakoaren arabera, uraren kutsadura-maila onargarria izateare- 
kin batera, bisoia erreka batean egotea edo ez, ibai bazterreko landarediaren kont- 
serbazio-egoerak età ubideetako zenbait elementu estrukturalek baldintza dezakete. 
Bestalde, aipagarria da bisoiek inguruko lurretan ematen diren erabilpen desberdi- 
nekiko erakutsi duten lotura ahula. Izan ere, zenbait alditan bisoiak aurkitu dira età 
jarraipena egin zaie ikerketa eremuaren barruan dagoen zati urbano batean; ingurua 
erabat urbanizatuta dagoen arren, urak kalitate ona mantentzen du età ubideak bere 
landaretza età egiturak ongi kontserbatzen ditu.

Habitatari dagokionean behintzat, età ibaien inguruko humanizazio-maila oso 
altua izaten den arren, Euskal Herriko isurialde atlantikoan bisoiaren kontserbazioa 
posible izango litzatekeela pentsa dezakegu. Baina horretarako ubideetako egiturak 
età ibai bazterrak kontserbazio-maila egokian mantendu beharko ditugu, jada gal- 
duta dauden zatietan horiek berreskuratuz. Uraren kalitate ona daukaten erreketan 
ibai-ekosistemaren aldaketak (dragatuak, bideratze-lanak, landaredia “garbitzeko” 
-suntsitzeko- lanak) izango dira bisoiaren kontserbaziorako arrisku handienak, 
horrelakoetan espezieak bereziki hautatzen dituen egiturak desagertzen direlako.

• Eskualde mailan, Bisoi europarrak ur garbiak età bazterretako landaredia gara- 
tua daukaten errekak aukeratzen ditu.

• Bizi den lekuetan, gainera, ibaiaren berezko egiturak behar ditu: putzuak, osi- 
nak, urak bazterretan utzitako enbor età egur-pilak, sahastiak, ur-bazterreko 
zuhaitzen sustraiak etab. Ibai-ekosistemako espezialista da.

• Erabat ibaikoa da bisoia età haren kontserbazioa bermatzeko ibai-ekosistem en  
osotasuna zaindu beharko da, ez bakarrik uren kalitate egokia.
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VI. BISOI EUROPARREN KONTSERBAZIOA. 
KUDEAKETA PROPOSAMENAK

6.1. BISOI EUROPARRA, EUSKAL INGURUMEN ESTRATEGIAREN 
ADIERAZLEA

Etorkizun hurbil batean ezarriko den garapen jasangarriaren estrategiak biodi- 
bertsitatea babestea du oinarrizko helburuetako bat. Testuinguru honetan ere, 
Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-estrategiaren (2002-2020) oinarrizko 
dokumentuan(S7), helburu eta ildo estrategikoen artean, honako hauek irakur daitez- 
ke:

HELBURUAK
3.1. Ekosistema, espezieak eta 

paisaiak kontserbatzea 
eta babestea.

3.2.Ekosistemak, espezieak 
eta paisaiak beren inguru 
naturalean leheneratzea.

3.3. Bioaniztasunari buruz 
ikertzea eta sentsibilizat- 
zea.

ILDO ESTRATEGIKOAK
3.1.1. Arriskuak murriztea, funtsezko prozesu eko- 

logikoak eta ekosistemek bilakatzeko duten 
ahalmenari eusteko.

3.1.2. Ekosistema naturalak eta erdinaturalak eta 
ekosistema eta espezie bereziak sustatzea.

3.2.1. Arriskuan dauden ekosistemak, espezieak eta 
paisaiak berreskura daitezen sustatzea.

3.3.1. Natur baliabideen eta ekosistemen inguruko 
ikerketen programa koordinatuak garatzea.

3.3.2. Bioaniztasunari buruzko heziketaren, treba- 
kuntzaren eta sentsibilizazioaren kudeaketa 
koordinatua programatzea.

Mundutik desagertzeko arriskuan dagoen Bisoi europarraren populazio-gune 
garrantzitsu bat Euskal Herrian dago. Euskal Herriko bisoiek ez daukate banaketa 
jarrairik; aitzitik, populazio-gune isolatuen multzoa dela ikusi da. Horietako bat,
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Gipuzkoako populazio nagusia dena, Goierriko erreka batzuetan bizi diren bisoiek 
osatzen dute. Eskualde honetan eginiko ikerketen emaitzek honako hau erakutsi 
digute: Goierrin, ammalia hau bi gune isolatuetan aurkitu da (Agauntza errekan, 
Oria ibaiaren goiko aldean). Bisoien populazioa oso txikia da. Banaketa mugatuak 
età populazioaren tamaina txikiak bisoia eskualdean desagertzeko zorian egon dai- 
tekeela erakusten dute. Populazio hau zatituta dagoen populazio konplexuago bate- 
ko osagaia izango da. Bisoi europarra ur garbiak dituzten ibai età erreketan bizi da 
soilik età beharrezkoa du hauetako berezko habitat-egiturak aurkitzea. Espeziearen 
portaera espazialak età sare trofikoan betetzen duen goiko mailak ugaritasunaren 
berezko mugak izango dira età espeziea ez da inoiz oso ugaria izango. Horregatik 
guztiagatik, epe luzera Bisoi europarra Gipuzkoako età Goierriko ibai età erreketan 
iraunarazi nahi bada, premiazkoa da populazioaren tamaina txikiari, habitataren 
kontserbazio-arazoari età egon daitezkeen beste arazoei aurre egiten hastea. 
Garapen jasangarriaren euskal ingurumen-estrategiaren baliagarritasuna frogatzeko 
aukera paregabea da hau: Bisoi europarra Garapen Jasangarriaren Euskal 
Estrategiaren betetze-mailaren età, zuzenago, estrategia honen benetako balioaren 
età eraginkortasunaren adierazle bikaina izan daiteke.

6.2. BISOI EUROPARRAREN GAINBEHERA OROKORRAREN ERAGI-
LEAK

Harén banaketak eremu osoan izan duen beherakadaren faktore eragile desber- 
dinak aipatu dira. Hona hemen nagusiak.

• Ibai-ekosistemen eraldaketa
Ikusi dugunez, bisoiaren bizi-eremua lineala da; ur-korronteetan età hauek 

mugatzen dituzten lur-lerroetan bizi da. Ikasi dugu, gainera, habitat honetan oso 
berezkoak diren egiturak behar dituela bisoiak: osinak, ur-bazterreko zuhaitzak, 
sahastiak, sasiak, urak utzitako egur-pilak etab. Habitat-lerro estu honetan gertatu- 
riko edozein eraldaketak bisoiarengan eragina izango duela pentsatzea logikoa da. 
Izan ere, ur-ibilguak kanalizatzea età drainatzea, maila freatikoa eraldatzea età erre
ka bazterreko landaredia desagertzea espeziearen beherakadaren eragiletzat aipatu 
dira behin età berriz(58,59,6a 46,45). Bisoien bizileku diren ibai-ekosistemen osagaiak 
ura, honen ibilgua età bazterrak dira, età bertako landare zein animaliak. Hórrela, 
habitataren eraldaketa lau eratakoa izan daiteke: ur-ibilguaren eraldaketa fisikoak, 
uraren kutsadura, ur-maila aldaratzen duten aprobetxamenduak età ibai bazterreko 
landarediaren suntsipena.

Urbanizazioak, azpiegiturak ezartzeak età ibaiak kanalizatu età dragatzeak era- 
giten dituzten ur-ibilguen eraldaketa fisikoak. Arazo hauek arro guztietako ubide 
nagusietan ondorio latzak ekarri dituzte, baina batez ere isurialde atlantikoan: ber
tako orografiak eraginda, haran barrenetan gertatu da garapen urbanoa età indus-
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tri ala età kilometro askotan ibaiertzak età ubideak oso aldatuta gelditu dira. 
Bisoiarentzat garrantzitsuak diren ibaietako berezko elementuak suntsitzen dituzte 
eraldaketa fisiko hauek età habitat potentziala pobretu età murriztu egiten da. 
Erreka bazter naturaletan bisoiek elikagaia età babesa aurkitzen dute, landaredi 
garatua dagoelako, età bertan bisoiaren harrapakin nagusietakoak diren mikrougaz- 
tun età anfibio ugari aurkitzen dituelako. Ibilguaren egitura fisikoari dagokionean, 
egoera naturaletan sakonera gutxiko tramuetan tartekatuak osinak età sakonera han- 
diagoko ur-taulak egoten dira; elementu desberdin guztien konbinazioak ematen 
dizkie ibai izaera età aberastasuna lurralde hauetako errekei, età horiek kontserbat- 
zea funtsezkoa da bisoiarentzat.

Ibaien egitura fisikoan eraldaketa gogorrak eragitea gauza arrunta izan da azken 
urteotan età kanalizazioak età dragatuak progresoaren adierazletzat aurkeztu dira 
behin baino gehiagotan. Goierrin ere horren adibideak badaude: ikus 6.1., 6.2. età
6.3. irudiak. Ingurune-ikuspegi batetik, hórrela buruturiko obrek ibai-ekosistema 
uraren hustubide soil izateraino pobretzen dute età garapen jasangarriaren testuin- 
guru berri batean uholde zein urbanizazio-arazoei bestelako konponbideak aurkitu 
beharko zaizkie, ibaiaren berezko egiturak gehiago errespetatzen dituztenak.

Beste eraldaketa-mota bat, uraren kutsadura, bisoi-populazioen beherakadaren 
eragile bezala ikusi da orobat(59> 46>. Uraren kutsadura eragiten duten elementu des- 
berdinek Bisoi europarrengan duten eragina ez da zuzenean ikertu, baina Bisoi ame- 
rikarrengan zenbait konposatu kimikok dutena, bai, ikertu da. Ikusi denez, Bisoi 
amerikarra oso sentikorra da merkurioa duten konposatuen aurrean, PCB età int- 
sektizida organokloratuen aurrean (DDT, etab.); honelako konposatu kimikoek 
bisoien ehunetan metatu età hauen ugalketan eragiten dute, ugalketa ezabatzera irit- 
si arte(61'30). Nafarroan Ega età Ebro ibaietako 3 Bisoi europarretan konposatu orga-

6.1. irud ia : Oria ibaia bideratzeko lanak Itsasondon. 2002ko apirila. Arg.: J. Gonzalez.
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6.2. iru d ia : Agauntza errekan kanalizazio lanak, Bisoi europar eme baten bizi-eremuaren barraan. 
1999ko udazkena. Arg.: I. Irizar.

6.3. iru d ia : Oria ibaia Zegaman. 2002ko apirila. Arg.: J. Gonzalez.
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nokloratuak maila altuan aurkitu d ira(49), baina ez dago beste arroetako egoerari eta 
beste kutsatzaile batzuei buruzko informaziorik, età kutsaduraren eragin zehatza ere 
ezezaguna da oraindik.

Uraren kutsadurak faktore mugatzaile bezala izan dezakeen eragina zalantzan 
jarri izan da batzuetan, nabarmenki kutsatutako ibaietan bisoiaren agerpenak gerta- 
tu direlako; lehen interpretazio batean, espezieak kutsadurarekiko nolabaiteko tole- 
rantzia baduela erakusten duela esan izan da; halere, informazio zehatzagorik 
ezean, uraren kutsadura organikoak zein kimikoak, ibai-ekosistemaren produktibi- 
tatea gutxitzen duenez, Bisoi europarra den bigarren mailako kontsumitzaile baten- 
gan eragin negatiboa besterik ezin duela izan pentsatu behar da. EAEn Bisoi euro- 
parraren banaketa aztertu duen ikerketak(33) kutsadura proposatu du gaurko banake- 
ta- eta kontserbazio-egoera eragin duten faktoreen arteko nagusitzat, bakarra izan- 
go ez den arren.

Goierrin lortutako emaitzak interpretazio horren aldekoak dira. Azken urteetan 
eta ikerketa honetan bertan eginiko beste behaketa batzuek kutsaturiko erreka-zatie- 
tan bisoiak iraungo zuela pentsarazi zezaketen arren, 2002. urtean lokalizatu diren 
bi populazio-guneak kutsatu gabeko edo kutsadura gutxiko erreka-zati nagusietan 
kokatzen dira (ikus 6.4. irudia).

6.4. iru d ia : Eskuinean 2002. urtean Bisoi europarraren populazio-guneak Goierrin (marra gorria). 
Ezkerrean: Eskualdeko sare hidrografikoan, 2001-2002ko lanaldian uraren itxurazko 

kutsaduraren balio onenak eman dituzten ibai/erreka tramuak (m ana berdea).
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6.5. irud ia : Nekazaritza-jarduerek sorturiko kutsadura organikoa ere zuzendu beharra dago, oso kaltegarria baita 
ibaiarentzat. Argazkian Oria ibaian simaur-isurketa bat (Zegaman), 2002ko apirilean. Arg.: J. Gonzalez.

Eraldaketa hidraulikoaz eta fisiko kimikoaz gain, hidroelektrizitatea lortzeko 
egindako desbideraketek età laborantza lurrak ureztatzeko ateratako urek ere ibaien 
kalitate biologikoaren galera ekarri dute leku askotan. Honelako aprobetxamendu 
hidrologikoek ibaiek daramaten ur-bolumena aldatzen dute. Ur-emariaren eraldake- 
tak kaltegarriagoak dira oraindik legeztatu gabekoak direnean (ibaia era jasanga- 
rrian kudeatzeko oinarrizkoa den informazioa ezkutatzen dutelako, ibai-ekosiste- 
maren iraupena bermatu behar duen emari ekologikoaren ardurarik gabe ari direla- 
ko etab.) edo ateratzeko baimendutako ur-bolumena gainditzen dutenean. Ibaiak 
daraman ur-kantitatearen eraldaketek bertan bizi diren zenbait espezieengan eragin 
nabaria dute: kate trofikoen ekoizpenaren murrizketa orokorra ematen da, babesle- 
kuetara iristeko arazoak aurkitzen dituzte espezie batzuek etab. Eraldaketa hidrolo- 
giko hauek eragin handikoak dira Gipuzkoako ibai batzuetan, età pentsatzekoa da 
hauetan Bisoi europarrak mantentzeko gaitasuna gutxituta dagoela.

Azken eragile bezala, ibaiertzeko landaretzaren suntsipena aipatu behar da. 
Landaretza hau beharrezkoa zaio Bisoi europarrari, babesa ematen diolako età bere 
harrapakinen bizilekua delako. Gaur egun ibaiertzetako basoa oso eraldatuta azalt- 
zen da sare hidrologikoaren zatirik handienean. Leku askotan, berez berreskuratze- 
ko gaitasuna baduen arren, etengabeko garbiketek bere garapena mugatu egiten 
dute. Izaera publikoa duten arren, ur-ibilguetan hazitako haltz età sahatsak ere tar- 
teka moztu egiten dira.
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Batez ere azken 50 urteetan gure errekek jasan duten ingurugiro-kalitatearen 
murrizketek (bideratze-lanek, dragatuek, landarediaren mozketak, kutsadurak, ur- 
desbiderapenek) Bisoi europarrak Gipuzkoan (eta berdin inguruko lurralde batzue- 
tan) izan dezakeen habitat potentziala nabarmenki gutxitzea ekarri dute. Gipuzkoan 
Oria ibaiaren ibaiadar batzuek eta kostaldeko ibai txiki batzuek soilik eskaintzen 
dituzte Bisoi europarrak mantentzeko baldintzak, erreka hauetan aurki daitezkeen 
animalia-kopurua oso txikia izan daiteke eta hórrela déla behatu da.

6.6. iru d ia : Bisoi europarrek landaredia garatua behar dute ibai bazterrean età sahastiak bereziki hautatuak dira. 
Agauntza erreka, Ataun, 2002ko iraila. Arg: I. Trizar.

Baina etorkizunera begira itxaropentsu izateko moduko datuak ere badaude. 
Aide batetik, badaude oraindik bisoientzat baldintza egokiak mantentzen dituzten 
ibai-zatiak, eta zati hauek kontserbatzeko legedia nahikoa garatua dagoela pentsa 
daiteke. Bestalde, ibaietako uren kalitatea hobetuko duen saneamendu-plangintzak 
urte batzuk barru uraren kutsaduraren arazoa neurri esanguratsuan zuzendu ahal 
izango du. Amaitzeko, Garapen jasangarriaren euskal ingurumen-estrategiak kana- 
lizatutako ibaien kilometro-kopurua ez handitzea età ibaiertzak leheneratzeko urte
rò jarduerak burutzeko konpromisoak zehazten ditu, bisoiaren egoeraren eragile 
kaltegarri hauek zuzentzeko testuinguru faboragarria ezarriz.
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6.7. iru d ia : Ibaien alboko lurren aprobetxamendu-mota desberdinak eta ibai-ekosistema egoera onean kontser- 
batzea bateragarriak dira. Horren Iekuko dira argazkikoa bezalako zatiak. Ergoiena, Ataun. Arg.: J. Gonzalez.

• Bisoi amerikarrak sartzea
Bisoia urritzeko prozesuan eragina duen bigarren faktorea, baina ez horregatik 

garrantzi gutxiagokoa, Bisoi amerikarraren sarrera litzateke. Izenak adierazten duen 
bezala, Bisoi amerikarra Ipar Amerikako Kamiboroa da, Bisoi europarraren familia 
età genero berekoa, baina espezie desberdinak dira, ez dira nahastu behar. Bisoi 
amerikarra Karniboro semiakuatikoa da età ibai handi, laku età erreketan bizi da.

Itxura aldetik espezie europarra eta amerikarra oso antzekoak dira. Gertutik iku- 
sita, muturra desberdina dutela ikusten da: europarrak ahoaren inguru guztian mant- 
xa zuria dauka (goian eta behean); amerikarrak ahoaren azpian dauka soilik mant- 
xa zuria.

Beraren larrua balio komertzial handikoa delako, aspaldi hasi ziren Bisoi ameri
karrak hazteko granja komertzialak martxan. Espezie hau 1920-1930 urteetan zehar 
iritsi zen Europara età ordutik aurrera kontinenteko leku desberdinetan hazten da 
Bisoi amerikarra granjetan. Ihes eginda batzuetan, askatua beste batzuetan, bere 
larruagatik gatibu hazteko ekarritako espezie arrotz hau Europan aske bizitzen hasi 
zen aspaldi eta gaur egun kontinenteko leku desberdinetan bertakotu da eta espezie 
honetako populazio basatiak bizi dira, ibaietan, lakuetan eta kostaldean, ahalmen 
kolonizatzailea handia erakusten duelarik(1).

Bisoi europarrak eta amerikarrak aurkitzen diren lurraldeetan elkarren arteko 
lehiakide bihurtzen dira. Espezie amerikarra handiagoa eta ugalkoiragoa delako eta 
biek txoko ekologiko ia berdina dutelako, espezie amerikarrak europarra kanporat-
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6.8. iru d ia : Bisoi europarra (ezkerrean) eta Bisoi amerikarra (eskuinean) morfologikoki oso 
antzekoak diren arren, ongi bereiz daitezke gertutik. Bisoi europarraren kasuan rautur aldeko mantxa 

zuria ahoaren gaineko eta azpiko aldean zabaltzen da. Bisoi amerikarraren kasuan mantxa hori 
ez da ahoaren gainetik zabaltzen. Arg.: J. González.

zen duela íkusi da eta, horregatik, Bisoi amerikarra, europarraren galzoriko egoera- 
ren eragile nagusietakoa déla usté d a (63). Esan beharra dago, Bisoi europarra jada 
estatu batzuetatik desagertu eta bakantzen hasia zegoela amerikarra iritsi aurretik; 
amerikarraren sarrerak europarraren desagertzea azkartu du segur aski, baina ez du 
berak bakarrik eragin.

Euskal Herrian ere 1980. hamarkadan hasi ziren Bisoi amerikarren haztegiak 
hedatzen eta orduan hasi ziren, orobat, lehen Bisoi amerikarrak erreketara iristen. 
Granja gehienak, bideragarritasunik ez zutela eta, itxi egin ziren 1990. hamarkada- 
ren hasieran. Gaur egun bi besterik ez daude, biak Gipuzkoako kostaldean. Beste 
leku batzuetan granjetatik ihes egin eta populazio egonkorrak sortu diren arren, 
Gipuzkoan ez da oraindik horrelakorik gertatu, baina Araban bai. Espezie hau ber- 
takotu eta bizitza askea egiten hasteko, talde sortzaileak handia izan behar du, ihe- 
saldi masibo edo/eta askapen handi baten ondorioz errekara iritsitako taldeak nahi- 
ko handia izan behar du populazio basatia sortzeko.

Orain Euskal Herrian Zadorra eta Baia ibaietan aurkitzen ditugu jada Bisoi ame
rikarren populazio egonkorrak. Zadorra ibaiaren erdiko tramuan Bisoi europarra 
desagertu izana eta Baia ibaian aurkitu ez izanaren arrazoia Bisoi amerikarra hant- 
xe bertakotzearen ondorioa izan daitezke. Azken urteotan (1999-2001) Urola, Deba, 
Artibai eta Bidasoa ibaietan Bisoi amerikarra noizbehinka aurkitu izan déla esan 
beharra dago. Dena den, zorionez badirudi orain arte, populazio bertakotuetako 
aleak izan gabe, ihesaldien ondorioz aske gelditutako banakoak direla Gipuzkoa, 
Bizkaia eta Nafarroako Bisoi amerikarrak.

Goierrin 2001. eta 2002. urteetan egindako laginketetan ez da Bisoi amerikarrik 
behatu. Hala ere, espeziearen populazio berriak sortzearen arriskua nabarmena da. 
Bestalde, etorkizunean eragin dezaketen amskuagatik, ezin daiteke ahaztu inguru-

97



6.9. irud ia : Bisoi amerikarrak, granja baleko kaiolan. Arg.: J. Gonzalez.

ko beste leku batzuetan kezkagarriak diren populazio indartsuak hedatzen ari dire- 
la ere (Gaztelan età Kantabrian, esate baterako).

• Beste faktore eragile batzuk
Ehiza proposatu da espeziearen gainbeheraren arrazoietakotzat. Sobiet 

Batasunean(60) 40.000-60.000 ale ehizatzen ziren urterò beraien larrua erabiltzeko 
(gaur egun mundu osoan gelditzen diren ale guztiak baino gehiago) eta magnitude 
itzeleko kopuruak dira horiek. Frantzian ere ehizatzen zen 1970eko hamarkadarai- 
no (45), baina harrapatutako ale-kopuruen informaziorik ez dago; gaur egun ere ehun- 
ka biztanle aritzen da urterò Bisoi amerikarrak eta beste ugaztun batzuk tranpa ez- 
selektiboen bitartez akabatzen, eta pentsatzekoa da Bisoi europar asko ere akabatu- 
ko dituztela nahi gäbe. Nafarroan espezie honen larrua aprobetxatzen zela ezagut- 
zen da(64). Dena den, ez dirudi hau izango denik urritzearen faktore eragile nagusia.

Frantzian Bisoi europarrak izan duen atzerakada azkarraren kausatzat bezala 
gaixotasun ezezagunen baten eragina proposatu izan da, baina ez da inongo nabari- 
tasunik aurkitu. Iberiar penintsulan, dagoen informazioa aztertuta, bestalde, badiru- 
di azken 50 urteetan ez duela gaixotasunagatiko hilkortasun berezirik pairatu.
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6.10. irud ia : Bisoi amerikar basatia Zadorra ibaian (Araba), 2000. urtean. 
Harrapaketa fotografiko saio batean lortutako argazkia.

Banaketa-eremuaren iparraldean eta ekialdean Bisoi europarra desagertzearekin 
batera amerikarra zabaltzen zela ikusita, espezie amerikarrak europarrari gaixotasu- 
nen bat transmititzen dionaren hipotesia proposatu zen, han ere(60). Azken urteotan, 
bisoien gaixotasun aleutiarra proposatu izan da arrisku-faktore garrantzitsutzat eta, 
ikerketak egin direlarik, Gipuzkoako eta Bizkaiko bisoien odol-laginetan ez da gai- 
xotasuna behatu, baina Araban eta Nafarroan zenbait Bisoi europar seropositibo 
azaldu dira. Jadanik desagerturiko Bisoi amerikarren granjak izan daitezke gaixota
sun honen sorburua.

Dena den, badirudi gaixotasunak Bisoi europarrengan hilkortasun-tasa txikia 
eragiten duela eta espeziearen atzerakadan eragina duen faktore bat gehiago beza- 
la har daiteke, baina ez nagusi bezala.

Beste faktore eragile batzuk ere proposatu dira: elikagaia urritzea, errepideetan 
automobilek harrapatzea etab. Hauek ez du te espeziearen urritze-prozesu orokorra 
esplikatzen, baina lokalki garrantzitsuak izatera irits daitezke. Populazio bat egoera 
kritikoan aurkitzen denean (isolatua, aie gutxi), bestelako egoeretan garrantzi txikia 
daukaten zorizko faktoreak oso arriskutsuak izan daitezke. 2002. urtean Goierrin 
horren adibidea ikusi dugu. Zakurren erasoak ez dira espezieak globalki duen ego-

99



6.11. iru d ia : Erreka alboko errepideetan bisoiak autoak jo ta hiltzea ez da gertakari arraroa. 
Auto istripuak eta zorizko beste gertaera batzuen eragina oso handia izan daiteke 

populazio txiki isolatuen kasuan. Arg.: J. Gonzalez.

era txarraren faktore eragileak, baina Goierrin 2002. urtean ezagutu diren Bisoi 
europar guztien %33a zakurrek hil dute (6 aletik 2). Honelako datuak Goierriko 
bisoien populazioaren egoera lardaren isla dirá.

6.3. BISOI EUROPARRA GIPUZKOAN ETA GOIERRIN KONTSERBAT-
ZEKO ESTRATEGIA

Lehendabizi esan dezagun, Bisoi europarra kontserbatzeko legedia nahikoa 
garatuta dagoela (22,65, 66 c,ab). Bestalde, espeziearen biziraupena bermatzeko, 
Administrazioaren maila desberdinek dute zeresanik. Ibaien kudeaketa Eusko 
Jaurlaritzaren konpetentzia da; faunaren kudeaketa Foru Aldundiaren esku dago. 
Baina Udal administrazioaren jarrera ere erabakigarria izango da espezie hau kont
serbatzeko. Goierriko Bisoi europarren kontserbazioa esparru geografiko zabalago 
bateko estrategian ere oinarrituko da; baina horrelako estrategia orokor bat hemen 
aurkeztea gehiegizkoa izango litzateke. Dena den, horren helburuak eta ildo nagu- 
siak ondorengo hauek izango lirateke.

Bisoi europarraren kudeaketaren helburuak bi izango lirateke: espeziea ugaritzea 
eta desagertzeko arriskuan egotera eraman duten faktoreen eragina murriztea.
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Helburuak horiek izanik, habitat mailan, bisoi-populazioaren mailan età gizarte- 
mailan egin beharko da lan.

Jarraian aipatzen diren proposamen batzuk hasiak dira kontuan hartzen adminis- 
trazio desberdinak. Azken bost urteetan Foru Aldundiak età Eusko Jaurlaritzak 
Bisoi europarraren populazioen jarraipen orokor baten lehen urratsak eman dituzte. 
Aldi berean, espeziea protagonistatzat dituzten ekintzak zabaldu età ingurugiro- 
heziketa ere hasia da (ikus aurrerago). Aldi berean, Bisoi amerikarren granjen kon- 
trola età espezie honen basa populazioak kentzeko lanak ere hasi dira. Dena den, 
lehen pausoak besterik ez dira età ez dago oraindik bisoiaren kontserbazioaren alde 
lan egiteko estrategia ofizialik onartuta. Honelako estrategia batek honako ildo 
hauek jarraituz egin beharko luke lana:

• Ekosistema flubiala bere osotasun ekologikoan leheneratu età mantentzea
Ibai-ekosistema, gutxienez, dagoenetan kontserbatzea età aurrerantzean zati 

degradatuak leheneratzen hastea, nahitaezkoak dira gelditzen diren bisoi-guneak 
mantendu età espeziea ugariagoa bihurtzeko. Alferrik da espezie batek legearen 
babes osoa edukitzea, bizi den habitata etengabe degradatzen edo fisikoki desagert- 
zen ari bada.

Gaur egun Bisoi europarraren habitata egunean egunean txikitzen doa. Arro 
gehienetan hasita dauden saneamendu egitasmoek uraren kalitatearen hobekuntza 
nabaria ekarriko dute, baina erreka-ertzak oraindik etengabe eraldatzen dira. Urak 
garbituz egiten diren ibaien kalitatea berreskuratzeko ahaleginak ia ezerezean geldi 
daitezke tramu batzuetan, ibaiertzetako landaretza neurri età irizpide gabe ezabat- 
zen delako età ibaiak bideratu età dragatzen direlako.

Ibaiak bizirik egongo badira osotasunean kontserbatu beharko ditugu, ubideak 
età ibai-ertzetako dibertsitate naturala, biak, mantenduz. Oraindik badaude ibaiaren 
berezko egitura desberdinak kontserbatzeagatik oso aberatsak diren ibai batzuk, 
berezko dibertsitate biologikoa mantentzeko gai direnak. Ibai hauetan da beharrez- 
koa gaurko legediaren esparruan babes-ekintzak burutzea. Horretarako ez da beha- 
rrezkoa legedi berririk, dagoena nahikoa da, berau erabiltzeko borondaterik badago. 
Gaur egun ditugun legeek ibaien kontserbazioaren garrantzia ondo bermatzen dute 
età behar adina babes eman ere bai. Dagokion erakundea lege horiek betetzen saiat- 
zea besterik ez zaigu falta. Hau esatea gogor xamarra dirudien arren, errealitate 
nabarmena da gaur egun ingurumenari buruzko legedia ez dela kasu askotan betet
zen.

Neurri batean eraldatuta dauden arren, Agauntza erreka osoa, Mutiloa erreka età 
honekin lotuta Oria ibaia, Urtsuaran erreka batzen zaion lekutik (Idiazabaldik) itur- 
bururaino, balio handiko ibaiak dira gure testuinguruan. Premiazkoa da gutxienez 
aipaturiko ibai/erreka hauetan legea zorrotz betearaztea età gaurko eraldaketa-maila 
ez gainditzea.
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6.12. iru d ia : Oria ibaiaren egitura fisikoa aldaratzen duten lanak, Itsasondon. 2002ko apirila. Arg.: J. Gonzalez.

Bestalde, Bisoi europarra edukitzeko beharrezkoak diren baldintzak ez dituzten 
erreka batzuk ere badaude; hauek, gainera, mugitu nahi duten animalientzat ozto- 
poa dira, azken finean bisoi-populazio txikiak elkarrengandik isolatuz. Oztopo 
hauek zeintzuk diren zehatz ezagutu beharra dago, bertako egoera naturala gutxie- 
neko neurri bateraino leheneratu età populazioen arteko elkartruke naturala berre- 
zartzeko. Ibaien leheneratze-lan hauek ibaien ubide zein ertzetako heterogeneitate 
fisikoa berreskuratuz età aldi berean berezko landaretza berrezarriz egin beharko 
dira. Aipatu dugun Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategiak (2002- 
2020) jasotzen du ibaiertzak berreskuratzeko konpromisoa età 2012. urterako urte- 
ko 15 km berreskuratzeko datua ere ematen du. Lan horietan Bisoi europarraren 
populazioak dituzten eskualdeek izan beharko lukete lehentasuna. Eskualde haue- 
tan bisoien populazio berriak ahalbidetzea età populazioen arteko korridoreak ezart- 
zea premiazkoak baitira espeziea desagertuko ez bada. Goierri izango litzateke 
lehentasunezko eskualde bat età Eztanda età Amundarain errekak, Oria ibaiaren 
adar nagusiarekin batera, sartuko lirateke leheneratzeko erreken artean.

• Bisoi amerikarra ezabatzea
Orain arte gure ibaietan bertakotu diren Bisoi amerikarren populazioak kendu 

egin behar dira. Gainera, populazio berririk ez finkatzeko, Bisoi amerikarrak hazten
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dituzten granjetako segurtasun-neurriak asko hobetu behar dira età tarteka, granja 
hauen inguruan Bisoi amerikarrak aske dabiltzan jakiteko, laginketa zorrotzak egin 
beharko dira.

• Ikerketa

Garapen jasangarria baliabide naturalen konposaketaren eta funtzionamendua- 
ren ezagutza sakonean oinarritu behar da nahitaez. Mendebaldeko estatu gehienek 
natura ezagutu eta ikertzeko tradizio luzea dute eta horretarako ikerketa-zentroak, 
giza baliabideak eta materialak aspaldidanik dauzkate. Horri esker bertako baliabi
de naturalen konposaketari eta funtzionamenduari buruzko informazio ugaria bildu 
dute, orain eta iraganean. Landare eta animalien kasuan, esate baterako, populazio- 
en bilakaeraren tendentziak ezagutzeko eta kudeaketa-estrategia zehatz eta eragin- 
korrak diseinatzeko aukera daukate. Honen garrantziaz jabetzea zaila da, baldin eta 
baliabide naturalak oso aldakorrak direla (oso azkar alda daiteke espezie baten uga- 
ritasuna, adibidez) ez bada ezagutzen eta naturaren kontserbazioan eta kudeaketa 
jasangarrian aurrerapen teoriko zein teknikoak etengabe gertatzen direla. Baliabide 
naturalak horren aldakorrak izanik, beraien kudeaketa egokiak unean uneko egoe- 
raren berri izatea eskatzen du.

Euskal Herrian ez dugu oraindik behar adina ikerlari profesionalik eta azpiegi- 
turarik, berez ez dago baliabide naturalak ikertzen dituen zentro espezializaturik; 
ezinezkoa da ondare naturalaren ezagupena, kontserbazioa eta dibulgazioa bermat- 
zen dituzten lan-lerroak etenik gäbe mantentzea. Oraintsu hasi dira gure inguruko 
baliabide naturalen konposizioa ezagutzeko ikerketa-lan batzuk bultzatzen, baina, 
antzinako egoera ezagutzen ez dugunez, ezinezkoa zaigu askotan horien bilakaera 
ezagutu eta kudeaketa eraginkorrak diseinatzea.

Egoera orokorraren adierazlea izan daitekeen adibide bat jarriko dugu. Faunaren 
kasuan ornodunak dira animalia ezagunenak, baina hauei buruzko ikerlan orokor 
nagusia duela 20 bat urtekoa da eta animalien banaketari buruzko datuak bildu 
zi tuen soilik. Gipuzkoako hegaztien kasuan oraintsu argitaratu da lan berri tua(5) eta, 
beste espezie batzuen kasuan informazioa partzialki berritu den arren, ez dago beti 
eskuragarri. Horren ondorioz, infraegiturak egin aurretik ingurumenaren gaineko 
ebaluazioak egiten direnean, gaurko faunaren gainean infraegitura horrek izango 
duen eragina ebaluatzeko, duela 20 urte ingurumen horretan behaturiko espezieen 
gaineko ebaluazioa egiten da sarritan, oraingo egoera zein den ezagutzen ez delako. 
Noia egongo ginateke, gaurko industria-politikak edo langabeziari aurre egiteko 
politikak, 1985. urteko egoeraren datuetan oinarrituko balira?

Gauza zehatzagoetara itzulita, ikerketak egiten jarraitzea beharrezkoa da. 
Zehatzago, bisoi-populazioaren jarraipena egitea ezinbestekoa da, ikerlan honetako 
emaitzak ikusi eta gero. Bisoiak desagertzen hasi diren, berriz ugaritzen diren, 
populazioaren amaiera den ala fluktuazioa den ezagutu beharra daukagu. Berez eta
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azkar ugarituko ez balitz, populazio garrantzitsu hau gal ez dadin berau indartuko 
lukeen birsartzapen programa bat martxan jartzea premiazkoa izango litzateke.

Espeziearen historia naturala sakon ezagutzea ere funtsezkoa izango da berau 
kudeatu età kontserbatu ahai izateko, baina arlo honetan asko falta zaigu jakiteko: 
nolakoa da beraien dieta erreka hauetan, zeintzuk dira oinarrizko harrapakinak, noiz 
umatzen dute, zein da umaldiaren tamaina età nolakoa da gazteen dispertsioa etab.

Epe luzera begira età esparru geografiko zabalago batean, etorkizuna nolakoa 
izan daitekeen età oso lagungarriak diren zenbait tresna teoriko erabiltzeko infor- 
mazioa lortu beharko genuke. Gaur egun, espezie batzuen kontserbazioa popula- 
zioaren bideragarritasuna ezagutzeko analisietan oinarritzen da; gure kasuan, anali
si hauen artean, Populazio Minimo Bideragarriaren tamainarena età Populazioaren 
Azalera Minimoaren Eskariarena izango lirateke erabilgarriak, esate baterako. 
Baliabide teoriko berri hauek oso lagungarriak dira kontserbazio-estrategia eragin- 
korrak diseinatzeko, baina espeziearen età populazioaren ezagutza-maila handia 
behar da erabili ahai izateko.

• Bisoi europarra ezagutzera ematea
Bisoi europarra gure herriko “Panda hartza” da. Gaur egun oso jende gutxik jart- 

zen du zalantzan Panda hartza edo Afrikako elefantearen biziraupena bultzatzeko 
ekintzak beharrezkoak direla; baina euskal gizarteak ez du ezagutzen Bisoi europa- 
rraren egoera larria, ezta mundu-mailako kontserbazioa neurri handi batean hemen 
egiten dugunaren menpe dagoela ere. Natura kontserbatzeko tradiziorik ez dauka- 
gun lurralde honetan zaila izango da ibaiak beste era batera kudeatzea, administra- 
zioak ugaztun txiki bat ugaritzeko baliabide ekonomiko età teknikoak bideratzea, 
emaitzak epe luzera emango dituen politika abiatzea, ardura horien guztien “erru- 
duna” ezezaguna baldin bada. Ezaguna bada, berriz, ziur gaude gizarteak begi onez 
ikusiko duela ardura hori età bisoiaren bilakaerari atseginez jarraituko diola. Oro 
har, arazoak sakontasunez ezagutu aurretik ere, ingurumena egoki kudeatzearen 
gaian gizarteak duen jarrera baikorra administrazioaren politika desberdinek orain 
arte erakutsitakoaren aurretik doa.

Guztiz beharrezkoa da horregatik ibai-ekosistemaren berri ematea; gugandik oso 
gertu bizi den espezie bat mundutik desagertzeko arriskuan dagoela zabaltzea beha
rrezkoa da; inongo kalterik ez dakarren espezie txiki hau kontserbatzeko neurriak 
hartzea munduaren aurrean dugun erantzukizuna dela esatea età espeziea galzorira 
eraman duten jarduera età jarrerak azaltzea beharrezko gauzak dira.

Europa mailan zein hemen bertan, esperientzia desberdinak ari dira garatzen 
bisoiari buruzko informazioa zabaltzeko. Ingurumenari buruzko heziketa-progra- 
metan ohikoa den bezala, eskola-umeekin egiten da lan nagusia, baina ez bakarra. 
Nazioarte-mailan aipagarriak dira Alemanian martxan jarritako esperientzia batzuk. 
Estatu horretan XIX. mendearen amaieran desagertu zen Bisoi europarra età 100
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urte beranduago, Lurretik betirako desagertzeko zorian dagoela ikusita, espeziea 
jatorrizko habitatean birsartzeko erabakia hartu da. Horretarako, giltzapeko ugalke- 
ta-programak jarri dira martxan età aurrerago honela lortutako Bisoi europarrak 
jatorrizko ibai desberdinetan birsartu età populazio basatiak berreskuratuko dira. 
Birsartzapen-proiektuari heziketa età gizartearen parte hartzea lotu zaizkio. 
Giltzapeko ugalketarako instalazioak auzolanak antolatuz eraiki dituzte; instalazio- 
en zati bat, gainera, bisoiak ohartu gabe jendeak beraien ohiko jarduerak jarraitze- 
ko diseinatu da età horrela eskola-umeak età mteresa duen orok ezagutzen du ani- 
malia, baita haren arazoak età zentroaren helburuak ere.

Beste zenbait lekutan Bisoi europarra naturguneetako edo aisialdiko ingurume- 
netako sinbolo bezala erabiltzen hasi dira, jendeari erakargarria egiten zaiolako ber- 
tan halako animalia kontserbatzen dela jakitea. Hemen ere horrelakoak egitea posi- 
ble da, età komenigarri gainera. Bisoia kontserbatzen duen eskualde batek bere lana 
erakargarri gisa erabiltzeko aukera età eskubidea dauka, bisitariak erakartzeko 
orduan edo lekuko produktuak saltzekoan.

6.13. iru d ia : Gipuzkoako Fora Aldundiak Aralarko Parke Naturalaren eskutik eskoletarako unitate didaktiko 
bat prestatu età entsciatu du jada. Argazkian, Ataungo Joxe Migel Barandiaran Ikastolan, 

unitate didaktikoaren lehen saioa egiten. 2002ko otsaila. Arg.: J. Gonzalez.
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6.14. iru d ia : Ataungo Joxe Migel Barandiaran Ikastolan, unitate didaktikoaren lehen saioa egiten. 
2002ko otsaila. Arg.: J. Gonzalez.

6.15. iru d ia : Animaliaren berri ematen duen esku o rna kalean da jada. Arg.: I. Irizar.
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Euskal Hernán orain arte egin diren hedapen lan aipagarrienak Goierrin egin 
dira. 2001. urteko X. Gerriko beka Bisoi europarraren egoera età biologia ikertze- 
ko bideratzean età espezie hau ezagutzera ematen duen liburu hau argitaratzean, 
urrats berri handia eman da Bisoi europarra kontserbatu ahai izateko jarraitu beha- 
rreko ikerketa età hedapen lanen bide luzean. Baina egindakoa asko izanik ere, ezin 
gara horregatik lasai gelditu. Has gaitezen lehenbailehen ikasitakoa behar bezala 
erabiltzen.

Goierrin, 2002ko abenduan
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KONKLUSIOAK

• Bisoia oso urria da Goierrin. 2002. urtean. Gipuzkoako Bisoi europarren popu- 
lazio nagusia ale bakar batzuk osatzen dute. Bisoiak bi gune txikitan banatuta 
aurkitu dira. Espeziea Gipuzkoatik desagertzeko zorian egon daiteke.

• Eskualdeko Bisoi europarren etorkizuna bermatzeko, gaur egun erabiltzen 
dituen azken guneekin batera, Oria ibaia, Amundarain età Eztanda errekak espe- 
ziearen banaketa eremu bezala kudeatu beharko dira, bertan tarteka egongo diren 
populazio urri età iragankorrak indartu asmoz.

• Eskualde mailan, Bisoi europarrak ur garbiak età bazterretako landaredia gara- 
tua duten errekak aukeratzen ditu. Bizi den lekuetan gainera ibaiaren berezko 
egiturak behar ditu: putzuak, osinak, urak bazterretan utzitako enbor età egur 
pilak, sahastiak, ur-bazterreko zuhaitzen sustraiak etab. Ibai-ekosistemako espe- 
zialista da.

• Emeen bizi eremuak arrenak baino txikiagoak dira; orain arteko ikerketan emeek 
territorialtasun handia erakutsi dute. Beraien gorputzaren tamaina txikiarekin 
konparatuta, handiak diren bizi eremuak mantentzen dituzte. Animalia txikiak 
izan arren, honelako portaera espaziala izanik, bisoiak ezin dira inoiz animalia 
ugariak izan.

• Bisoi europarrek bizi-eremu linealak dituzte; ibaiari lotuta aurkitzen dira beti. 
Ibaitik gutxi urruntzen diren arren, horrelakoetan ezohizko arriskuek animalia 
asko hiltzea eragin dezakete. Bere kontserbazioa bermatzeko ibai-ekosistemen 
osotasuna zaindu beharko da, ez bakarrik uren kalitate egokia. Horregatik, ibaian 
gora età behera mugitzeko oztoporik ez egotea ere bereziki garrantzitsua izan 
daiteke, populazio txikiak ingurune humanizatuetan kontserbatzeko.

• Espeziea bere egoeratik ateratzeko, beharrezkoa izan daiteke gaurko populazio- 
ak indartzeko neurriak hartzea.
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