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LIBURUA NOLA ERABILI

Liburuaren sarreran Euskal Herriko erliebe, klima eta
landarediari buruzko hainbat azalpen ematen dira, Eus-
kal Herriko bi mapaz (bata fisikoa eta bestea klimaren
araberakoa) lagundurik.

Liburu honetan, ornodunen lau klasetako espezieak
azaltzen dira: anfibioak, narrastiak, hegaztiak eta ugaz-
tunak. Talde hauetako bakoitzak klasearen ezaugarri
nagusiak azaltzen dituen sarrera du. Euskal Herrian
ordezkariak dituzten lau klase hauetako ordenei buruz-
ko azalpen laburra ere ematen da. Liburuan zehar lau
talde hauek kolore desberdinez bereizita daude.

Espezie bakoitzari buruzko informazioa honela anto-
latuta dago:
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ugaztunak 251

Erbia
Lepus europaeus

Liebre común
Lièvre pyrénéen

Erbiak untxiaren antza du, baina hura baino handiagoa da eta
belarriak luzeagoak ditu; muturra beltza du. Atzeko hankak
jauzi eta korrika egiteko moldatuak ditu eta luzeak dira. Isatsa
laburra da. Gautarra eta bakartia da eta ez du zulorik egiten.
Herbiboroa da eta ia Euskal Herri osoan bizi den arren, zenbait
lekutan, isurialde atlantikoan batik bat, oso urria da.

Gorputza eta burua:
55-77 cm

Isatsa: 8-10 cm
Pisua: 2,6-6,5 kg

Familia: Leporidoak
Ordena: Lagomorfoak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 288. or.

euskarazko
izena
latinezko forma

tamaina, pisua
eta bestelako
ezaugarriak

irudia

gaztelaniazko
forma

frantsesezko
forma

banaketa-mapa

testua

espeziea zein
familia, ordena eta
klasetakoa den,
gero berriro
kokapen
taxonomikoan
agertzen dena oin-arrastoa

(dagokionean)
eta orrialdea
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Fitxa guztiak eta gero, bi eranskin agertzen dira.
Lehenean, hainbat ugaztunen oin-arrastoak ematen dira.
Oin-arrasto bakoitzaren alboan, oin-arrastoa zein anima-
liari dagokion orrialdea agertuko da eta baita animalia
horren zein hankari dagokion laburdura ere. Bigarrena,
Euskal Herriko ornodun lehortarren kokapen taxonomi-
koa da. Espezie bakoitzaren segidan latinezko forma
ageri da eta azpimarraturik dauden espezieek soilik dute
lekua liburuan.

Bukaeran, liburuko espezie guztien aurkibide alfabe-
tikoa doa, bertan espezie guztien latinezko, gaztelaniaz-
ko, frantsesezko eta euskarazko formak ordena alfabeti-
koan agertzen direla. Zerrenda honetan euskarazko for-
mak letra beltxez eta latinezkoak etzanez agertuko dira.
Erdarazko formak, berriz, letra arruntez. Forma bakoi-
tzaren alboan zenbaki bat (edo dagokionean bi) agertuko
da: lehenak espezie hori zein orrialdetan ageri den adie-
raziko du eta bigarrenak (dagokionean) espezie horri
dagokion oin-arrastoa zein orrialdetan agertuko den
adieraziko du.

Amaieran glosario labur bat ere badarama liburuak.
Bertan erabiltzaileari ezezagun gerta dakizkiokeen hain-
bat terminoren azalpen laburra emango da.
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SARRERA

Edozein eskualdetako fauna, bertan bizi diren animali
espezieen multzoa, eskualde horren kokapen geografiko-
aren, erliebearen, altitudearen, klimaren eta landaredia-
ren ondorio da hein handi batean. Aipatutako faktore
horiek eragin handia dute espezie bakoitzaren banaketan
eta ondorioz, baita edozein lekutako faunan ere. Espezie-
en banaketaren eta faktore horien arteko erlazioa begien
bistakoa da Euskal Herrian. Tamainaz txikia izan arren
(20.864 km karratu baino ez ditu), Euskal Herria nahikoa
lurralde heterogeneoa da, bai erliebeari, bai klimari eta
baita landarediari dagokionez ere eta heterogeneotasun
hori asko nabari da ornodun lehortarren banaketan.
Jarraian hiru faktore horiek aztertuko ditugu, Euskal
Herriko ornodun lehortarren banaketa hobeto ulertzen
lagunduko digutelakoan gaude eta.

Erliebea

Euskal Herria aski lurralde menditsua da, Pirinioen
mendebaldeko muturra bertaraino heltzen baita. Mendi-
-tontorrik handienak ekialdean daude, Nafarroako
iparrekialdean eta Zuberoako hegoaldean, hain zuzen.
Bertan, 2.000 metroz gorako hainbat mendi dago eta uga-
riak dira 1.700 metroz gorako gailur eta lepoak. Mende-
balderago, Kintoan (bi Nafarroen arteko mugan) Pirinio-
en katea nagusia adarkatu egiten da eta bi katea diber-
gente sortzen dira: bata iparralderantz jarraitzen duena
eta bestea mendebalderantz hedatzen dena. Lehen katea
itsasoan amaitzen da eta bertako mendiak altuera galduz
doaz itsasora hurbildu ahala. Bigarren kateak bitan bana-
tzen du Euskal Herria eta berori osatzen duten mendize-
rra nagusietako batzuek (Aralarrek, Aizkorrik, Gorbeak
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eta Salbadak, adibidez) uren banalerroa eratzen dute.
Hau da, mendizerra horietatik iparraldera isurtzen den
ura Bizkaiko itsasora heltzen da eta hegoalderantz isur-
tzen dena, Ebro ibaian zehar, Mediterraniora heltzen da.

Banalerrotik iparralderako eskualdea ere, Isurialde
Atlantikoa alegia, menditsua da, baina bertako mendiak
ez dira Pirinioetakoak bezain handiak eta mendizerra eta
bailara nagusi gehienek hegoaldetik iparralderako nora-
bidea dute. Banalerrotik hegoaldera, Isurialde Mediterra-
niarrean alegia, hainbat mendizerra garrantzitsu dago
(Leire, Alaitz, Izko, Gasteizko mendiak, Kantabriar men-
dikatea), baina oro har lurralde laua da, batez ere
hegoalde-hegoaldean.

Klima

Euskal Herrian lau eskualde klimatiko bereiz daitezke:
eskualde atlantikoa, iparraldean; eskualde mediterrania-
rra, hegoaldean; klima atlantikoaren eta mediterraniarra-
ren arteko ezaugarriak dituen trantsizio-eskualdea,
erdialdean eta mendialdeko klima duen eskualdea, Piri-
nioetako mendirik handienak hartzen dituena.

Eskualde atlantikoa

Eskualde atlantikoa uren banalerrotik iparraldera dago
kokatuta eta Bizkaia eta Gipuzkoaren parterik handiena,
Arabako iparraldea, Nafarroako iparmendebaldea,
Lapurdi, Nafarroa Behereko iparralde eta erdialdea eta
Zuberoako iparraldea hartzen ditu. Bertako klima epela
da, itsasoaren eraginaren ondorioz ez baita tenperatura-
-aldaketa handirik izaten urtean zehar. Udako batez-
bestekoa 19-20 °C-koa da, negukoa 8 °C-koa eta urtekoa
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13 °C-koa. Prezipitazioak aldiz, nahikoa handiak izaten
dira; leku guztietan 1.000 mm baino gehiago jasotzen
dira, baina normalena 1.500 mm-tik gorako prezipita-
zioak biltzea da eta zenbait lekutan batezbestekoa 2.000
mm baino gehiagokoa da. Ez da lehorterik izaten urtean
zehar eta askotan egoten da zerua lainotuta.

Eskualde mediterraniarra

Eskualde hori uren banalerroaren hegoaldean dago
kokatuta eta Nafarroako hegoaldea eta Arabako hegoal-
de eta mendebaldea hartzen ditu. Bertako klima nahi-
koa lehor eta kontinentala da, hau da, tenperatura-alda-

Eskualde Atlantikoa
Mendialdeko klima duen eskualdea
Trantsizio-eskualdea
Eskualde Mediterraniarra
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keta handi samarrak gertatzen dira udatik negura eta
egunetik gauera. Udako batezbesteko tenperatura
24 °C-koa da, negukoa 4-5 °C-koa eta urte osoko batez-
bestekoa 13-14 °C-koa. Prezipitazioei dagokienez, urte-
ko batezbestekoa 600 mm-tik beherakoa da eskualde
guztian, udaberrian egiten du euri gehien eta urtero 2-5
hilabeteko lehortea izan ohi da. Neguan egun gutxitan
egiten du izotza eta eguzki-orduak asko izaten dira
urtean zehar.

Trantsizio-eskualdea

Trantsizio-eskualdea uren banalerroaren hegoaldean
dago kokatuta eta Arabako lautada eta Nafarroako
erdialdea hartzen ditu. Bertako klimak aurreko bi
eskualdekoen tarteko ezaugarriak ditu, baina, oro har,
zenbat eta iparralderago klima atlantikoaren ezaugarri
gehiago eta zenbat eta hegoalderago klima mediterrania-
rraren ezaugarri gehiago agertzen dira. Gainera, eskual-
de horretako mendikateen iparraldeko magalek klima
heze eta epela izaten dute eta hegoaldekoek klima lehor
eta beroa. Urteko batezbesteko tenperatura 11-12 °C-koa
da, prezipitazio gehienak neguan eta udaberrian biltzen
dira eta udan ez du ia euririk egiten.

Mendialdeko klima duen eskualdea

Mendialdeko klima Nafarroako iparrekialdean, Nafa-
rroa Behereko eta Zuberoako hegoaldean eta, oro har,
1.300 m-tik gorako mendietan da nagusi. Klima horren
ezaugarri nagusiak batezbesteko prezipitazio handia,
1.500 mm baino gehiagokoa, eta negu luze eta hotzak
dira (neguko batezbesteko tenperatura 0-1 °C-koa da
eta maiz egiten du elurra azarotik martxora bitartean).
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Uda lehorra, beroa eta eguzkitsua, baina laburra izan
ohi da.

Landaredia

Euskal Herriko landare-paisaje naturala, oso azaletik
deskribatuta, ondokoa da:

Eskualde atlantikoan hostozabalen basoak dira nagu-
si. Seiehun metro bitartean gutxi gora-behera, hariztia da
baso nagusia, baina lurzorua bereziki harritsua eta leho-
rra den leku batzuetan artadia hazten da. Altuera handi-
ko lekuetan pagoa da zuhaitz nagusia eta ibai eta erre-
ken ertzetan haltzadia hazten da.

Trantsizio-eskualdean, landaredia kliman gertatzen
den aldaketaren islada da. Eskualde horretan ere, paga-
dia da altuera handietan hazten den basoa, baina behera-
go amezti eta erkameztiak dira nagusi eta leku lehorre-
netan artadia ere hazten da.

Eskualde mediterraniarrean artadia da baso-mota
nagusia, baina leku lehorrenetan ez da basorik hazten,
abariztia baizik. Nafarroako hego-muturrean, klima
lehorreneko lekuetan, abariztiak ez dira horren sarriak
eta estepa-itxura du paisajeak. Ibaien ertzetan haltzak eta
makalak dira nagusi.

Pirinioetako mendirik handienetan ere basoa da
nagusi, batez ere pagadia. Hala ere, 1.500 metrotik gora
pagadi-izeidia hazten da (pagoez gain izei ugari hazten
den baso mistoa) eta gorago oraindik, 1.700 metrotik
gora gutxi gora-behera, pinu beltzez osatutako basoa da
nagusi. Altuera handienetan, harritzen artean, landare
belarkarak baino ez dira hazten.
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Ikus daitekeenez, Euskal Herriko landare-paisajea
erliebearen eta klimaren islada da neurri handi batean
eta bertako komunitate natural nagusiak basoak dira.
Hala ere, gizakiak desagertarazi egin ditu baso gehienak
eta baso horiek hartzen zituzten lurrak abeltzaintzarako
eta laborantzarako erabili ditu. Ondorioz, antzina basoak
ziren lekuan, gaur egun larreak, soroak eta baratzeak
daude. Gainera, azken mende honetan landare exotikoen
landaketak, batez ere koniferoenak (intsinis pinua, aler-
tzea, Lawson altzifrea...), eta baita hostozabalenak ere
(haritz amerikarra, makala...) asko ugaritu dira Euskal
Herri guztian zehar, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan.
Honen guztiaren ondorioz, gaur egungo Euskal Herriko
paisajea, baso naturalez, landatutako basoz eta larre eta
soroz osatutako mosaikoa da. Mosaiko horretan, jatorriz-
ko baso gehienak bereziki eskualde menditsuetan daude;
haran eta lautadetan, herri eta hiriez gain, larre, soro eta
baratzeak dira nagusi.





ANFIBIOAK



ANFIBIOAK (Amphibia klasea)

Segida ebolutiboan, anfibioak arrainen eta narrastien
artean kokatuta daude, hau da, arrainetatik sortuak dira
eta gainerako ornodun lehortarren arbaso dira. Beraz,
lehorrean bizitzea lortu zuten lehen ornodunak izan
ziren. Bestalde, antzina oso talde anitza eta ugaria izan
zela uste da, baina gaur egun nahikoa urria da, narrasti,
hegazti eta ugaztunekin konparatuz gero behintzat.
Banaketari dagokionez, mundu guztian bizi dira, baina
tropikoetan ageri dira ugarien.

Ezaugarri nagusiak

Aipagarriena amniosik gabeko arrautzak izatea da. Aza-
laren egitura eta funtzioa ere garrantzitsua da. Ezkatarik,
lumarik edo ilerik ez du eta beti heze mantenarazten
duten guruin ugari ditu. Gainera, arnasa hartzeko egite-
koan lagungarri zaie. Azalaz gain, anfibio helduek biri-
kak erabiltzen dituzte arnasa hartzeko eta hiru barrunbe
dituen bihotza dute. Larbek zakatzak dituzte biriken
ordez, baina metamorfosian galdu egiten dituzte.

16 anfibioak



Sailkapena

Hiru ordenatan sailkatuta daude: kaudatuak (uhandre
eta arrabioak), anuruak (igel eta apoak) eta gimnofio-
noak. Ordena bakoitzeko partaideek kanpoko itxura oso
bereizgarria dute. Anuruek ez dute isatsik, gorputz lodi-
kotea dute eta atzeko hankak aurrekoak baino handiago-
ak dituzte. Kaudatuek isatsa badute eta aurreko eta atze-
ko hankak tamaina beretsukoak dituzte. Gimnofionoek
ez dute hankarik, zizare-forma dute eta lurpean bizi
dira. Europan, anuruak eta kaudatuak soilik bizi dira.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Anfibio gehienen arrautzetatik larba urtarrak jaiotzen
dira. Larba horiek, uretan hainbat denbora egin eta gero,
metamorfosia jasaten dute, heldu bilakatzen dira eta nor-
malean lehorrera irteten dira bizitzera. Hala ere, badau-
de bizitza osoa uretan egiten duten espezieak eta baita
arrautzak lehorrean jartzen dituzten eta larba urtarrik ez
duten espezieak ere. Dena den, azken kasu horretan,
arrautzak hezetasun handiko lekuetan edukitzen dituzte
(mukiz egindako habia moduko egituran, gurasoetako
baten liseri-hodian bertan, etab.).

Ernalkuntza-motari dagokionez, batzuek barne-ernal-
keta dute eta beste batzuek kanpo-ernalketa. Kaudatu
gehienek adibidez, barne-ernalketa dute. Kaudatu arrek
espermatoforo deritzon jelatinazko egitura batean jartzen
dute esperma eta beren kloakaren bidez emearen kloakan
sartzen dute espermatoforoa. Espermatoforoaren jelatina
disolbatu egiten da emearen baitan  eta esperma askea
arrautzak ernaltzeko gai izaten da. Aldiz, anuru gehienek
kanpo-ernalketa dute. Emearen arrautzak ernaltzeko,
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anuru arra emearen bizkarraldean jartzen da eta emeak
arrautzak kanporatu ahala ernaldu egiten ditu.

Portaera

Anfibioen portaera bizi-zikloari eta ugalketari oso lotuta
dago. Gehienek lehorretik uretarako eta uretatik lehorre-
rako hainbat bidaia egiten dute beren bizitzan zehar.
Bidaia horiek urte-sasoi jakinetan egiten dira eta beren
kontrola barne-kinada kimikoen eta ingurune-baldintzen
menpe dagoela uste da. Bestalde, anfibio gehienak
bakartiak dira, baina igel eta apo gehienek, tropikoetatik
kanpo bizi direnek batez ere, talde handiak osatzen
dituzte ugal-sasoian. Sasoi hori iritsi baino lehentxeago,
anuruak ura dagoen lekuren batera joaten dira (horreta-
rako izarren bidez orienta daitezkeela uste da) eta bertan
kantatzen aritzen dira. Kantuek inguruko emeak erakar-
tzen dituzte eta emeak kantua arra aukeratzeko irizpide
gisa ere erabiltzen duela uste da.

Ekologia

Ingurune hezea behar dute derrigor. Beren azalak keratina
gutxi du eta ez da iragazkaitza; ondorioz, ingurune leho-
rretan ez du gorputza ura galtzetik behar adina babesten.
Hori dela eta, gehienak uretatik gertu edo ingurune-heze-
tasuna handia den lekuetan bizi dira. Beste zenbait anfibio
oso habitat lehorretan bizi da, baina horrelakoetan moldae-
ra bereziak izaten dituzte (batzuk gautarrak dira, gauez
giroa askoz hezeagoa izaten da eta; beste batzuk euria egi-
ten duenean aktiboak izaten dira eta gainerakoan ezkutatu
egiten dira, etab.). Arrautzak leku hezeetan jarri behar
dituztenez, sarritan ezin dira uretatik oso urruti bizi edo
urte-sasoi hezeetan soilik ugal daitezke.
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Kaudatuak (Caudata ordena)

Kaudatuek (uhandre eta arrabioek) gorputz luzeska
dute, lau hankak tamaina beretsukoak dituzte eta ia gor-
putza adina luze den isatsa dute. Azala leuna eta hezea
dute normalean. Munduan 300 espezie inguru bizi dira,
horietatik hogei Europan. Euskal Herrian, bost espezie
bizi dira.

Ezaugarri nagusiak

Kaudaturik txikienak 4 cm ingurukoak dira eta handie-
nak 1,8 m izatera heltzen dira, baina normalena 10-15 cm
inguruko tamaina izatea da. Espezie asko lehorreko leku
hezeetan bizi dira eta ugaltzera soilik joaten dira uretara.
Beste hainbat guztiz lehortarrak dira eta badaude guztiz
urtarrak direnak ere. Normalean, espezie urtarrek lehor-
tarren antza dute, baina, oro har, handiagoak dira eta
askok gainera brankiak izaten dituzte bizitza osoan. Nor-
malean, helduak gautarrak dira eta sarritan ingurunean
hezetasuna handia den sasoietan soilik izaten dira akti-
boak. Espezie gehienek intsektuak jaten dituzte.
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Ugalketa eta bizi-zikloa

Hainbat kaudatu lehorrean ugaltzeko gai da, baina
gehienak uretara itzultzen dira ugaltzera. Hainbat espe-
zie primitibok ez du gorteiatze-faserik edo, duenean, oso
sinplea da eta kanpo-ernalketa du. Dena den, normalena
nahikoa gorteiatze konplexua izatea eta barne-ernalketa
gertatzea da. Horretarako arrak hainbat espermatoforo
(bere baitan esperma duen jelatinazko egitura) jartzen du
lurrean edo beste gainazalen batean eta emeak bere kloa-
kan sartzen du. Kloakaren baitan desegin egiten da
espermatoforoko jelatina eta espermak ernaldu egiten
ditu arrautzak. Espezie gehienek ernaldu eta denbora
gutxira uretan erruten dituzte arrautzak eta horietatik
larba urtar karniboroak jaiotzen dira. Larbek metamorfo-
si laburra igaro behar dute lehorrera irten aurretik eta
ondoren hainbat hilabete edo urte igaro behar dituzte
heldutasun sexualera iristeko. 

Banaketa eta ekologia

Kaudatu gehienak Ipar Hemisferioko eskualde epeletan
bizi dira, batik bat baso hezeak dauden lekuetan. Baso
horietako lehorreko ekosistemetan zein ekosistema urta-
rretan arruntak dira. Guztira, ordenak dituen bederatzi
familietatik zortzi tropikoez kanpoko eskualdeetan bizi
dira.



Banaketa
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Arrabio arrunta
Salamandra salamandra

Salamandra común
Salamandre tachetée

Arrabioak orban horiz jantzitako azal beltza, guruin parotoide
handiak eta begi irtenak ditu. Bere azalak harrapariengandik
babesteko balio duen substantzia toxikoa jariatzen du. Eskue-
tan lau hatz ditu eta oinetan bost. Baso hezeetan bizi da, gauta-
rra da eta ornogabe txikiak jaten ditu. Arrautzak emearen bai-
tan garatzen dira eta kumeak larbak direla kanporatzen ditu
amak. Arrunta da Euskal Herrian.

Tamaina
(isatsa barne):

15-20 cm

Familia: Salamandridoak
Ordena: Kaudatuak
Klasea: Anfibioak
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Tamaina
(isatsa barne):

14 cm

Uhandre piriniarra
Euproctus asper

Tritón pirenaico
Euprocte de Corse

Uhandre piriniarrak ur lasterretan bizitzeko moldatutako gor-
putz zapala du. Bere azala zimurra da eta kolore arre, gris edo
ia beltza du. Batzuetan orban horiskak ditu. Pirinioetako erre-
ka, laku eta putzuetan soilik bizi da eta Euskal Herrian, Euskal
Pirinioetako ekialdean soilik aurki daiteke.

Familia: Salamandridoak
Ordena: Kaudatuak
Klasea: Anfibioak
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Uhandre palmatua
Triturus helveticus

Tritón palmeado
Triton palmé

Uhandre palmatuak gorputza baino luzeagoa den isatsa, lau
hatz dituzten eskuak eta bost hatz dituzten oinak ditu. Azala
marroia edo oliba-kolorekoa eta, sarritan, orbanez apainduta
du. Araldian, arrak gandorra izaten du bizkarralde eta isatsean,
filamentu beltz bat izaten du isatsaren bukaeran eta oinak pal-
matuak izaten ditu. Uretan bizi da eta arrunta da Euskal
Herrian.

Tamaina
(isatsa barne):

8-9 cm

Familia: Salamandridoak
Ordena: Kaudatuak
Klasea: Anfibioak

Banaketa



Uhandre marmolairea
Triturus marmoratus

Tritón jaspeado
Triton marbré

Uhandre marmolaireak orban beltz ugariz jantzitako bizkarral-
de berdea eta sabelalde iluna ditu. Ugal-sasoian arrak gandorra
izaten du. Gazteek eta emeek ez dute gandorrik izaten eta bere
ordez laranja-koloreko lerro bat izaten dute. Ugal-sasoian ure-
tan ibiltzen da, baina gainerakoan uretatik kanpo bizi da. Orno-
gabeak jaten ditu batez ere.
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Tamaina
(isatsa barne):

14 cm

Familia: Salamandridoak
Ordena: Kaudatuak
Klasea: Anfibioak

Banaketa
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Anuruak (Anura ordena)

Anuru guztiek oinarrizko gorputz-egitura berbera dute:
ez dute isatsik, gorputz zabal eta lodikotea dute eta
atzeko hankak aurrekoak baino sendoagoak eta luzea-
goak dituzte. Guztira 4.000 espezie inguru deskribatu
dira munduan. Horietatik 25 soilik bizi dira Europan
eta hamabi Euskal Herrian. Hizkera arruntean igel eta
apo deritze.

Ezaugarri orokorrak

Oinarrizko gorputz-egituraz kanpo, anuru batzuen eta
besteen artean nahikoa alde handia dago. Tamaina, adi-
bidez, 12 mm-tik 30 cm bitartekoa dute. Batzuek azal
leun eta hezea dute eta beste batzuek garatxo eta biko-
rrez betea. Hainbatek, atzeko hankak oso luze eta sendo-
ak dituztenak, jauzi egiten dute, beste batzuk (zuhaitz-
-igelak, adibidez) landareetan gora igotzeko gai dira eta
beste hainbat oinez edo lasterka (apo lasterkaria, adibi-
dez) mugitzen dira. Gehienak igerilari trebeak dira. Eli-
kadurari dagokionez, ia denek intsektuak eta bestelako
ornogabeak jaten dituzte.
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Ugalketa eta bizi-zikloa

Anuruen arrautzak leku hezeetan soilik gara daitezkee-
nez, espezie gehienak ur-masa handietara joaten dira
ugaltzera. Normalean, arrak izaten dira lehenengo hel-
tzen direnak eta kantuen bidez, emeak erakartzen saia-
tzen dira. Horretarako espezie bakoitzak bere kantu pro-
pioa du. Kanpo-ernalketa dute, baina ernalketa ziurta-
tzeko, arrak emearen bizkarrera igotzen dira eta emeak
arrautzak kanporatzen dituen bitartean, kloaka emearen
kloakatik gertu jartzen dute. Arrautzetatik larba urta-
rrak, apaburuak, jaiotzen dira eta horiek uretan hainbat
denbora pasa eta gero, metamorfosia jasaten dute. Proze-
su horretan, apaburuen gorputzaren barne-egitura era-
bat aldatzen da eta, besteak beste, isatsa desagertzen zaie
eta hankak agertzen zaizkie. Metamorfosia amaitutako-
an, espezie gehienak lehorrera irteten dira bizitzera.
Dena den, hainbat espeziek uretatik kanpo ugaltzeko
moldaketak dituzte eta beren bizi-zikloa deskribatutako-
aren desberdina da. 

Banaketa

Leku hotzenetan eta hainbat irlatan izan ezik, anuruak ia
munduko eskualde guztietan bizi dira (basamortuetan,
goi-mendian, etab.). Hainbat espezie, baso-igel gorria
adibidez, zirkulu polar arktiarretik iparraldera bizi da,
baina hala ere tropikoetan dira ugarien eta hainbat fami-
lia tropikoetan soilik ageri da.
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Txantxiku arrunta
Alytes obstetricans

Sapo partero común
Crapaud accoucheur

Txantxikua apo txikia da, azal berde, gris edo marroia eta begi-
-nini bertikala dituena. Udan, arrek arrautza horiskak eramaten
dituzte atzeko hanken inguruan itsatsita eta egunero bustitzen
dituzte uretan. Irekitzear daudenean uretan uzten dituzte.
Lehortarra da eta egunez harri, enbor, etab.en azpian ezkutatu-
ta egoten da. Gauez irteten da eta udaberrian eta udan kanta-
tzen aritzen da sarritan. Arrunta da.

Tamaina: 5 cm

Familia: Diskoglosidoak
Ordena: Anuruak
Klasea: Anfibioak

Banaketa



Apo pintatua
Discoglossus pictus

Sapillo pintojo
Discoglosse peint

Apo pintatuak azal leuna eta distiratsua du eta apoa baino
gehiago igela dirudi. Begi-ninia biribila edo triangeluarra da
eta hori da igelekiko duen aldea. Kolore grisa, berde iluna,
horiska, gorriska edo marroia izan dezake eta sarritan orban
ilunagoak ditu. Ornogabeak jaten ditu eta normalean uretatik
gertu bizi da. Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean bizi
da.
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Tamaina: 7 cm

Familia: Diskoglosidoak
Ordena: Anuruak
Klasea: Anfibioak

Banaketa
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Apo pikarta
Pelodytes punctatus

Sapillo moteado
Pélodyte ponctué

Apo pikartak begi-nini bertikala eta garatxoz betetako azala
ditu. Koloreari dagokionez, azal grisa du eta orban berde ugari
ditu. Gautarra da eta, ugal-sasoian salbu, lehortarra izaten da.
Jauzi handiak egiteko gai da eta landareetara igotzen ere trebea
da. Ornodun txikiak jaten ditu. Euskal Herrian, isurialde medi-
terraniarrean bizi da soilik; bertan ugaria da.

Tamaina: 5 cm

Familia: Pelobatidoak
Ordena: Anuruak
Klasea: Anfibioak

Banaketa



Apo arrunta
Bufo bufo

Sapo común
Crapaud commun

Apo arrunta Europako aporik handiena da. Azal marroi eta
garatxoz betea eta begi-nini horizontalak ditu. Bere guruin
parotoideak oso nabariak eta dibergenteak dira. Emeak arrak
baino handiagoak izan ohi dira. Lehortarra eta gautarra da eta
normalean oinez ibiltzen da. Mota guztietako biotopoetan bizi
da eta ura dagoen edozein lekutan ugal daiteke. Arrunta da
Euskal Herrian.
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Tamaina: 14 cm

Familia: Bufonidoak
Ordena: Anuruak
Klasea: Anfibioak

Banaketa
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Apo lasterkaria
Bufo calamita

Sapo corredor
Crapaud calamite

Apo lasterkariak gorputz sendoa eta hanka laburrak ditu.
Guruin parotoideak nabariak eta paraleloak dira, begi-ninia
horizontala eta azala gris edo berdeska da. Sarritan, bizkarra-
ren erdian laranja-koloreko lerroa du. Emeak arrak baino han-
diagoak dira. Lehortarra eta gautarra da eta korrika egiten du
ihes. Euskal Herrian, arrunta da isurialde mediterraniarrean
eta urria kostaldean.

Tamaina: 10 cm

Familia: Bufonidoak
Ordena: Anuruak
Klasea: Anfibioak

Banaketa



Zuhaitz-igel arrunta
Hyla arborea

Ranita de San Antonio
Rainette arboricole

Zuhaitz-igelak bizkarralde berde distiratsua, sabelalde zuriska
eta saihetsalde marroiak izaten ditu, baina kolorez aldatzeko
gai da. Hatz-puntetan, gainazal leunetan gora igotzeko baliaga-
rri zaizkion disko itsaskorrak ditu. Lehortarra da eta landa-
reetara igotzeko joera du, baina beti uretatik gertu bizi da. Eus-
kal Herrian, isurialde mediterraniarrean eta kostaldean bizi da.
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Tamaina: 5 cm

Familia: Hilidoak
Ordena: Anuruak
Klasea: Anfibioak

Banaketa
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Ur-igel arrunta
Rana perezi

Rana verde común
Grenouille rieuse

Ur-igel arruntak azal leun eta berdea du normalean, baina
batzuetan nahikoa iluna edo marroia izan daiteke. Sarritan,
lerro hori bat izaten du bizkarraren erdian. Oso urtarra da eta
egunez zein gauez aktiboa izaten da. Erreka, laku eta putzue-
tan bizi da. Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean ugaria-
goa da atlantikoan baino.

Tamaina: 10 cm

Familia: Ranidoak
Ordena: Anuruak
Klasea: Anfibioak

Banaketa



Baso-igel gorria
Rana temporaria

Rana bermeja
Grenouille rousse

Baso-igel gorriak azal leun, marroi-gorriska eta orban ilunez
jantzia du eta begien atzean orban ilun nabaria du. Tinpanoa
orban horretan dago eta begia baino txikiagoa da. Lehortarra
eta gautarra da eta, normalean, ugal-sasoian soilik joaten da
uretara. Euskal Herrian, eskualde lehorrenetan ez da bizi. Jan-
garria denez, zenbait lekutan gizakiaren presio handia jasan
behar du.
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Tamaina: 10 cm

Familia: Ranidoak
Ordena: Anuruak
Klasea: Anfibioak

Banaketa
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Narrastiak (Reptilia klasea)

Guztira, 6.000 narrasti-espezie inguru bizi dira mun-
duan, asko eskualde epel eta beroetan eta gehienak tro-
pikoetan. Erregistro fosilean ere espezie ugari agertu da,
dinosauruak, pterosauruak eta iktiosauruak kasu. Airea
arnasteko gai dira, barne-ernalketa dute eta gorputza
ezkataz estalia dute. Kokapen ebolutiboari dagokionez,
anfibioen eta hegazti eta ugaztunen arteko fasea direla
uste da.

Ezaugarri nagusiak

Narrastien artean, bai formari dagokionez eta bai tamai-
nari dagokionez, nahikoa alde handia dago. Adibidez,
narrastirik handienak, Hegoamerikako anakondak,
bederatzi metro inguru neurtzen ditu eta txikienak,
gekoak, hiru zentimetro baino ez. Poikilotermoak dira,
hau da, beren gorputz-tenperatura kanpoko tenperatura-
ren arabera aldatzen da. Larruazala lehorra, guruinik
gabekoa, dute. Sugeek ezik, gehienek lau hanka dituzte,
baina hanka horiek alboetarantz irteten zaizkie eta ez
beherantz ugaztunei bezala. 
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Sailkapena

Narrastien klasean hamazazpi ordena bereizi dira, haue-
tatik hamahiru fosilak direlarik. Beraz, gaur egun lau
ordena daude: kelonioak, errinkozefalioak, eskuamatuak
eta krokodilioak. Kelonioek (dortokek eta apoarmatuek)
oskola dute, ahoan ez dute hortzik eta hezurrezko
mokoa dute. Lehortarrak edo urtarrak dira. Errinkozefa-
lioen ordenak ordezkari bakarra du: tuatara. Hau Zee-
landa Berrian bizi da eta, besteak beste, ez du organo
kopulatzailerik eta 3˚C-ko tenperaturan bizitzeko gai da.
Eskuamatuen ordena, bai espezie-kopuruari eta bai ana-
tomiari dagokionez, dibertsoena da eta sugeak, sugandi-
lak eta muskerrak, kamaleoiak, iguanak eta bi buruko
sugeak hartzen ditu barne, besteak beste. Krokodilioek
(gabialek, krokodiloek, kaimanek eta aligatoreek) bizi-
modu anfibioa dute. Garezur zapala dute, sudurzuloak
muturraren goialdean dituzte eta larruazal gogorra dute.
Europan kelonioak eta eskuamatuak soilik bizi dira.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Ugalketa gorteiatzearekin batera hasten da, normalean.
Hau oso konplexua izan daiteke eta talde nagusi guztie-
tan ageri da. Ondoren kopula gauzatzen da. Horretara-
ko, espezie gehienetako arrek organo kopulatzaileak
dituzte; barne-ernalketa dute, beraz. Gehienetan obipa-
roak dira, baina zenbait espezie obobibiparo ere badira.
Espezie gutxi batzuetan, emeak ugaztunen plazentaren
antzeko organoaren bidez elikatzen ditu bere baitan
dituen kumeak. Arrautzek enbrioia babesten duten
amnios eta korion deritzen bi mintz dituzte eta iragaz-
kaitzak dira. Hori dela eta, narrastiek arrautzak lehorre-
an jar ditzakete. Horretarako, habia egiten dute sarritan,
baina beste askotan edozein leku babestu erabil dezake-
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te. Arrautzetatik ez dira larbak irteten, helduen itxura
duten kumeak baizik.

Ekologia

Poikilotermoak direnez, ingurune-tenperaturaren menpe
daude (hori oso hotza denean, ezin dute metabolismoak
eskatzen duen gorputz-tenperatura mantendu eta motel-
du egiten dira) eta ezin dira oso eskualde hotzetan bizi.
Aldiz, eskualde epeletan arruntak dira eta tropikoetan
ugariak. Hala ere, espezie gutxi batzuk, sugandila bi-
zierrulea kasu, zirkulu polar arktiarra baino iparraldera-
go bizi daitezke eta beste hainbat, zirauna edo suge gor-
bataduna esaterako, oso iparraldera heltzen dira (60˚ N).
Espezie horietako gehienak obobibiparoak dira.

Narrastien artean espezie urtarrak zein lehortarrak
daude. Urtarren artean batzuk itsastarrak dira (dortokak,
adib.) eta beste batzuk ur gezatakoak (hainbat dortoka
eta krokodilo, esaterako). Denbora gehiena uretan egin
arren, espezie horiek guztiek airea arnasten dute eta
lehorrean erruten dituzte arrautzak (ondorioz itsas zaba-
lean bizi diren dortokek migrazio luzeak egin behar iza-
ten dituzte hondartza egokiak bilatzeko). Lehortarren
artean, espezie zuhaiztarrak, lur azpikoak eta lurrazale-
an bizi direnak daude.
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Kelonioak (dortoka eta apoarmatuak)
(Chelonia ordena)

Kelonioek bizkarraldean eta sabelaldean oskola dute eta
hauxe da euren ezaugarri bereizgarriena. Oskol hori
adarkiz estalitako hezurrezko plakez osatuta dago eta
bizkarrezur-ornoei eta saihetsei lotuta dago. Harrapariez
babesteko, dortokek oskolaren baitan ezkuta ditzakete
burua eta gorputzadarrak. Bestalde, ahoan ez dute hor-
tzik, baina adarkizko mokoa dute eta, gainerako narras-
tiak bezala, poikilotermoak dira. Gaur egun 300 espezie
inguru bizi dira munduan eta bost europar kontinen-
tean. Euskal Herrian bi espezie bizi dira.

Ezaugarri nagusiak

Dortokarik handienak 2 m inguru luze eta 600 kg baino
gehiagoko pisua izan dezake. Aldiz, txikienek 500 g
baino gutxiago pisatzen dute eta 12 cm inguruko oskola
daukate. Normalena, 30-40 cm inguruko maskorra izatea
da. Gehienek ornogabeak jaten dituzte batik bat eta espe-
zie handienek ornodun txikiak (arrainak eta ugaztun txi-
kiak nagusiki) ere jaten dituzte. Dena den, espezie
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batzuk ia guztiz herbiboroak dira. Oskola dutenez,
mugitzeko gaitasuna oso murriztua dute. Oztopo hori,
lepoaren mugikortasunarekin gainditzen dute hein
handi batean, baina, hala ere, lehorreko dortokek oso
astiro mugitu beharra dute. Aldiz, espezie urtarrek nahi-
koa azkar egiten dute igeri, hegats bilakatutako beren
gorputzadarrek lagunduta.

Ugalketa

Ugalketa gorteiatzearekin hasten da eta ondoren bikote-
ak kopulatu egiten du. Horretarako, arrak penis bakarra
du. Espezie guztiek lehorrean erruten dituzte arrautzak
eta hori dela eta, itsas zabalean bizi diren emeek migra-
zio luzeak egin behar izaten dituzte. Normalean, arrau-
tzak leku eguzkitsutan egindako habietan jartzen dituzte
eta ez dituzte inkubatzen. Arrautzetatik jaiotako kumeek
helduen itxura dute eta beren kasa bizitzeko gai dira
jada. Dena den, heldutasun sexuala hainbat urte geroago
lortzen dute eskuarki.

Banaketa eta ekologia

Dortoken artean espezie lehortarrak, ur gezatakoak eta
itsastarrak daude. Lehorreko eta ur gezatako espezieak
tropikoetan eta klima bero edo epeleko eskualdeetan bizi
dira eta latitude altuetan, goi-mendian eta basamortue-
tan ez dira ageri. Espezie itsastarrak ere itsaso epel eta
tropikaletan bizi dira. 
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Apoarmatu istilzalea
Emys orbicularis

Galápago europeo
Cistude

Apoarmatu istilzaleak orban hori ugariz apaindutako oskol
zapal eta arrea du. Lepoa, burua eta hankak, hauek ilunak,
orban horiz jantzita ditu. Urtarra da, baina uretatik kanpo
eguzkia hartzea atsegin du. Neguan hibernatu egiten du. Lan-
daredi ugaria dagoen ibaiertz, putzu eta aintziretan bizi da.
Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean aurkitu da batik
bat.

Oskolaren tamaina:
30 cm

Familia: Emididoak
Ordena: Kelonioak
Klasea: Narrastiak
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Eskuamatuak (Squamata ordena)

Eskuamatuen ordenak hiru subordena hartzen ditu bere
baitan: saurioena, anfisbenioena eta serpente edo sugee-
na. Guztiek ezkataz estalitako gorputz luzeska edo oso
luzeak dituzte eta gehienak lehortarrak dira, baina
badaude espezie urtarrak (ur gezatakoak zein itsasta-
rrak) eta anfibioak ere. Guztira 6.000 espezie baino
gehiago bizi dira munduan eta horietatik 24 bizi dira
Euskal Herrian.

Ezaugarri nagusiak

Saurio gehienek (sugandilak, muskerrak, dragoitxoak...)
ondo garatuak dituzte lau gorputzadarrak eta isats luze-
ak dituzte. Dena den, zenbait sauriok (ziraunak adib.) ez
du hankarik eta beste zenbaitek (eskinkoek adib.) ia guz-
tiz endakatuta ditu. Gehienek 6-20 cm-ko luzera dute
(txikienek 1,5 cm-koa dute eta handienek 145 cm-koa) eta
gehienak lurtarrak dira, baina batzuek bizimodu zuhaiz-
tarra edo anfibioa dute. Anfisbenio edo bi buruko sugeek
lur azpian bizitzera moldatutako gorputz zilindrikoa
dute, ez dute belarri eta begi nabaririk eta espezie askok
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ez dute atzeko hankarik ere. 10-75 cm bitarteko tamaina
dute, baina normalena 15-35 cm neurtzea da. Sugeak
hankarik gabeko (batzuek atzeko hanken arrastoak soilik
dituzte) narrasti espezializatuak dira. 15 cm eta 11,4
metroko luzera izan dezakete, baina normalena 25 cm
eta 1,5 m bitarteko luzera izatea da. Oso habitat desber-
dinetan (lurrean, lur azpian, ur gezatan, itsasoan, zuhai-
tzetan...) bizi dira.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Eskuamatu guztiek hemipene izeneko organo kopula-
tzaile berezia dute. Gehienak obiparoak dira. Espezie
batzuk, dena den, obobibiparoak dira, hau da, emeak ez
du arrautzarik erruten. Horiek emearen baitan garatzen
dira eta emeak kume biziak erditzen ditu. Saurio eta
suge gutxi batzuek benetako plazenta garatzen dute eta
horren bidez elikatzen dituzte kume jaio gabeak. Jaio eta
gero, kumeek ez dute amaren laguntzarik behar eta
beren kasa moldatzen dira.

Banaketa

Narrasti eskuamatuak oso banaketa zabala dute, baina
klima hotzeko hainbat lekutan (Alaska, Kanada, Asiako
eskualde arktiarretan, Antarktikan eta Islandian) falta
dira. Suge itsastarrak ia itsaso tropikal guztietan bizi
dira, baina Ozeano Atlantikoan falta dira.



Dragoitxo arrunta
Tarentola mauritanica

Salamanquesa común
Tarente

Dragoitxo arruntak gorputza eta burua zapalak eta kuxin zabal
itsaskorretan amaitutako hatzak ditu. Kolore gris edo arrea du
eta isatsean zein gorputzean bikor nabariak ditu. Gautarra da
batik bat eta intsektuak jaten ditu. Klima lehor eta eguzkitsua
atsegin du eta, normalean, leku gizatartuetako pareta eta erai-
kuntzetan ibiltzen da. Euskal Herrian, leku lehor eta beroene-
tan soilik bizi da.
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Muturretik kloakarainoko
luzera: 7-8 cm

Muturretik isatserainoko
luzera: 15 cm

Familia: Gekonidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Eskinko hiruhatza
Chalcides chalcides

Eslizón tridáctilo
Seps tridactyle

Eskinko hiruhatzak gorputz zilindrikoa du, ziraunaren antze-
koa, eta bere lau hankak oso txikiak dira; hanka bakoitzean
hiru hatz ditu. Isatsa oso luzea du; gorputza bezain luze izan
ohi du. Obobibiparoa da, intsektuak jaten ditu eta negua lurpe-
an egiten du. Euskal Herrian, eskualde mediterraniarrean bizi
da batez ere.

Tamaina: 20-40 cm

Familia: Eszintzidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa



Txaradi-sugandila
Psammodromus algirus

Lagartija colilarga
Lézard des sables

Txaradi-sugandilak gorputz sendoa eta oso isats luzea ditu.
Bizkarraldea arre-grisaska du eta bi lerro zuriska edo horiska
ditu albo bakoitzean. Sabelaldea zuri-horiska du. Sarritan,
zuhaiska eta muluetara igotzen da janari bila eta intsektuak eta
bestelako ornogabeak jaten ditu. Urritik neguaren amaiera arte
hibernatu egiten du. Euskal Herrian, eskualde mediterraniarre-
an bizi da.
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Muturretik kloakarainoko
luzera: 8 cm (isatsa gorputza

halako bi edo hiru luze da)

Familia: Lazertidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Gardatxoa
Lacerta lepida

Lagarto ocelado
Lézard ocellé

Gardatxoa Europako muskerrik handiena da. Gorputza, nor-
malean berdea edo horiska, orban beltzez apainduta du. Sarri-
tan arrek orban urdinak izaten dituzte alboetan eta oso buru
handia eta zabala dute. Orojalea da eta ornogabeak jaten ditu
batez ere, baina ornodun txikiak harrapatzeko ere gai da. Eus-
kal Herrian, eskualde mediterraniarreko sastraka eta belardie-
tan soilik bizi da.

Muturretik kloakarainoko
luzera: 20 cm

Muturretik isatserainoko
luzera: 50-60 cm

Familia: Lazertidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa



Musker berdea
Lacerta viridis

Lagarto verde
Lézard vert

Musker berde arrak berdeak izaten dira gehienetan eta orban
beltzak izaten dituzte. Emeak aldakorragoak dira. Sastraka eta
belardietan bizi da eta ornogabeak jaten ditu batez ere. Lurral-
dekoiak dira eta udaberrian eta udan bikoteka ibiltzen dira.
Euskal Herrian arrunta da, baina ez da eskualde mediterrania-
rrean bizi.
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Muturretik kloakarainoko
luzera: 13 cm (isatsa gorputza

halako hiru luze da)

Familia: Lazertidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Sugandila bizierrulea
Lacerta vivipara

Lagartija de turbera
Lézard vivipare

Sugandila bizierruleak kolore arrea, berde iluna edo marroia
du bizkarraldean, lerro ilunago bana alboetan eta sabelaldea
hori-gorriska dauka. Leku heze eta eguzkitsuak atsegin ditu eta
intsektuak eta moluskuak jaten ditu batez ere. Obobibiparoa
izan daiteke, baina klima epelagoa den lekuetan, errun egiten
ditu arrautzak. Euskal Herrian, eskualde atlantikoan bizi da eta
ugaria da.

Muturretik kloakarainoko
luzera: 16 cm (isatsa gorputza

halako bi luze da)

Familia: Lazertidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Horma-sugandila
Podarcis muralis

Lagartija roquera
Lézard des murailles

Horma-sugandilak sugandila iberiarraren antz handia du,
baina sendoagoa da. Bizkarralde arre-grisaska, albo ilunak eta
sabelalde argia ditu eta oso isats luzea du. Intsektuak jaten ditu
nagusiki eta obiparoa da. Landaredi ugari duten leku harritsu,
lehor eta eguzkitsuak eta leku gizatartuak atsegin ditu. Euskal
Herrian, oso arrunta da eskualde atlantikoan eta mediterrania-
rrean ez da ageri.
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Familia: Lazertidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Muturretik kloakarainoko
luzera: 7 cm



narrastiak 51

Sugandila iberiarra
Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

Sugandila iberiarrak horma-sugandilaren antz handia du.
Marra argi edo ilunez apaindutako bizkarralde arre edo grisa,
sabelalde argia, gorputz eta buru zapalak eta oso isats luzea
ditu. Intsektuak jaten ditu nagusiki. Landaredi urriko leku
harritsu, lehor eta eguzkitsuak atsegin ditu eta Euskal Herrian,
oso arrunta da eskualde mediterraniarrean eta urriagoa atlanti-
koan.

Muturretik kloakarainoko
luzera: 6,5 cm

Familia: Lazertidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa



Zirauna
Anguis fragilis

Lución
Orvet

Ziraunak gorputz zilindrikoa du, oso ezkata leunak ditu eta ez
du hankarik. Isatsa gorputza baino luzeagoa izan daiteke,
baina sarritan moztuta egoten da, oso hauskorra baita. Iluntze-
an eta eguraldi goibela dagoenean irteten da zulotik eta zizare-
ak, bareak eta beste hainbat ornogabe jaten ditu. Euskal Herri
osoan bizi da, baina leku hezeak ditu atsegin bereziki.
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Luzera: 50 cm

Familia: Angidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Iparraldeko suge leuna
Coronella austriaca

Culebra lisa europea
Couleuvre lisse

Iparraldeko suge leunak sabelalde gris edo gorriska eta orban
beltzez betetako bizkarralde marroi-grisaska du. Buruaren alde
bietan, sudurrean hasi eta leporaino iristen den marra ilun
bana du eta begi-niniak biribilak ditu. Leku harritsu, heze eta
eguzkitsuak atsegin ditu eta sugandilak jaten ditu batez ere. Ez
da pozoitsua eta obobibiparoa da. Euskal Herrian, eskualde
atlantikoan bizi da.

Luzera: 60-80 cm

Familia: Kolubridoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa



Hegoaldeko suge leuna
Coronella girondica

Culebra lisa meridional
Couleuvre bordelaise

Hegoaldeko suge leunak orban beltzez apaindutako sabelalde
hori edo gorriska eta lerro ilunez jantzitako bizkarralde marroi,
gris edo arrosa ditu. Ez du marra beltzik aurpegian eta begi-
-nini biribilak ditu. Leku lehorrak atsegin ditu eta sugandilak,
ugaztun txikiak eta txoriak jaten ditu. Ez du pozoirik eta obipa-
roa da. Euskal Herrian nahikoa banaketa orokorra du, baina
nonahi ez da arrunta.
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Luzera: 50-80 cm

Familia: Kolubridoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Eskulapioren sugea
Elaphe longissima

Culebra de Esculapio
Couleuvre d´Esculape

Eskulapioren sugea nahikoa suge handia eta liraina da. Bizka-
rraldea oliba-kolorekoa, marroi argia edo marroi-berdeska du
eta sabelaldea hori argia. Begi-nini biribilak ditu. Egunez da
aktiboa eta zuhaitz eta zuhaisketara igo ohi da sarritan. Ugaz-
tun txikiak eta txoriak harrapatzen ditu, batez ere, eta osorik
irensten ditu. Ez da arriskutsua gizakiontzat. Euskal Herrian,
isurialde atlantikoan soilik bizi da.

Luzera: 150-250 cm

Familia: Kolubridoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa



Eskailera-sugea
Elaphe scalaris

Culebra de escalera
Couleuvre à échelons

Eskailera-sugeak bizkarralde marroia du eta bizkarraren luzera
guztian bi lerro marroi ilun paralelo ditu. Sabelalde zuriska edo
horiska du eta begi-nini biribilak ditu. Lehortarra da eta egun-
-argiz izaten da aktiboa. Sarritan zuhaitzetara igotzen da eta
ugaztun txikiak, hegaztiak, narrastiak, etab. jaten ditu. Ez da
arriskutsua gizakiontzat. Euskal Herrian, eskualde mediterra-
niarrean bizi da.
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Luzera: 120-160 cm

Familia: Kolubridoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Suge gorbataduna
Natrix natrix

Culebra de collar
Couleuvre à collier

Suge gorbatadunak orban txikiz jantzitako bizkarralde berde
iluna eta sabelalde horiska ditu. Gazteek iduneko hori-beltza
dute lepoan. Begi-nini biribila du eta lehortarra da, baina ure-
tan ibiltzeko ohitura ere badu. Egun-argiz da aktiboa eta anfi-
bioak jaten ditu batez ere. Ez da pozoitsua, baina harrapatuz
gero oso usain txarreko likidoa jariatzen du. Euskal Herrian
arrunta da.

Luzera: 100-150 cm

Familia: Kolubridoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa



Suge biperakara
Natrix maura

Culebra viperina
Couleuvre vipérine

Suge biperakara marroia edo marroi-berdeska da eta bizkarral-
dean sigi-saga egiten duten bi lerro ilun ditu. Begi-nini biribilak
ditu. Urtarra da eta oso ongi egiten du igeri. Anfibioak jaten
ditu eta ez da pozoitsua, baina harrapatuz gero oso usain txa-
rreko likidoa jariatzen du. Emeak arrak baino handiagoak iza-
ten dira. Euskal Herrian arrunta da.
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Luzera: 70-100 cm

Familia: Kolubridoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Aspis sugegorria
Vipera aspis

Víbora áspid
Vipère aspic

Aspis sugegorriak isats labur eta mehea eta gorputz lodi sama-
rra ditu. Burua triangeluarra eta begi-niniak bertikalak dira.
Sabelalde iluna eta bizkarralde arre-gorriska ditu eta bizkarre-
an sigi-saga egiten duen lerro ilun bat du. Lehortarra da eta
ornodun txikiak jaten ditu. Pozoitsua da, baina oso gutxitan da
hilgarria. Obobibiparoa da. Euskal Herrian, hainbat lekutan
arrunta da.

Luzera: 60 cm

Familia: Biperidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa



Sugegorri kantabriarra
Vipera seoanei

Víbora de Seoane
Vipère de Seoane

Sugegorri kantabriarrak gorputz sendo samarra eta isats labur
eta mehea ditu. Sabelaldea iluna eta uniformea da, bizkarral-
dea arrea eta sigi-saga egiten duen lerro ilun bat du. Begi-nini
bertikalak ditu. Lehortarra da eta ornodun txikiak jaten ditu.
Pozoitsua da, baina ez aspis sugegorria bezainbeste. Obobibi-
paroa da. Euskal Herrian, eskualde atlantikoan bizi da.
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Luzera: 60 cm

Familia: Biperidoak
Ordena: Eskuamatuak
Klasea: Narrastiak

Banaketa
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Hegaztiak (Aves klasea)

Hegaztiak aurreko gorputzadarrak hego bilakatuta, gor-
putza lumaz estalita eta ahoan adarkizko mokoa dituz-
ten ornodun homeotermoak dira. Lumak, eraldatutako
ezkatak dira eta narrastietatik eboluzionatu zutela adie-
razten dute. Behe baraila ere hegaztien jatorriaren adie-
razle da, narrastiena bezala, karratu hezurrarekin artiku-
latuta dago eta. Hegan egiteko gaitasunari esker, hegaz-
tiek ia munduko eskualde guztiak kolonizatu dituzte.
Gaur egun 8.700 hegazti-espezie inguru bizi dira mun-
duan eta beste 1.000 espezie fosil aurkitu dira.

Ezaugarri nagusiak

Hegaztiek hegan egiteko moldaketa asko dute, bizkarrezu-
rra esaterako, zurruna dute, airez betetako hutsuneak
dituzte hezurretan, hegoak mugitzen dituzten muskuluak
txertatzeko karina izeneko hezur handia dute bularrean
eta gorputza fusiformea dute. Bihotzak lau barrunbe ditu,
ugaztunenak bezala, baina, hegan egiteak sortutako oxige-
no-beharrari aurre egiteko, handiagoa da proportzioan.
Birikek ere, egitura desberdina dute, kapilareak baitituzte
odolaren eta atmosferaren arteko gas-trukea egiteko. Dena
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den, badaude hegan egiten ez duten hegaztiak. Ostruka
eta ñanduek, adibidez, ia ez dute hegorik eta pinguinoak
igerilariak dira eta hegats bilakatuta dituzte hegoak.

Sailkapena

Hegaztien klasean 31 ordena bereizi dira. Horietatik hiruk
espezie fosilak soilik hartzen dituzte eta beraz, bizirik dau-
den hegazti guztiak 28 ordenatan daude sailkatuta. Euskal
Herrian 28 ordena horietatik hamazazpik dituzte ordezka-
riak: podizipediformeak, prozelariformeak, pelekanifor-
meak, zikoniformeak, antseriformeak, falkoniformeak, ga-
liformeak, gruiformeak, karadriformeak, kolunbiformeak,
kukuliformeak, estrigiformeak, kaprimulgiformeak, apodi-
formeak, koraziformeak, piziformeak eta paseriformeak.

Ugalketa

Hegaztiek barne-ernalkuntza dute eta obiparoak dira.
Arrautzek karbonato kaltzikozko oskola dute eta beroa
behar dute garatzeko. Hori dela eta, gurasoek arrautzak
inkubatu egin behar dituzte. Gehienetan, txito jaio berrien
garapen maila txikia izaten da eta gurasoek zaintzea behar
dute. Txito horiei nidikola esaten zaie. Beste batzuetan, txi-
toak nahikoa garatuta irteten dira arrautzetik eta segituan
dira oinez ibiltzeko gai. Txito horiei nidifugo esaten zaie.

Portaera

Hegazti gehienak egun-argiz dira aktiboak eta beren
portaera (ugalketa, migrazioak,...) instintiboa da neurri
handi batean. Askok hegoen, hanken eta isatsaren eta
buruaren mugimendu estereotipatuak ageri dituzte eta
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gehienak lur-eremu jakin batean bizi dira eta babestu
egiten dute eremu hori kanpotarren aurrean. Horretara-
ko kantua erabiltzen dute sarritan. Kantuak bikotekideak
erakartzeko, arriskuen berri emateko eta gurasoei janaria
eskatzeko ere balio du.

Habia asko aldatzen da espezie batetik bestera.
Batzuk lur azpiko, zuhaitzetako edo haitzetako zuloak
erabiltzen dituzte eta beste askok egitura bereziak eraiki-
tzen dituzte lurrean edo zuhaitz eta sastraketan. Sarritan,
belarrez, goroldioz, artilez, ilez eta antzerako materialez
estaltzen dute arrautzak jarri behar dituzten lekua eta
badaude habiarik egiten ez duten espezieak ere. Hegazti
gehienek inkubatu egiten dituzte beren arrautzak.

Ekologia eta banaketa

Hegaztietan oso dieta desberdinak aurki daitezke. Oso
gutxik landare-jatorria duten elikagaiak soilik jaten dituz-
te eta aldiz, sasoiaren arabera animali eta landare-jatorria
duten elikagaien kopuru desberdinak jaten dituen espezie
ugari dago. Animali jatorriko elikagaiak soilik jatea ere
oso normala da. Batzuek intsektuak soilik jaten dituzte,
beste batzuek bizirik harrapatutako ornodun lehortar zein
urtarrak eta askok hilotzak eta haratustela jaten dute.

Hegan egiteko gaitasunari esker, hegaztiak munduko
leku guztiak kolonizatu dituzte, eskualde polarrak barne
eta lehorreko biotopo guztietan bizi dira. Beste espezie
asko itsasoan bizi dira, baina ez dute bizitza guztia itsa-
soan pasatzen, ugaltzeko lehorrera joan behar dute eta.
Normala denez, espezie gehienak tropikoetan bizi dira.
Eskualde epel eta hotzetan hegazti askok ezin dute
negua bertan igaro eta baldintzak egokiagoak diren
lekuetara migratzen dute. 
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Podizipediformeak (murgil eta txilinportak)
(Podicipediformes ordena)

Podizipediformeak hegazti urtarrak dira eta igeri egiteko
edota uretan murgiltzeko hainbat moldaketa dute (han-
kak gorputzaren atzealdean kokatuak, hatzak lobula-
tuak, lumajea trinkoa, etab.).  Oso gorteiatze landua dute
eta hegazti urtar askok bezala, buruan eta lepoan espe-
ziearen bereizgarri diren ezaugarriak (luma-mototsak,
kolore ikusgarriak...) dituzte. Gaur egun hogei espezie
bizi dira munduan eta bost Europan. Euskal Herrian bi
espeziek egiten dute habia.

Ezaugarri nagusiak

Podizipediformeek tamaina ertain edo handia dute (150
eta 1,4 kg bitarteko pisua eta 21 eta 73 cm bitarteko
tamaina) eta emeak arrak baino txikiagoak dira. Uretan
pasatzen dute ia bizitza osoa eta murgiltzen direnean
oinak erabiltzen dituzte propultsatzeko. Hegoak labu-
rrak dituzte eta normalean migratzeko soilik egiten dute
hegan. Ia inoiz ez dira oinez ibiltzen. Neguan lumaje
arre, beltz edo grisa izaten dute eta ugal-sasoian kolore
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biziagoak (gorriak eta zuri-beltzak) izaten dituzte. Arrek
emeek baino kolore biziagoak dituzte. Intsektuak,
moluskuak, krustazeoak eta arrainak jaten dituzte. 

Ugalketa

Podizipediformeek hegaztien arteko gorteiatze konple-
xuenetakoa dute. Horri esker, oso lotura hestua eratzen
da bikotekideen artean eta ugal-sasoiko zereginetan
(habia egiten, arrautzak txitatzen eta txitoak zaintzen) bi
gurasoek parte hartzen dute. Bikotea eratu eta gero,
habia flotakor bat edo gehiago egiten dute landare urta-
rrak erabiliz eta kopula eta gero, 3-7 arrautza erruten
dituzte. Arrautzak inkubatzen ari direla bikotekideek
habia utzi behar badute, habiako materialez estaltzen
dituzte arrautzak itzuli bitartean. Txitoek jaio eta segi-
tuan uzten dute habia eta gurasoen bizkarrean igota ibil-
tzen dira hainbat denboraz.

Ekologia eta banaketa

Podizipediformeek ur geldoetan egiten dute habia,
eskuarki laku eta urtegietan. Zenbait espeziek itsasertze-
an pasatzen du negua, baina beti ur gezatan ugaltzen
dira. Kontinente guztietan eta irla askotan bizi dira,
baina eskualde epeletan dira ugarien.



Banaketa
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Txilinporta txikia
Tachybaptus ruficollis

Zampullín chico
Grèbe castagneux

Txilinporta txikiak oso isats txikia, lepo laburra eta gorputz
biribildua du. Oinak lobulatuak eta mokoa puntaduna du. Ia
gorputz guztia arre iluna du, baina lepoaldea eta bularraldea
arre-gorriskak ditu. Urtarra da eta ornogabe txikiak eta intsek-
tu urtarrak jaten ditu. Habia ur gainean egiten du. Euskal
Herrian, hainbat urtegi, laku eta ibaitan bizi da, baina urria da.

Gorputz-luzera: 25-29 cm
Pisua: 200 g

Familia: Podizipedidoak
Ordena: Podizipediformeak
Klasea: Hegaztiak



Murgil handia
Podiceps cristatus

Somormujo lavanco
Grèbe huppé

Murgil handiak oso lepo luzea eta moko luze eta zorrotza ditu
eta ugal-sasoian, luma-motots eta luma-iduneko nabariak iza-
ten ditu. Lumajea arre-grisaska da bizkarraldean eta zuriska
sabelalde eta lepoan. Urtarra da eta arrainak eta ornogabe urtar
txikiak jaten ditu, batez ere. Habia uretan egiten du, urertzeko
landaredian ezkutatuta. Euskal Herrian, hainbat urtegi eta
lakutan bizi da eta oso urria da.
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Gorputz-luzera: 48 cm

Familia: Podizipedidoak
Ordena: Podizipediformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Prozelariformeak (Procellariiformes ordena)

Prozelariformeak hegazti itsastarrak dira, lehorrera ugal-
tzera soilik joaten direnak. Sudurraren goialdean, orde-
naren bereizgarri diren sudurzulo tubularrak dituzte, eta
espezie guztiek musketaren antzeko usaina dute urdaile-
an sortzen duten olioa dela eta. Arriskuan daudenean
olio kirastun hori ahotik isuriz defendatzen dira. Oin
palmatuak dituzte, ez dute atzeko hatzik. Munduan, 87
espezie bizi dira eta horietatik 5ek egiten dute habia
Europan. Euskal Herrian espezie batek soilik egiten du
habia.

Ezaugarri nagusiak

Prozelariformeek, oro har, hego luzeak, lepo laburra,
lumajea gris edo iluna eta mokoa horiska edo arrosa
dituzte. Airean pasatzen dute ia denbora guztia eta oso
traketsak dira oinez ibiltzen. Espezie gehienek oso gutxi-
tan astintzen dituzte hegoak hegan doazela. Ur azalean
harrapatzen dituzten krustazeo, arrain eta moluskuak
jaten dituzte normalean eta haratustela edo itsasuntzieta-
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tik botatako zaborra jaten dute maiz. Espezie txikienak
uretan murgildu ohi dira janari bila.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Ugal-sasoian, ale helduak itsaslabarretara joaten dira.
Sarritan, irla txikiak aukeratzen dituzte horretarako eta
kolonia handiak eratzen dituzte. Normalean, arrautza
bakarra jartzen dute aldi oro eta beti bikotekide berare-
kin. Itsasoan aldenduta egon diren bikotekideak ugal-
sasoian topo egiten dutenean agurtze-zeremonia delakoa
burutzen dute. Ondoren arrautza jartzeko lekua aukera-
tzen dute eta txitoa jaio bitartean, bikotekide bat itsasora
jatera joaten den bitartean bestea bertan geratzen da
lekua gordetzen edo arrautza inkubatzen. Txito jaio
berriak erdi liseritutako janariz elikatzen dituzte eta ho-
riek hazi ahala gutxiagotan elikatzen dituzte gurasoek.

Banaketa eta ekologia

Prozelariformeak izotzik gabeko itsaso guztietan bizi
dira, baina ez dira oso ugariak tropikoetan eta gehienak
hego hemisferioan ugaltzen dira. Espezie asko migratzai-
leak dira eta batzuek hemisferio batetik bestera migra-
tzen dute.
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Ekaitz-txori txikia
Hydrobates pelagicus

Paiño común
Petrel tempête

Ekaitz-txori txikia Europako hegazti itsastar txikiena da. Luma-
jea beltza edo iluna du oro har eta ipurtxuntxur zuria du. Han-
kak beltzak ditu eta isatsa karratua. Ugal-sasoian izan ezik beti
itsasoan ibiltzen da, sarritan itsasuntzien atzetik. Ugal-sasoian
itsasoan pasatzen du eguna eta gauez itzultzen da itsasertzera.
Habia itsaslabarretako zuloetan egiten du.

Gorputz-luzera: 15 cm

Familia: Hidrobatidoak
Ordena: Prozelariformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Pelekaniformeak (Pelecaniformes ordena)

Pelekaniformeen ordena nahikoa anitza da, baina guz-
tiek lau hatz dituzten oin palmatuak dauzkate. Nahikoa
hegazti handiak dira (40 cm eta 1,8 m bitarteko tamaina
dute) eta guztiak urtarrak (itsastarrak zein ur gezata-
koak) dira. Munduan 57 espezie bizi dira. Europan sei
espeziek egiten dute habia eta Euskal Herrian batek
bakarrik.

Ezaugarri nagusiak

Pelekaniformeek arrainak jaten dituzte batez ere, baina
modu desberdinetan harrapatzen dituzte horiek.
Batzuek altuera handietatik murgilduz harrapatzen
dituzte, beste batzuek gainazaletik gertu hegan doazela
edo igerian dabiltzala eta badaude beste hegaztiei oka
eginarazi eta janaria lapurtzen dietenak ere. Normalean,
oso latitude altuetan ugaltzen diren espezieek latitude
baxuagoetara migratzen dute, baina inoiz ere ez dute
ekuatorea zeharkatzen.

Ugalketa

Pelekaniformeak ugaztun harraparirik ez dagoen le-
kuetan ugaltzen dira (labarretan, irletan...) eta leku



hegaztiak 73

horiek urriak direnez, koloniak eratzen dituzte. Gainera,
hainbat espezietako aleak ez dira ugaltzen koloniatan ez
bada. Habia egiteko lekua arrek aukeratzen dute eta ber-
tatik inguruko emeak erakartzen saiatzen dira gorteia-
tzearen bidez. Bikotea eratutakoan arrak habia egiteko
gauzak bilatzen ditu eta emeari ematen dizkio habia egi-
teko. Gero habian bertan kopulatzen dute. Espezie asko-
tako aleek bikotekide berbera aukeratzen dute urtero eta
sarritan, habia leku berean egiten dute. Bestalde, askotan
koloniatan oso sarriak izaten direnez, hurbileko bikoteen
arteko liskarrak usuak dira. Arrautzak bi bikotekideek
inkubatzen dituzte eta txitoek hainbat aste egiten dituzte
habian. Denbora horretan, gurasoek ekarritako janaria
erdi liserituta jaten dute.

Banaketa

Pelekaniformeak ia mundu guztian bizi dira eta konti-
nenteen barrualdean eta eskualde polarretan soilik falta
dira. Hala ere, talde guztiek ez dute banaketa orokorra.
Batzuk tropikoetan soilik bizi dira, beste batzuk tropiko-
etan eta eskualde epeletan eta gutxi batzuk poloetan zein
tropikoetan bizi dira.



Ubarroi mottoduna
Phalacrocorax aristotelis

Cormorán moñudo
Cormoran huppé

Ubarroi mottodunak lumaje iluna du, luma-motots nabaria du
buru gainean eta puntan gakoa duen moko luzea du. Itsaser-
tzean bizi da eta murgilari eta igerilari ona da. Bere lumak ez
dira iragazkaitzak eta horregatik, hainbat aldiz murgilduz
gero, hegoak zabalduta egon behar du lehortzeko. Arrainak
jaten ditu eta itsaslabarretan egiten du habia. Euskal Herrian
hainbat bikote bizi da.
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Gorputz-luzera: 65-80 cm
Hego-luzera: 90-105 cm

Familia: Falakrokorazidoak
Ordena: Pelekaniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Zikoniformeak (Ciconiiformes ordena)

Zikoniformeak handiak dira, oro har, eta gehienetan gor-
putz liraina eta hanka eta lepo luzeak dituzte. Espezierik
handienak 1,2 m-ko altuera eta 2,6 m-ko hego-luzera ditu.
Tamaina ertaineko espezieek 60-90 cm inguruko altuera
dute eta txikienek 30 cm ingurukoa. Gehienak hegalari
trebeak dira. Europan hamalau espezie bizi dira eta
horietatik bostek egiten dute habia Euskal Herrian.

Ezaugarri orokorrak

Zikoniforme gehienek animalia txikiak (arrainak, anfibio-
ak, ornogabeak, etab.) jaten dituzte. Soinu eta garrasi-
-antzekoak egiteko gai dira, baina normalean ez dute kan-
tatzen eta gehienak taldekoiak dira. Askok bakarka jaten
dute eta iluntzean talde handiak osatzen dituzte. Beste
askok egun guztia pasatzen dute elkarrekin. Lehorrean
eta sakonera gutxiko uretan oinez ibiltzen dira, normalean
astiro-astiro, eta ez dute igeri egiten. Sarritan zuhaitzetan
pausatzen dira. Indartsuak dira hegan eta sarritan V itxu-
rako taldeak osatzen dituzte. Zenbaitzuek korronte termi-
koak erabiltzen dituzte planeatzeko garaian.
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Ugalketa

Ugal-sasoian, espezie gehienetako arrak zuhaitzetan
kokatutako kolonietan elkartzen dira eta dantza, hegaldi
eta errito-jarrerak direla medio, emeak erakartzen saia-
tzen dira. Jokabide horietako batzuk bikoteak habia egi-
ten eta arrautzak inkubatzen dituen bitartean mantendu
egiten dira eta bikotea elkartuta edukitzen laguntzen
dute. Espezie bereko aleren bat bikotearen esparruan
sartuz gero, bi bikotekideek uxatu egiten dute, jarrera eta
mugimendu erritualizatuak erabiliz. Txito gehienak
habian gelditzen dira jaio eta gero eta gurasoek elikatzen
dituzte. Kumeak bi eta lau urte bitarteko adinarekin
ugaltzeko gai izaten dira.

Banaketa eta ekologia

Zikoniformeak ia mundu guztian bizi dira (eskualde
polarretan ez dira ageri), baina eskualde beroetan ugari
ageri dira. Ipar hemisferioko eskualde epeletako espezie
askok migrazio luzeak egiten dituzte. Normalean urta-
rrak dira (batez ere ur gezatakoak) edo ur gezatatik gertu
bizi dira, baina espezie gutxi batzuk, amiamoko zuria
esaterako, inguru lehorretan bizi daitezke. 
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Amiltxori arrunta
Nycticorax nycticorax

Martinete
Héron bihoreau

Amiltxori arruntak lepo motza, moko luze eta zorrotza eta
nahikoa hanka laburrak ditu. Lumaje gris iluna du bizkarralde-
an eta gris argia sabelaldean eta ugal-sasoian bi luma luze iza-
ten ditu buruan. Ornodun txikiak eta ornogabeak jaten ditu eta
zuhaitzetan egiten du habia. Gautarra eta migratzailea da. Eus-
kal Herrian, hainbat aintzira eta ibairen ertzetan egiten du
habia eta nahikoa urria da.

Gorputz-luzera: 61 cm
Hego-luzera: 105-110 cm

Familia: Ardeidoak
Ordena: Zikoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Lertxun gorria
Ardea purpurea

Garza imperial
Héron pourpré

Lertxun gorria oso hegazti liraina da eta hanka luzeak, hego
luze eta zabalak eta lepo luzea ditu. Hegan egiterakoan, lepoa
bildu egiten du. Bizkarraldea gris iluna eta gainerakoa arre-
-gorriska du. Urtarra da eta habia ibai, laku, urtegi eta padure-
tako lezkadietan egiten du. Ornodun txikiak jaten ditu eta
migratzailea da. Euskal Herrian urria da.
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Gorputz-luzera: 78 cm
Hego-luzera: 140-150 cm

Pisua: 1.250 g

Familia: Ardeidoak
Ordena: Zikoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Amiamoko zuria,
zikoina zuria
Ciconia ciconia

Cigüeña común
Cigogne blanche

Amiamoko zuriak hanka eta moko luze eta gorriak, lepo luzea
eta lumaje zuri-beltza ditu. Habia sarritan teilatu, kanpandorre
eta tximinietan egin ohi du. Zuhaitzetan ere egin ohi du, baina
oso gutxitan. Intsektuak eta ornodun txikiak jaten ditu batez
ere eta migratzailea da. Ez ditu baso ugari dagoen lekuak atse-
gin eta hori dela eta, Euskal Herrian, isurialde mediterraniarre-
an bizi da.

Gorputz-luzera: 100-105 cm
Hego-luzera: 155-165 cm

Pisua: 3-4 kg

Familia: Zikonidoak
Ordena: Zikoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Antseriformeak (Anseriformes ordena)

Ordena honek, ahate, antzara eta zisneak hartzen ditu
barne, besteak beste. Gehienek, tamaina ertain edo han-
dia (txikienek 30 cm luze eta 300 g-ko pisua eta handie-
nek 1,5 m luze eta 18 kg-ko pisua dute), nahikoa lepo
luzea eta oin palmatuak dituzte. Mokoa luzea eta zapala
eta azalez estalita dute gehienetan. Guztira 142 espezie
bizi dira munduan eta 41 Europan. Euskal Herrian baka-
rrak egiten du habia, baina espezie migratzaile asko etor-
tzen da.

Ezaugarri nagusiak

Igerilari eta murgilari trebeak dira eta horretarako mol-
daketa ugari dute: lumaje iragazkaitza, gantz-geruza iso-
latzailea eta oin palmatuak, adibidez. Gehienek hegoak
indarrez astinduz hegan egiten dute eta eskuarki V for-
mako taldeak eratzen dituzte. Beren portaera jaiotzetikoa
da neurri handi batean, baina ikasteko gaitasun handia
dutela uste da. Taldekoiak dira, baina ugaltzeko garaian
ez dute koloniarik eratzen.
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Ugalketa eta bizi-zikloa

Normalean, bikoteak hibernatzen duten eskualdean sor-
tzen dira eta ugaltzeko eskualdera elkarrekin migratzen
dute. Habia emeak egiten du, uretan (urertzeko landare-
dian ezkutatuta), lehorrean edo, gutxi batzuetan, zuloe-
tan eta inkubatzen ari dela arrak lumaberritze-lekura
migratzen du. Han, luma zaharrak (eta hegan egiteko
gaitasuna) galtzen ditu eta emearen antzeko lumajea ate-
ratzen zaio. Lumaje horrek ugal-sasoiko lumajea atera
arte irauten du (sarritan hainbat hilabete). Kumeak
lumaje garatua dutela jaiotzen dira eta 24-48 ordura,
igeri egiteko gai dira. Hala ere, emea beraiekin gelditzen
da. 2-6 astera gazte-lumajea ateratzen zaie eta hegan egi-
teko gai izaten dira. Orduan, lehen migrazioari ekiten
diote. Emeak kumeek lumajea garatu eta gero lumaberri-
tzen dira. Helduek, ar zein emeek, lumaberritu eta gero
migratzen dute hibernatze-eskualdera.

Banaketa

Antarktikan izan ezik, gainerako kontinente eta irla
handi guztietan bizi dira. Gehienek migrazio luzeak egi-
ten dituzte eta horiei esker, oso negu hotzak edo oso
urte-sasoi lehorrak dituzten lekuetan bizi daitezke,
horretarako moldaketa berezirik izan gabe. Eskuarki, ur
geza eta geldiak atsegin dituzte ugaltzeko, baina badau-
de ur lasterretan, itsasoan edo paduretan habia egiten
duten espezieak ere.



Basahatea
Anas platyrhynchos

Anade real
Canard col-vert

Basahate arrak, ugal-sasoian, buru berdea, bular arrea eta idu-
neko zuria ditu. Gainerakoa gris edo marroiska du. Mokoa ber-
deska eta hankak laranja-kolorekoak ditu. Oin palmatuak
dituzte. Emea arrea da. Taldetan bizi da eta gauez uretatik kan-
pora irteten da jateko. Landareak, haziak, zizareak, zapabu-
ruak, etab. jaten ditu eta uretatik kanpo egiten du habia. Nahi-
koa arrunta da Euskal Herrian.
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Gorputz-luzera: 58 cm
Pisua: 1,5 kg

Familia: Anatidoak
Ordena: Antseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Falkoniformeak (Falconiformes ordena)

Falkoniformeak eguneko harrapariak dira. Tamaina
handi edo ertaina dute (txikienek 35 g inguru pisatzen
dute eta espezie handienek 14 kg-ko pisua eta 3 m-ko
hego-luzera izaten dute ia) eta guztiek moko sendo eta
gakoduna eta azkazal handi eta kurbatuak dituzte. Oso
latitude altuetan bizi direnak izan ezik, ez dute migra-
tzen. Guztira 286 espezie bizi dira munduan eta 35 Euro-
pan. Euskal Herrian hogei espezie bizi dira.

Ezaugarri nagusiak

Falkoniforme gehienek beste animaliak harrapatzen
dituzte jateko eta gutxi batzuk sarraskijaleak dira. Lehe-
nek hanka sendoak eta azkazal luze eta gakodunak
dituzte eta bigarrenek, saiek, hanka ahulagoak dituzte.
Guztiek oso ikusmen eta entzumen ona dute. Espezie
batzuek hego luze eta zabalak dituzte eta planeatuz egi-
ten dute hegan. Beste batzuek, belatzek, hego estu eta
zorrotzak dituzte eta hegoak astinduz egiten dute hegan.
Basoko espezieek hego labur eta biribilduak dituzte,
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maniobra azkarrak egiteko egokiak. Guztiak hegalari tre-
beak dira.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Falkoniformeen bizi-zikloan lau fase bereiz daitezke.
Lehenean, txitoa habian egoten da eta gurasoek elikatzen
dute. Bigarrenean, kumea habiatik gertu ibiltzen da,
hegan egiteko eta ehizarako trebatzen, eta gurasoek eli-
katzen dute. Hirugarrenean, kumea bere kasa bizi da,
baina ez da ugaltzen eta sarritan oso migrazio luzeak
egiten ditu eta lumaje berezia du. Azken fasean ugaldu
egiten da, gehienetan bikotekide berberarekin bizitza
guztian. Horretarako, espezie gehienek habia egiten dute
eta arrautza bat edo bi jartzen dute (gehienez lau) hain-
bat egunetako tarteaz. Arrautzak errundako ordena
berean irekitzen dira eta ondorioz, txito batzuk besteak
baino handiagoak izaten dira. Janari-eskasia egonez
gero, txito gazteena hil egiten da, baina zaharrak bizitze-
ko aukera gehiago izaten du.

Banaketa

Falkoniformeak ia mundu guztian eta latitude guztietan
bizi dira (Antarktikan eta hainbat irlatan soilik falta dira)
eta leku irekietan (basamortuak barne) zein basoetan
aurki daitezke, baina eskualde bero edo epeletako leku
irekietan dira ugarien.
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Miru beltza
Milvus migrans

Milano negro
Milan noir

Miru beltza ez da beltza, arre iluna baizik. Miru gorriaren antza
du, baina ilunagoa da eta isatsa ez du hark bezain urkilatua.
Ornodun txiki ahulduak eta haratustela jaten ditu eta sarritan
bide-ertzetan edo zabortegietan ikus daiteke. Zuhaitzetan egi-
ten du habia eta migratzailea da. Euskal Herrian, isurialde
mediterraniarrean atlantikoan baino ugariagoa da.

Gorputz-luzera: 55-60 cm
Hego-luzera: 160-180 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Miru gorria
Milvus milvus

Milano real
Milan royal

Miru gorria miru beltza baino lirainagoa eta handiagoa da.
Lumajea arre gorriska du oro har, baina buru grisa eta hego
bakoitzaren azpian orban argia du. Isatsa urkilatua du. Orno-
dun ahulduak harrapatzeko gai da, baina normalean haratuste-
la eta zaborretan aurkitutako hondakinak jaten ditu. Zuhaitze-
tan egiten du habia eta migratzaile partziala da. Euskal Herriko
harraparirik arruntenetakoa da.

86 hegaztiak

Gorputz-luzera: 63 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Ugatza
Gypaëtus barbatus

Quebrantahuesos
Gypaète barbu

Ugatzak hego luze eta estuak eta erronbo-itxurako isats luzea
ditu. Bizkarraldea eta hegoak ilunak eta sabelaldea argia eta
gorriska ditu. Haratustela jaten du eta hezur-muinak jan ahal
izateko, hezurrak airetik lurrera botatzen ditu. Leku mendi-
tsuetan bizi da eta habia mendietako paretetan egiten du. Euro-
pako hegazti urrienetakoa da eta Euskal Herrian, Pirinioetan
soilik bizi da.

Gorputz-luzera: 110 cm
Hego-luzera: 275 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Sai zuria
Neophron percnopterus

Alimoche
Pernocptère d´Egypte

Sai zuriak gorputz zuriska eta hego zuri-beltzak ditu. Hegoak
luzeak ditu eta isatsa erronbo-itxurakoa. Haratustela jaten du
batez ere eta habia pareta eta labarretan egiten du. Migratzailea
da eta ostruka-arrautzak harriz hausteko gai delako da ezagu-
na. Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean eta Pirinioetan
bizi da batez ere.

88 hegaztiak

Gorputz-luzera: 58-70 cm
Hego-luzera: 145-165 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Sai arrea
Gyps fulvus

Buitre leonado
Griffon vulture

Sai arreak hego luze eta zabalak eta isats laburra ditu. Lepoa
eta burua lumatxa zuriskaz estalita ditu eta gainerakoan lumaje
arrea du. Sarraskijalea da eta denbora luzean egiten du hegan
janari bila. Bere tamaina handia dela eta, hegoak ez ditu ia
inoiz astintzen, baina planeatzaile trebea da. Habia pareta eta
labarretan egiten du eta koloniak osatu ohi ditu. Eskualde men-
ditsutan bizi da.

Gorputz-luzera: 100-110 cm
Hego-luzera: 236-280 cm

Pisua: 7 kg

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Arrano sugezalea
Circaëtus gallicus

Aguila culebrera
Circaète Jean-le-Blanc

Arrano sugezaleak bizkarraldea, burua eta bularrak arreak
ditu, baina sabelaldea eta hegoen azpialdea zuriskak dira.
Hego handiak ditu, planeatuz hegan egiteko egokiak eta ehizan
dabilela airean geldirik egoteko gai da. Sugeak, sugandilak eta
muskerrak jaten ditu eta zuhaitzetan egiten du habia. Migra-
tzailea da. Ia Euskal Herri osoan bizi den arren, ez da ugaria.

90 hegaztiak

Gorputz-luzera: 62-67 cm
Hego-luzera: 160-195 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Mirotz zuria
Circus cyaneus

Aguilucho pálido
Busard Saint-Martin

Mirotz zuriak mirotz urdinaren antza du, baina sendoagoa da
eta hegoak eta isatsa zabalagoak ditu. Arrek bizkarraldea grisa
dute eta sabelaldea eta ipurtxuntxurra zuria. Emeak arreak
dira, baina ipurtxuntxur zuria dute. Emea arra baino handia-
goa da. Behetik egiten du hegan eta ugaztun txikiak jaten ditu
batez ere. Lurrean egiten du habia eta migratzailea da. Euskal
Herrian, leku lehorrenetan ez da ageri.

Gorputz-luzera: 43-51 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Mirotz urdina
Circus pygargus

Aguilucho cenizo
Busard cendré

Mirotz urdinak mirotz zuriaren antza du, baina hura baino txi-
kiagoa eta lirainagoa da. Arrak bizkarraldea eta ipurtxuntxurra
grisak ditu eta sabelaldea zuria du. Emea arrea da; ipurtxun-
txurra zuria du, ordea, eta arra baino handiagoa da. Behetik
egiten du hegan eta ugaztun txikiak jaten ditu batez ere. Lurre-
an egiten du habia eta migratzailea da. Urria da Euskal
Herrian.

92 hegaztiak

Gorputz-luzera: 40-46 cm
Hego-luzera: 110 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Gabiraia
Accipiter nisus

Gavilán
Épervier d´Europe

Gabiraiak basoan hegan egiteko gorpuzkera egokia du: hego
labur eta zabalak eta isats luze eta estua. Arrak bizkarralde gris
iluna eta marra beltzez apaindutako sabelalde zuria ditu;
emeak, berriz, kolore arreak ditu grisen eta beltzen ordez.
Emea arra baino askoz handiagoa da. Hegazti txikiak jaten ditu
nagusiki eta zuhaitzetan egiten du habia. Basoak dauden
lekuetan bizi da.

Gorputz-luzera: 28-38 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Zapelatz arrunta
Buteo buteo

Ratonero común
Buse variable

Zapelatz arruntak lumaje arrea du, arre iluna bizkarraldean eta
argiagoa sabelaldean eta hegoen azpialdeetan. Hegan doala,
hego zabalak eta haizemaile-itxurako isats zabala dira bere
ezaugarri nagusiak. Ornodun txikiak jaten ditu, batez ere ugaz-
tunak, eta zuhaitzetan egiten du habia. Migratzaile partziala
da. Euskal Herriko harrapari arruntenetakoa da.

94 hegaztiak

Gorputz-luzera: 50-56 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Arrano beltza
Aquila chrysaëtos

Aguila real
Aigle royal

Arrano beltzak lumaje arre iluna du. Hegan doala, hego luze
eta zabalak, isatsa luzea eta lauki-formakoa eta tamaina handia
duelako ezagutu daiteke, eta baita hegoak oso gutxitan astin-
tzen dituelako ere. Emea arra baino handiagoa da. Ornodun
handi samarrak (untxiak, erbiak, azeriak, beleak, etab.) jaten
ditu eta habia labarretan egiten du gehienetan. Nahikoa urria
da Euskal Herrian.

Gorputz-luzera: 80-86 cm
Hego-luzera: 188-225 cm

Familia: Akzipitridoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Belatz gorria
Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar
Faucon crécerelle

Belatz gorria usoaren tamainako hegazti harraparia da eta hego
zorrotzak eta isats luzea ditu. Hegan ari dela, airean orekan
egon ohi da. Dimorfismo sexual nabaria du, bai lumajean eta
bai tamainan. Emea arra baino handiagoa da. Ornodun txikiak
jaten ditu, karraskariak batez ere, eta beste hegaztiek egindako
habiak aprobetxatzen ditu. Euskal Herriko harrapari arrunte-
netakoa da.

96 hegaztiak

Gorputz-luzera: 31-38 cm
Hego-luzera: 70-80 cm

Familia: Falkonidoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Belatz handia
Falco peregrinus

Halcón peregrino
Faucon pèlerin

Belatz handia usoa baino handixeagoa da. Hegan doala hego
luze eta zorrotzak eta isats luze eta estua ditu. Bizkarralde gris-
-urdinska, sabelalde argia eta marraz jantzia ditu. Emea arra
baino handiagoa da. Normalean airean egiten du ehiza eta
beraz, hegaztiak (usoak, birigarroak, etab.) jaten ditu batez ere.
Labarretan egiten du habia. Euskal Herrian banaketa orokorra
du, baina urria da.

Gorputz-luzera: 38-50 cm
Hego-luzera: 83-113 cm

Familia: Falkonidoak
Ordena: Falkoniformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Galiformeak (Galliformes ordena)

Ordena honek oiloak, indioilarra eta hainbat hegazti
etxekotu hartzen ditu barne, besteak beste. Gehienek
tamaina ertaina dute (txikienak 13 cm luze eta 45 g-ko
pisua ditu eta handiena, indioilarra, 11 kg pisatzera hel
daiteke, baina arruntena 40-60 cm-ko luzera eta 500-
-2.500 g-ko pisukoa da) eta gorputz lodikotea, hego
labur eta biribilduak, bularreko muskulu sendoak eta
lau hatzez hornitutako oin sendoak dituzte. Normalean,
lurrean bizi dira eta ez dute migratzen. Munduan berro-
gei espezie inguru bizi dira eta Europan hamar. Euskal
Herrian sei espezie bizi dira.

Ezaugarri nagusiak

Galiformeek oso dieta zabala dute eta nagusiki landare-
-atalak, fruituak eta haziak jaten dituzten arren, sarritan
ornogabeak ere jaten dituzte. Azkar egiten dute hegan,
baina normalean aireratu eta segituan pausatzen dira.
Sarritan arrek oso kolore biziak dituzte eta emeak iluna-
goak dira.
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Bizi-zikloa eta ugalketa

Galiformeen ugal-portaera oso anitza da. Batzuek bikote-
kide bakarra izaten dute eta beste batzuk poligamoak
edo promiskuoak dira. Azken horietako arrak, ugal-
-sasoia heldutakoan, lek izeneko eremutan jartzen dira
eta, emeak erakartzeko, beren burua nabarmentzen saia-
tzen dira, sarritan kantu eta dantzen laguntzaz. Ar nagu-
siak lekaren erdialdean egoten dira eta hainbat emerekin
kopulatzen dute; ar ahulenak, berriz, kanpoaldean ego-
ten dira eta oso gutxitan kopulatzen dute. Espezie gehie-
nek lurrean egiten dute habia eta aldakortasun handia
dago errundako arrautza-kopuruari dagokionez ere
(zenbaitzuek habia bete arte jartzen dituzte). Gehienetan,
emeak bakarrik inkubatzen du eta txitoak arrautzatik
irten eta ordu gutxira oinez ibiltzeko eta beren kasa jate-
ko gai dira. Hala ere, emea, eta batzuetan arra, txitoak
hegan egiteko gai izan arte gelditzen da beraiekin.

Banaketa

Galiformeak ia mundu guztian bizi dira (Antarktikan eta
Hegoamerikako hego muturrean izan ezik) eta, eskualde
epel eta tropikaletan, ia lehorreko habitat guztiak koloni-
zatu dituzte. Espezie batzuk zirkulu polar arktiarra
baino iparralderago bizi dira eta beste batzuk goi-men-
dian.



Lagopodo zuria
Lagopus mutus

Perdiz nival
Lagopède des Alpes

Eper zuria leku hotzetan bizitzeko moldatuta dago: gorputz
sendoa eta hego laburrak ditu; oinetan ere lumak ditu eta oso
lumaje trinkoa du. Udan bizkarralde arre-grisaska, sabelalde
eta hego zuriak eta isats beltza ditu. Neguan zuria izaten da
guztiz. Landareak (goroldioa, likena eta belarrak) eta hainbat
ornogabe jaten ditu eta leku altu eta hotzak ditu atsegin. Euskal
Herrian, Pirinioetan bizi da.

100 hegaztiak

Gorputz-luzera: 36 cm
Pisua: 415-440 g

Familia: Tetraonidoak
Ordena: Galiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Basoilarra
Tetrao urogallus

Urogallo
Grand Tétras

Basoilar arra oso hegazti handia da, oso lumaje iluna eta haize-
maile-itxurako isats handia dituena. Emea txikiagoa da eta
orban beltzez jantzitako lumaje arre-gorriska du. Fruituak, lan-
dare-kimuak, hostoak eta ornogabe txikiak jaten ditu batez ere.
Habia lurrean egiten du, sastraka artean. Euskal Herrian, Piri-
nioetako baso menditarretan bizi da eta oso urria da.

Gorputz-luzera: 86 cm arrak,
61 cm emeak

Pisua: 3.195-5.500 g arrak,
2.300 g emeak

Familia: Tetraonidoak
Ordena: Galiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Eper gorria
Alectoris rufa

Perdiz común
Perdrix rouge

Eperrak gorputz biribildu eta sendoa eta hego labur eta zaba-
lak ditu. Normalean oinez edo korrika ibiltzen da eta oso gutxi-
tan egiten du hegan. Habia lurrean egiten du, sastraka edo
belar azpian eta txitoak nidifugoak dira. Zereal-soroak eta
landa zabalak gogoko ditu. Euskal Herrian, isurialde medite-
rraniarrean soilik bizi da.

102 hegaztiak

Gorputz-luzera: 35 cm

Familia: Fasianidoak
Ordena: Galiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Galeperra
Coturnix coturnix

Codorniz
Caille des blés

Galeperrak eperraren antzeko gorputz sendo eta biribildua du,
baina txikiagoa da eta lumaje arre kriptikoa du. Oso gutxitan
egiten du hegan. Belardi edo soroak dauden lekuetan bizi da
eta haziak eta aleak jaten ditu batez ere. Habia lurrean egiten
du, belar artean ezkutatuta, eta migratzailea da. Euskal
Herrian, isurialde mediterraniarrean atlantikoan baino ugaria-
goa da.

Gorputz-luzera: 18 cm

Familia: Fasianidoak
Ordena: Galiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Gruiformeak (Gruiformes ordena)

Ordena honek kurriloak, basoiloa, uroiloak eta kopeta-
zuria hartzen ditu barne, besteak beste. Oso talde anitza
da, bai kanpo-itxurari eta bai portaerari eta ekologiari
dagokienez ere. 190 espezie inguruz osatuta dago. Horie-
tatik 13 bizi dira Europan eta Euskal Herrian 7 espeziek
egiten dute habia.

Ezaugarri nagusiak

Espezie batzuk oso txikiak dira (txikienak 15 cm ditu) eta
beste batzuk hegazti handienen artean daude (kurriloek
1,6 m neur ditzakete eta basoiloak 18 kg-ra iristen dira).
Urtarrak zein lehortarrak dira eta gehienek animali jato-
rria duten elikagaiak jaten dituzte batez ere eta sarritan
landare-atalekin osatzen dute dieta. Espezie batzuek oso
ondo egiten dute hegan, beste batzuk igerian edo oinez
mugitzen dira eta oso gutxitan egiten dute hegan eta
hainbatek ez du hegorik. Gehienak ez dira migratzaileak
eta batzuek oso migrazio laburrak soilik egiten dituzte.
Hala ere, ipar hemisferioko eskualde epeletako hainbat
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espeziek (kurriloak, adibidez) migrazio luzeak egiten
ditu.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Ugalketa-prozesua oso gorteiatze landuaz hasten da
gehienetan. Hainbat espezietan, arrak lurraldea aukeratu
ondoren kantuan aritzen da hori babesteko eta kantuak
emeak erakartzen ditu. Ondoren gorteiatzea burutzen
dute. Espezie batzuk bizitza guztirako parekatzen dira
eta gorteiatzeak lotura estutzen duela dirudi. Habia
lurrean, uretan edo zuhaitz eta zuhaisketan egiten dute
eta jarritako arrautza-kopurua ere nahikoa aldakorra da
(espezie batzuek bakarra jartzen dute eta beste batzuek
hamar). Inkubazioak hiruzpalau aste irauten du eta ia
espezie guztietan, arrak eta emeak hartzen dute parte.
Txitoak ere biek zaintzen dituzte. Txito gehienek jaio eta
segituan uzten dute habia edo oso denbora gutxi igaro-
tzen dute bertan.

Banaketa eta ekologia

Gruiformeak kontinente guztietan eta irla ozeaniko asko-
tan bizi dira. Hala ere, ordena osatzen duten familiek
nahikoa banaketa mugatua dute eta erralidoen familia
(bere baitan uroilandak, uroiloa eta kopetazuria hartzen
dituena) soilik ageri da kontinente guztietan.



Uroiloa
Gallinula chloropus

Polla de agua
Poule d´eau

Uroiloak gorputz sendo eta iluna, hanka luze eta berdeak eta
punta horidun moko gorria ditu. Landaredi ugariko ibai, laku
eta paduretan bizi da eta leku horietako landareak jaten ditu
batez ere. Habia urertzeko landaredian ezkutatuta egiten du
eta txitoak nidifugoak dira. Euskal Herrian banaketa zabala du,
baina inon ez da ugari ageri.

106 hegaztiak

Gorputz-luzera: 32 cm

Familia: Erralidoak
Ordena: Gruiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Kopetazuri arrunta
Fulica atra

Focha común
Foulque macroule

Kopetazuriak gorputz sendo eta beltza, hego labur eta biribilak
eta mokoa eta kopeta zuriak ditu. Oinak oso handiak ditu,
urertzeko landaredi gainean ibiltzeko moldatuak. Laku, padu-
ra eta urtegietan bizi da eta landare urtarrak jaten ditu batik
bat. Habia urertzeko landaredian egiten du eta txitoak nidifu-
goak dira. Taldeak osatu ohi ditu eta nahikoa arrunta da Eus-
kal Herrian.

Gorputz-luzera: 38 cm
Hego-luzera: 70-77 cm

Pisua: 400-900 g

Familia: Erralidoak
Ordena: Gruiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Basoilo handia
Otis tarda

Avutarda
Outarde barbue

Basoilo handia, izenak dioen bezala, oso handia da; hankak eta
lepoa luzeak eta lumaje arre kriptikoa ditu. Lautada handietan
bizi da, normalean talde handitan. Ornogabeak jaten ditu
nagusiki, baina udazken eta neguan landareen hosto eta zurtoi-
nak jaten ditu. Emeak lurrean egindako zuloetan txitatzen du,
arraren laguntzarik gabe. Euskal Herrian, hegoaldean soilik
bizi da eta desagertzeko arriskuan dago.

108 hegaztiak

Gorputz-luzera: 76 cm emeak,
102 cm arrak

Hego-luzera: 1,7 m emeak,
2,5 m arrak

Pisua: 4-5 kg emeak,
10-16 kg arrak

Familia: Otididoak
Ordena: Gruiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa

?
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Karadriformeak (Chraradriiformes ordena)

Ordena honek kaioak eta zangaluzeak hartzen ditu bere
baitan. Ia guztiak itsasoan edo itsasertzean eta ur konti-
nentalen ertzean bizi dira. Uretan bertan edo urertzean
jaten dute. Gehienek oso ongi egiten dute hegan
(batzuek hegoak indarrez astinduz eta beste batzuek pla-
neatuz); batzuek hegaztien arteko migraziorik luzeenak
egiten dituzte. Ordenak hemeretzi familiatan sailkatuta-
ko 320 espezie inguru ditu eta horietatik hamarrek egiten
dute habia Euskal Herrian.

Ezaugarri nagusiak

Karadriformeek nahikoa talde anitza osatzen dute.
Batzuek, zangaluzeek, hanka eta moko luzeak dituzte
sarritan eta urertzetik oinez doazela jaten dute. Kaio,
antxeta, txenada eta antzeko beste hainbat espeziek,
hego luzeak eta oin palmatuak dituzte eta lanperna-
musu, pottorro eta martinak gorputz lodikotea, hego
laburrak eta oin lobulatuak dituzten hegazti itsastarrak
dira. Lumajean kolore zuri, gris, beltz eta marroiak
dituzte eskuarki eta sarritan kolore gorri eta horiak



110 hegaztiak

dituzte mokoan eta hanketan. Gehienek ornogabeak
jaten dituzte eta askok oso elikadura espezializatua dute;
baina badaude ornodun txikiak (arrainak batik bat) jaten
dituztenak edo omniboroak direnak ere.

Ugalketa eta bizi-zikloa

Karadriforme gehienek ugal-koloniak eratzen dituzte eta
arrautza gutxi erruten dituzte (2-4 bitartean), baina espe-
zie asko bakarka ugaltzen dira. Habia normalean lurrean
edo labarretako zulo eta barrunbetan egiten dute eta oso
gutxitan zuhaitzetan. Zenbait zangaluze-espezietan
arrak soilik inkubatzen du eta berak zaintzen ditu txito-
ak. Espezie horietako emeak poliandrikoak dira eta
beraiek izaten dira, eta ez arrak, kolore biziak dituzte-
nak. Espezie askoren txitoak jaio eta segituan habia uzte-
ko gai dira baina beste askok habian gelditu beharra
dute eta helduek elikatzen dituzte.

Banaketa

Karadriformeak mundu guztian bizi dira eta udan izo-
tzik gabe gelditzen diren eskualde polarretan oso arrun-
tak dira. Batik bat itsasoan eta kostaldean bizi dira, baina
badaude kontinenteen barrualdean bizi diren espezieak
ere.
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Txirritxo txikia
Charadrius dubius

Chorlitejo chico
Petit Gravelot

Txirritxo txikiak bizkarralde arre-grisaska eta sabelalde zuria
ditu. Aurpegia eta lepoa zuriak ditu, lepoan iduneko beltza du
eta kopetan marra beltza. Habia ibai, laku eta paduretako hon-
dartza edo ertz harritsuetan egiten du eta txitoak nidifugoak
dira. Uretatik hurbil harrapatzen dituen ornogabeak jaten ditu
eta migratzailea da. Euskal Herrian urria da.

Gorputz-luzera: 15 cm

Familia: Karadridoak
Ordena: Karadriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Oilagorra
Scolopax rusticola

Chocha perdiz
Bécasse des bois

Oilagorra nahikoa hegazti handia da, oso moko luzea eta luma-
je arre kriptikoa ditu. Bakartia da, iluntzean izaten da aktiboa
eta ornogabeak, zizareak batez ere, jaten ditu. Lurrean egiten
du habia eta txitoak nidifugoak dira. Eskualde atlantikoko
basoetan bizi da. Neguan oilagor ugari etortzen da Europako
iparraldetik Euskal Herrira, bertan hibernatzera. 

112 hegaztiak

Gorputz-luzera: 33-36 cm
Pisua: 300-350 g

Familia: Eskolopazidoak
Ordena: Karadriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Kuliska txikia
Actitis hypoleucos

Andarríos chico
Chevalier guignette

Kuliska txikiak bizkarralde arre-grisaska, sabelalde zuria eta
marratxo arre eta grisez apaindutako bular zuria ditu. Hankak
eta mokoa luzeak eta hegoak zorrotzak ditu. Oinez ibiltzean
burua eta isatsa astintzen ditu eta, izutzen denean, uretatik
gertu hegan eginez ihes egiten du. Ornogabeak jaten ditu eta
migratzailea da. Ibai, laku eta urtegien ertzetan bizi da eta Eus-
kal Herrian, nahikoa urria da.

Gorputz-luzera: 19 cm

Familia: Eskolopazidoak
Ordena: Karadriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Atalarra
Burhinus oedicnemus

Alcaraván
Oedicnème criard

Atalarra hanka luzeak, moko laburra, begi hori eta handiak eta
lumaje arre kriptikoa dituen hegazti handia da. Korrika egiten
du ihes eta hegan egitekotan, lurretik gertu. Zuhaitzik gabeko
lautadetan bizi da eta ornogabeak jaten ditu batik bat, baina
batzuetan baita ornodun txikiak ere. Lurrean txitatzen du eta
txitoak nidifugoak dira. Euskal Herrian, nahikoa urria da.

114 hegaztiak

Gorputz-luzera: 40 cm
Hego-luzera: 80 cm

Pisua: 400 g

Familia: Burrinidoak
Ordena: Karadriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Kaio hankahoria
Larus cachinnans

Gaviota patiamarilla
Goëland leucophée

Kaio hankahoriak bizkarraldea eta hegoen goialdea gris-
-urdinskak ditu, hegoen muturrak beltzak eta gainerakoa zuria.
Mokoa sendoa eta horia du, hankak ere horiak eta oin palma-
tuak ditu. Mokoaren muturrean orban gorri nabaria du. Itsasla-
barretan egiten du habia eta orojalea da. Euskal Herriko kostal-
de guztian ibiltzen da, baina leku gutxi batzuetan soilik egiten
du habia.

Gorputz-luzera: 56-66 cm
Hego-luzera: 150 cm

Pisua: 1.000 g

Familia: Laridoak
Ordena: Karadriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Kolunbiformeak (Columbiformes ordena)

Kolunbiformeen ordena nahikoa homogeneoa da eta bi
familia soilik hartzen ditu barne: kolunbidoena eta ptero-
klidoena. Ia guztiek buru txikia, bularreko muskulu han-
diak, gorputz sendoa, hego luze eta zorrotzak, hanka txi-
kiak eta moko laburra dituzte eta hegalari onak dira.
Guztira 300 espezie inguru bizi dira munduan eta zortzi
Europan. Euskal Herrian zazpi espeziek egiten dute
habia.

Ezaugarri nagusiak

Kolunbido gehienek antzeko itxura dute eta ez dute gor-
putz-egitura espezializaturik. Lurrean edo zuhaitzetan
ibiltzen dira janari bila eta beren paparo bereziari esker,
haziak eta landare-atalak soilik janez bizi daitezke. Ura
zurrupatuz edaten dute (gainerako hegaztiek, mokoan
ura hartutakoan burua atzerantz botatzen dute, ura ezta-
rrian behera joan dadin). Pteroklidoak antzekoak dira,
baina basamortu eta estepetan bizitzeko moldaketa ugari
dute (lumaje kriptikoa, lumaz estalitako oinak, lumetan
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ura metatzeko gaitasuna, etab.). Haziak eta ornogabe txi-
kiak jaten dituzte eta edateko burua altxatu behar dute.
Batzuk zein besteak taldekoiak eta migratzaileak dira
sarritan.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Ugal-sasoiaren hasieran, arrek beren lurraldea hartzen
dute eta kantuz adierazten dute beren jabetza. Beste
arren bat bertan sartuz gero, hura uxatzen saiatzen dira.
Gehienetan habia egiten dute eta arrak eta emeak inku-
batzen dituzte arrautzak. Kolunbidoek esnearen antzeko
jariakin batez elikatzen dituzte txitoak. Esne hori paparo-
ko paretek jariatzen dute eta proteina ugari du. Horri
esker, ez dute animaliarik harrapatu behar txitoek pro-
teina asko behar dutenean, baina ordainetan, ezin dute
esnez elika ditzaketen baino txito gehiago izan. Hori dela
eta, arrautza bat edo bi jartzen dute. Pteroklidoek lurre-
an jartzen dituzte arrautzak (2-4 bitartean) eta txitoek ia
jaio orduko uzten dute habia. Ez dituzte esnez elikatzen.

Banaketa

Kolunbidoak ia mundu guztian bizi dira (lurralde Ark-
tiarrean, Antarktikan eta hainbat irlatan falta dira) eta ia
lehorreko habitat guztiak kolonizatu dituzte. Pteroklido-
ak Eurasia eta Afrikako leku lehorretan (estepa eta basa-
mortuetan) bizi dira. Zenbait espezie etxekotu egin dira.



Ganga azpibeltza
Pterocles orientalis

Ortega
Ganga unibande

Ganga azpibeltza leku lehorretan bizitzeko moldatutako hegaz-
tia da. Lumaje kriptikoa du, hankak lumaz estalita eta oinetan
plaka batzuk ditu berotik babesteko. Hegoak luzeak eta zorro-
tzak ditu eta azkar egiten du hegan. Dimorfismo sexual nabaria
dute, baina arrak zein emeak sabelalde beltza dute. Euskal
Herrian, eskualde mediterraniarreko lautada lehorretan soilik
bizi da.

118 hegaztiak

Gorputz-luzera: 35 cm

Familia: Pteroklidoak
Ordena: Kolunbiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Txoloma
Columba oenas

Paloma zurita
Pigeon colombin

Txoloma lumaje gris iluna duen usoa da. Etxe-usoa baino txiki-
xeagoa da eta hazi eta fruituak jaten ditu. Habia zuloetan egi-
ten du, sarritan zuhaitzetan, baina baita labar eta eraikuntzetan
ere. Ugal-sasoian, udaberrian, oso erraza izaten da bere kanta
entzutea. Sarritan taldeak osatzen ditu eta elkarrekin aritzen
dira janari bila. Nahikoa urria da Euskal Herrian.

Gorputz-luzera: 33 cm

Familia: Kolunbidoak
Ordena: Kolunbiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Pagausoa
Columba palumbus

Paloma torcaz
Pigeon ramier

Pagausoa gorpuzkera sendoko uso handia da. Lumaje grisaska
du eta bi marra zuri ditu lepoan eta hegoetan; hegan ari dela
ikusten zaizkion marra zuriak ere baditu. Haziak eta fruituak
jaten ditu eta basoetan bizi da. Migrazio-garaian, batez ere
udazkenean, talde handiak eratu ohi ditu. Euskal Herrian,
urria da isurialde atlantikoan eta arruntagoa isurialde medite-
rraniarrean.

120 hegaztiak

Gorputz-luzera: 41 cm
Hego-luzera: 73-76 cm

Pisua: 500 g

Familia: Kolunbidoak
Ordena: Kolunbiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Usapal arrunta
Streptopelia turtur

Tórtola común
Tourterelle des bois

Usapala usoa baino txikiagoa eta lirainagoa da eta orban bel-
tzez jantzitako hego arre-gorriskak, marra zuri-beltzez apain-
dutako lepo arrosa-grisaska, bularralde arrosa-grisaska eta
isats beltza ditu. Haziak jaten ditu eta habia zuhaitz eta zuhais-
ketan egiten du. Migratzailea da. Urria da isurialde atlantikoan
eta arruntagoa mediterraniarrean.

Gorputz-luzera: 28 cm
Hego-luzera: 50-52 cm

Pisua: 90-160 g

Familia: Kolunbidoak
Ordena: Kolunbiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Kukuliformeak (Cuculiformes ordena)

Kukuliformeen ordenak bi familia ditu: kukulidoena eta
musofagidoena. Guztiek gorputz liraina dute eta askok
oso isats luzea (sarritan gorputza bezain luzea) dute.
Guztira 127 kukulido eta 20 musofagido bizi dira mun-
duan. Europan zein Euskal Herrian bizi diren bi espezie-
ak (kukua eta kuku mottoduna) kukulidoen familiakoak
dira.

Ezaugarri nagusiak

Kukuliforme txikienek 15 cm inguruko luzera dute eta
handienek 90 cm-ko luzera izan dezakete. Batzuk zuhai-
tzetan eta beste batzuk lurrean ibiltzen dira eta maiz
abiadura handian egiten dute lasterka. Kukulido gehie-
nak bakartiak dira eta ugariak direnean ere oso gutxitan
ikusten dira. Espezie gehienek intsektuak jaten dituzte
eta handienak ornodun txikiez ere elikatzen dira. Asko-
tan arrak oso kantu ozena du. Musofagidoek taldeak
osatzen dituzte eta ikusten errazak dira sarritan, tamaina
handia, kolore biziak eta ahots ozena dituzte eta. Frui-
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tuak jaten dituzte nagusiki eta espezie gutxi batzuek
ornogabeak edo ornodun txikiak ere jaten dituzte.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Kukuliforme asko (espezie guztien 2/5) parasitoak dira,
hau da, beste hegaztien habietan jartzen dituzte arrau-
tzak (habiako bat). Arrautza horiek beste espezieko
hegaztiak inkubatzen ditu eta txitoak ere hegazti horrek
elikatzen ditu. Espezie askoren txito jaio berriek bota egi-
ten dituzte habiatik beste hegaztiaren arrautzak eta
horrela, beraiek soilik jaten dute horrek ekarritako jana-
ria. Beste espezie gehienek beren habia egiten dute eta
beren txitoak elikatzen dituzte gainerako hegaztien
modura. Espezie gutxi batzuek habia komunalak egiten
dituzte. Hau da, habia taldeko hainbat alek egiten dute
eta bertan, bi edo eme gehiagok jartzen eta inkubatzen
dituzte arrautzak. Txito jaio berriak taldeko partaideen
artean elikatzen dituzte.

Banaketa

Kukulidoak ia munduko eskualde epel edo tropikal guz-
tietan bizi dira. Espezie gehienek baso itxiak atsegin
dituzte, baina asko baso ireki eta landazabaletan ere bizi
dira. Lurrean ibiltzen diren espezieak landaredi gutxiko
lekuak atsegin dituzte. Musofagidoak Afrikako baso tro-
pikal dentso, baso ireki eta sabanan bizi dira.



Kukua
Cuculus canorus

Cuco
Coucou gris

Kukuak hego luze eta zorrotzak eta isats luzea ditu. Lumajea
grisa du bizkarraldean, buruan eta lepoan, sabelaldea zuria eta
marra beltzez apaindua du. Zenbait eme arre-gorriskak dira.
Arrak oso kantu ozen eta ezaguna du, udaberrian ia nonahi
entzuten dena. Beste espezieen habiak parasitatzen dituenez,
ez du bererik egiten. Migratzailea da eta arrunta da Euskal
Herrian.

124 hegaztiak

Gorputz-luzera: 33 cm

Familia: Kukulidoak
Ordena: Kukuliformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Estrigiformeak (Strigiformes ordena)

Estrigiformeak hegazti harrapari gautarrak dira. 13-70
cm bitarteko gorputz-luzera eta 30-200 cm bitarteko
hego-luzera izaten dute, baina espezie txikiak handiak
baino askoz arruntagoak dira. Guztiek buru handia,
moko gakoduna, aurrera begira kokatutako begi han-
diak, hego luze eta biribilduak eta azkazal zorrotzez hor-
nitutako hanka sendoak dituzte. Munduan 133 espezie
bizi dira guztira eta Europan hamahiru. Euskal Herrian
sei espeziek egiten dute habia.

Ezaugarri nagusiak

Estrigidoen artean oso garrantzitsua da soinu bidezko
komunikazioa eta maiz entzun ohi dira beren kantuak.
Ikusmen binokular zorrotza dute eta begiak ezin mugi
ditzaketen arren, burua oso mugikorra dute. Oso entzu-
men fina dute, harrapakinak gauez aurkitzeko egokia.
Animaliak harrapatzen dituzte (karraskariak, intsektuak,
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hegazti txikiak, etab.) eta eskuarki osorik jaten dituzte.
Ezin liseri ditzaketen zatiak (larruazala, hezurrak,
lumak, etab.) ahotik botatzen dituzte egagropila deritzen
pilotetan bilduta. Oso isilik egiten dute hegan eta norma-
lean, denbora asko egoten dira pausatuta harrapakinak
ikusteko zain.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Estrigiforme gehienek habia, zulo eta barrunbe naturale-
tan egiten dute. Batzuek eraikuntzak aprobetxatzen
dituzte eta gutxi batzuek lurrean egiten dute edo beste
hegaztiren batek egindako habia erabiltzen dute. Arrau-
tzak egun bateko edo gehiagoko tarteaz erruten dituzte,
baina lehena errun orduko hasten dira inkubatzen.
Errundako ordena berean irekitzen dira eta ondorioz,
txito batzuk besteak baino handiagoak izaten dira.
Harrapari-eskasia egonez gero, txito gazteenak hil egiten
dira; zaharrenek, ordea, bizitzeko aukera gehiago dute.
Jaio eta hainbat egunetara txitoek habia uzten dute,
baina inguruan gelditzen dira eta helduek elikatzen
dituzte.

Banaketa

Estrigiformeak Antarktika ez beste kontinente guztietan
bizi dira eta ia habitat guztiak kolonizatu dituzte, baina
irla ozeaniko gehienetan falta dira. Zenbait espeziek,
hontza zuriak kasu, oso banaketa-esparru zabala du.
Normalean eguneko harrapariak baino ugariagoak dira.
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Hontza zuria
Tyto alba

Lechuza común
Chouette effraye

Hontza zuriak bizkarralde arre argia eta sabelalde zuriska ditu.
Aurpegia oso zabala eta zuria du, hegoak ere zabalak eta
begiak aurrera begira ditu. Gautarra da eta ugaztun txikiak
jaten ditu batik bat. Normalean, eliza, baserri eta bordetan egi-
ten du habia, baina labarretan ere egin ohi du. Arrunta da Eus-
kal Herrian.

Gorputz-luzera: 33-39 cm
Hego-luzera: 91-95 cm

Pisua: 290-355 g

Familia: Titonidoak
Ordena: Estrigiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Apo-hontza
Otus scops

Autillo
Hibou petit-duc

Apo-hontza oso harrapari gautar txikia da. Lumaje arre kripti-
koa du eta buruan belarriak diruditen bi luma-motots ditu.
Hegan harrapatzen dituen intsektuak jaten ditu eta habia zulo-
etan egiten du. Landazabaletan bizi da eskuarki, baina sarritan
herri eta hirietan ere aurki daiteke. Migratzailea da. Euskal
Herrian, arruntagoa da isurialde mediterraniarrean atlantikoan
baino.

128 hegaztiak

Gorputz-luzera: 19 cm
Pisua: 80 g

Familia: Estrigidoak
Ordena: Estrigiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Mozolo arrunta
Athene noctua

Mochuelo común
Chouette chevêche

Mozolo arruntak orban zuriz jantzitako lumaje arrea, gorputz
sendoa eta buru handi eta zabala ditu. Aurpegia zapala du,
begiak handiak eta horiak; horien gainean bekain zuri nabariak
ditu. Ornodun txikiak eta ornogabeak jaten ditu eta harrapari
gautarra den arren, sarritan egunez ere ikus daiteke. Euskal
Herrian, banaketa orokorra du, baina ez da ugaria.

Gorputz-luzera: 21 cm
Hego-luzera: 60 cm

Pisua: 150 g

Familia: Estrigidoak
Ordena: Estrigiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Urubi arrunta
Strix aluco

Cárabo común
Chouette hulotte

Urubiak lumaje arre-grisaska kriptikoa, buru handia, aurpegi
zapala eta begi beltzak ditu. Habia zuhaitzetako zuloetan egi-
ten du normalean, baina harkaitzetako zuloetan edo eraikuntza
zaharretan ere egin ohi du. Ornodunak jaten ditu, batez ere
ugaztun txikiak. Ikusten zaila den arren, bere kantu ozena ia
nonahi entzuten da. Euskal Herriko harrapari gautar arrunte-
netakoa da.

130 hegaztiak

Gorputz-luzera: 38 cm
Hego-luzera: 90 cm

Pisua: 400 g

Familia: Estrigidoak
Ordena: Estrigiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Hontza ertaina
Asio otus

Buho chico
Hibou moyen-duc

Hontza ertainak bizkarralde arre ilun eta kriptikoa eta marra-
txo ilunez apaindutako sabelalde argia ditu. Laranja-koloreko
begiak eta buruaren goialdean belarriak diruditen luma-moto-
tsak ditu. Beste hegaztiek egindako habi zaharrak erabiltzen
ditu txitatzeko eta basoetan bizi da, batez ere inguruan larreak
eta leku irekiak dituztenetan. Nahikoa urria da Euskal Herrian.

Gorputz-luzera: 35 cm
Hego-luzera: 90 cm

Pisua: 280 g

Familia: Estrigidoak
Ordena: Estrigiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



132 hegaztiak

Kaprimulgiformeak
(Caprimulgiformes ordena)

Ordena honek gauez edo iluntzean eta egunsentian akti-
bo diren hainbat hegazti (horien artean zatak) hartzen du
bere baitan. Hegazti horiek 14-55 cm-ko tamaina dute eta
aho itzela, begi handiak, lumaje leun eta oso kriptikoa,
hanka laburrak eta hego luzeak dituzte. Munduan 100
espezie inguru bizi dira eta Europan eta Euskal Herrian
bi espeziek soilik egiten dute habia.

Ezaugarri nagusiak

Gehienak egunsentian edo iluntzean dira aktiboak, baina
argia egonez gero, gauez ere aktibo izan daitezke. Gutxi
batzuek ekolokaziorako gaitasuna dute eta haitzuloetako
erabateko iluntasunean ibil daitezke. Espezie gehienak
bakartiak dira, baina migratzaile diren asko taldekoi
bilakatzen dira migrazio-garaian. Ia guztiek beren aho
handiaren laguntzaz airean harrapatzen dituzten intsek-
tuak jaten dituzte eta gutxi batzuk fruituez elikatzen
dira. Eskuarki, lurrean hartzen dute atseden, lumaje
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kriptikoak eskaintzen dien babesaz baliatuz. Eztarriaz
zein mekanikoki, soinu ugari egiteko gai dira.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Kaprimulgiformeek nahikoa ugal-ohitura anitzak dituz-
te. Zatek ez dute habiarik egiten eta arrautzak (bat edo bi
eta oso kriptikoak) lurrean jartzen dituzte. Arrak eta
emeak, edo emeak soilik inkubatzen dute, eskuarki
hemeretziren bat egunez. Beste espezie batzuek zuhai-
tzetan edo zuloetan egiten dute habia eta askok arrautza
gehixeago (gehienez lau) jartzen dituzte. Askotan, inku-
bazioa luzeagoa izaten da (35 egunekoa gehienez). Zaten
txitoak jaio eta segituan dira ikusteko eta ibiltzeko gai eta
egun gutxira lasterka egiten dute. Hala ere, gurasoek
(batzuetan biek, beste batzuetan emeak soilik eta oso
gutxitan arrak bakarrik) elikatzen dituzte eta hiruzpalau
aste geroago hegan egiteko gai dira. Beste espezie asko-
ren txitoek habian egon behar izaten dute hainbat astez.

Banaketa

Oso banaketa zabala dute (Antarktikan, Zeelanda
Berrian, Eurasian eta Amerikako eskualde arktiarretan
eta irla askotan falta badira ere) eta ia habitat guztietan
aurki daitezke, leku irekietan ugarien agertzen direlarik.



Zata arrunta
Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris
Engoulevent d´Europe

Zatak lumaje arre kriptikoa, hego eta isats luzeak, begi han-
diak, moko txikia eta oso aho handia ditu. Gautarra da eta egu-
nez etzanda eta geldirik egoten da. Hegan doala bere aho han-
diaz harrapatzen dituen intsektuak jaten ditu eta lurrean txita-
tzen du, baina ez du habiarik egiten. Migratzailea da eta Euskal
Herrian banaketa orokorra du, baina ez da arrunta.

134 hegaztiak

Gorputz-luzera: 27 cm
Hego-luzera: 55 cm

Pisua: 80 g

Familia: Kaprimulgidoak
Ordena: Kaprimulgiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Apodiformeak (Apodiformes ordena)

Ordena honetan itxura eta bizimodu desberdinak dituz-
ten bi subordena bereizten dira: sorbeltzena eta kolibrie-
na. Kolibriak oso txikiak dira (munduko hegaztirik txi-
kiena mokotik isatsera 62 mm neurtzen dituen kolibria
da) eta sorbeltzek tamaina txiki edo ertaina dute (txikie-
nek 5 g pisatzen dute eta handienek 150 g inguru). Guz-
tiak oso hegalari trebeak dira eta hego-egitura bera dute. 

Ezaugarri nagusiak

Sorbeltzek intsektuak jaten dituzte eta horiek airean
harrapatu ahal izateko, hainbat moldaketa dute (aho
handia eta hego luze eta zorrotzak, adibidez). Oso hanka
labur eta ahulak dituzte eta ez dira ia inoiz pausatzen.
Hegan doazela edaten dute, habia egiteko lehengaiak
hegan doazela biltzen dituzte eta airean kopulatzen
dute. Kolibriek oso lumaje distiratsua dute normalean
eta ez dira sorbeltzak bezala beti airean ibiltzen. Hala
ere, oso trebeak dira hegan eta airean geldirik egoteko
edo atzerantz hegan egiteko gai dira. Nektarra jaten dute
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nagusiki eta horretarako moko berezia eta mihi luze eta
tutu-formakoa dute. Batzuetan intsektuak ere jaten
dituzte. Tropikoez kanpoko sorbeltz eta kolibriak migra-
tzaileak dira eskuarki.

Ugalketa

Talde uniformea izan arren, sorbeltzek oso ugal-ohitura
anitzak dituzte. Askok koloniak eratzen dituzte eta beste
asko bakartiak dira ugal-sasoian eta taldekoiak gainera-
koan. Habia zuhaitz-adarretan edo haitzetako zuloetan
egiten dute eta 3-6 arrautza erruten dituzte. Arrautzak bi
bikotekideek inkubatzen dituzte. Txitoak biluzik jaiotzen
dira eta hainbat astetan poikilotermoak izaten dira
(gurasoek denbora asko pasatzen dute intsektu bila eta
poikilotermo izatea habian gertatzen diren tenperatura-
-aldaketei aurre egiteko moldaketa dela dirudi). Koli-
briak poligamoak dira. Habia emeek egiten dute, zuhai-
tzetan normalean eta arrautzak (eskuarki bi erruten
dituzte) berak inkubatzen ditu.

Banaketa

Kolibriak Amerikan bizi dira, bereziki, Hegoamerikako
eskualde tropikaletan. Dena den, hainbat espezie tropi-
koez kanpoko eskualde epeletan bizitzeko gai da eta
beste hainbat mendi handitan bizi da. Sorbeltzak ia Eura-
sia, Afrika eta Amerika osoan bizi dira, baina tropikoe-
tan ugariagoak dira.
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Sorbeltz arrunta
Apus apus

Vencejo común
Martinet noir

Sorbeltz arruntak igitai-itxurako hego luze, estu eta zorrotzak,
gako-formako isatsa eta lumaje beltza ditu. Taldetan ibili ohi da
eta ia denbora gehiena airean egiten du. Normalean eraikun-
tzetan, baina batzuetan pareta eta labarretan egiten du habia.
Airean harrapatutako intsektuak jaten ditu eta migratzailea da.
Arrunta da Euskal Herrian.

Gorputz-luzera: 16,5 cm

Familia: Apodidoak
Ordena: Apodiformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Koraziformeak (Coraciiformes ordena)

Koraziformeen ordenak nahikoa espezie anitzak hartzen
ditu bere baitan. Guztiak egunez dira aktiboak eta 10-160
cm bitarteko tamaina dute. Gehientsuenek, gorputz sen-
doa, lepo laburra, buru handia, nahikoa moko luzea,
hanka txikiak eta nahikoa hego handiak dituzte. Isatsa-
ren luzera oso aldakorra da eta zenbait espeziek oso
luma luzeak ditu bertan. Askok oso kolore biziak dituz-
te. Guztira 190 espezie inguru bizi dira munduan eta
Europan eta Euskal Herrian lau espeziek egiten dute
habia.

Ezaugarri nagusiak

Koraziformeen ordena oso anitza da, bai gorputzaren
itxurari dagokionez eta baita ekologia eta portaerari
dagokionez ere. Espezie asko taldekoiak dira eta taldean
dabiltzala jaten dute eta beste asko bakartiak dira. Ia
denetarik jaten dute (ornogabeak, arrainak, hegaztiak,
ugaztunak, fruituak, etab.), baina espezie batzuek oso
elikadura espezializatua dute. Ia guztiak dira kantatzeko
edo soinuak egiteko gai, baina gehienetan soinu desatse-
ginak egiten dituzte. Gehienak sedentarioak dira, baina
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gutxi batzuek, eskualde epeletakoek batez ere, migratu
egiten dute.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Oro har, habiako lanak bikoteko bi kideek egiten dituzte.
Habia zuhaitz, haitz edo ezpondetako zulo eta barrunbe-
etan egiten dute eta askok (erlatxoriak, adibidez) kolo-
niak eratzen dituzte. Zenbait espezieren emeek habiaren
sarrera itxi egiten dute inkubatzen hasi aurretik eta arrek
eramaten diete janaria. Txitoak jaiotakoan zuloa ireki-
tzen dute. Normalean, 2-9 arrautza jartzen dituzte eta
espezie tropikalak izaten dira arrautza gutxien jartzen
dituztenak. Inkubazio-aldiak 18-22 egun irauten du. Txi-
toak biluzik jaiotzen dira eta gurasoek elikatu behar iza-
ten dituzte. Txito gehienek lau bat aste egiten dituzte
habian eta hori uzten dutenean hegan egiteko gai dira.
Espezie askok (argi-oilarrak, adibidez) ez dute habia gar-
bitzen eta bertan uzten dituzte janari-hondakinak eta
gorotzak.

Banaketa

Koraziformeak ia mundu guztiko eskualde epel eta tro-
pikaletan bizi dira, baina Afrika, Asia eta Ozeaniako
eskualde beroetan dira ugarien. Oso habitat desberdine-
tan bizi dira eta espezie gehienek oso habitat-behar kon-
kretua dute, baina sarritan oso ugariak dira habitat
horietan.



Martin arrantzalea
Alcedo atthis

Martín pescador
Martin-pêcheur

Martin arrantzaleak gorputz sendoa, hego eta isats laburrak,
buru handia eta moko luze eta sendoa ditu. Lumajea buru eta
bizkarraldean berde-urdinska distiratsua da eta sabelaldean
arre-gorriska. Uretatik gertu egiten du hegan eta arrain txiki
edo intsektu urtarrak jaten ditu. Habia ibaiertzetako ezponde-
tan egiten du. Ibaien egoera txarra dela eta, nahikoa urria da
Euskal Herrian.

140 hegaztiak

Gorputz-luzera: 16 cm

Familia: Altzedinidoak
Ordena: Koraziformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Erlatxoria
Merops apiaster

Abejaruco
Guêpier d´Europe

Erlatxoriak kolore bizidun lumajea, moko luze eta zorrotza eta
isats luzea ditu. Taldeak osatu ohi ditu eta sarritan kable edo
adarretan gelditzen da. Habia ezpondetan egindako zulo luze-
en amaieran egiten du eta koloniak osatzen ditu. Intsektuak
jaten ditu, erleak batik bat eta migratzailea da. Euskal Herrian,
eskualde mediterraniarrean bizi da.

Gorputz-luzera: 28 cm

Familia: Meropidoak
Ordena: Koraziformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Argi-oilarra
Upupa epops

Abubilla
Huppe fasciée

Argi-oilarrak gorputz liraina, hego biribilduak eta beherantz
kurbatutako moko luzea ditu. Buruan lumaz eratutako gandor
ikusgarria du. Hegoak eta isatsa zuri-beltzak ditu, gandorraren
muturra beltza du eta gainerakoa arre-gorriska. Ornogabeak
jaten ditu eta migratzailea da. Euskal Herrian, bereziki klima
beroko lekuetan bizi da.

142 hegaztiak

Gorputz-luzera: 28 cm

Familia: Upupidoak
Ordena: Koraziformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Piziformeak (Piciformes ordena)

Piziforme txikienek 6 cm neurtzen dute eta handienek
60 cm baino gehiagoko luzera izaten dute. Gehienak
zuhaiztarrak diren arren, oso bizimodu desberdina
dute eta hori dela eta, baita itxura ere. Dena den, ia
guztiek oin-eredu berbera dute: aurrerantz kokatutako
bi behatz eta atzerantz kokatutako beste bi. Ia denak
intsektiboroak dira, batzuek fruituak eta haziak jaten
dituzte eta gutxi batzuek argizaria. Gehienak sedenta-
rioak dira. Guztira 370 espezie inguru bizi dira mun-
duan eta hamar Europan. Euskal Herrian zazpi espe-
ziek egiten dute habia.

Ezaugarri nagusiak

Espezie askok, okilek bereziki, isatseko luma sendoak
dituzte eta zuhaitzen enborretan gora igotzeko gai dira.
Okilek oso garezur gogorra, buruko muskulu sendoak,
moko luzea eta mihi erretraktila dituzte, zuhaitzetan
zuloak egin eta horietatik intsektuak ateratzeko egokiak.
Oro har, aniztasun handia dago espezie desberdinen
mokoen artean (batzuk oso espezializatuak dira), lumaje-
an (espezie askok oso kolore biziak dituzte) eta gorpuz-
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keran. Kantatzeko gai dira eta zenbait espeziek mokoaz
enborrak joz ere egiten dituzte soinuak.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Espezie gehienek beraiek egindako zuloetan egiten dute
habia, sarritan zuhaitzetan (batez ere zur biguneko
zuhaitz hiletan) eta hainbatetan ezpondetan. Gehienetan
bikoteko bi kideek egiten dute zuloa eta horretarako
mokoa erabiltzen dute. Bakartiak dira batik bat, baina
zenbait espezieren habiak oso gertu egon daitezke elka-
rrengandik eta gutxi batzuk kolonialak dira. Normalean
bikoteko bi kideek inkubatzen dituzte arrautzak eta
gauez, emea soilik gelditzen da habian. Txitoak biluzik
jaiotzen dira eta bi gurasoek elikatzen dituzte. Espezie
gutxi batzuk parasitoak dira eta beste espezieen habietan
jartzen dituzte arrautzak (arrautza bakarra jartzen dute
habiako). Gainera, sarritan zulatu egiten dituzte bertan
zeuden arrautzak.

Banaketa

Piziformeak Antarktikan eta Australian izan ezik, mun-
duko gainerako leku gehientsuenetan bizi dira. Dena
dela ordenak dituen sei familietatik bakarrak (okilaren
familiak) ditu ordezkariak tropikoetan.
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Lepitzulia
Jynx torquilla

Torcecuellos
Torcol fourmilier

Lepitzuliak lumaje arre-grisaska kriptikoa du eta hori dela eta,
oso gutxitan ikusten den hegaztia da. Burua guztiz jiratzeko
gai da eta hortik datorkio izena. Intsektuak jaten ditu, inurriak
eta horien larbak batez ere, eta habia zuhaitzen zuloetan egiten
du. Migratzailea da. Euskal Herrian, nahikoa arrunta da, batik
bat zuhaitz bakarti eta zaharrak dauden lekuetan.

Gorputz-luzera: 16 cm

Familia: Pizidoak
Ordena: Piziformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Okil berdea
Picus viridis

Pito real
Pic vert

Okil berdeak bizkarralde berdea, sabelalde grisa, ipurtxuntxur
hori bizia, buru gorria eta aurpegi beltza ditu. Arrak bibote
gorriak eta emeak beltzak ditu. Moko sendoa du eta zuhaitze-
tan gora igotzeko gai da. Inurriak eta inurri-larbak jaten ditu
batez ere eta habia zuhaitzetan egindako zuloetan egiten dute.
Euskal Herrian, zuhaitzak dauden edonon aurki daiteke.

146 hegaztiak

Gorputz-luzera: 32 cm
Pisua: 180 g

Familia: Pizidoak
Ordena: Piziformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Okil beltza
Dryocopus martius

Pito negro
Pic noir

Okil beltza belearen tamainako hegaztia da eta, gainerako oki-
lek bezala, moko luze eta sendoa du eta zuhaitzetan gora igo-
tzeko gai da. Izenak dioen bezala, lumaje beltza du, baina
buruaren goialdea gorria du. Intsektuak eta horien larbak jaten
ditu eta habia zuhaitzetan egindako zuloetan egiten du. Baso
menditarretan bizi da eta Euskal Herrian nahikoa urria da.

Gorputz-luzera: 45-48 cm
Hego-luzera: 70-75 cm

Familia: Pizidoak
Ordena: Piziformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Okil handia
Dendrocopos major

Pico picapinos
Pic épeiche

Okil handiak, gainerako okilek bezala, moko luze eta sendoa
du eta zuhaitzetan gora ibiltzeko gai da. Lumaje gorria du
sabelaldearen behealdean eta gainerakoan zuri-beltza. Arrak
orban gorri nabarmena izaten du buruaren atzealdean.
Intsektu-larbak eta haziak jaten ditu eta habia zuhaitzetan egin-
dako zuloetan egiten du. Euskal Herrian, basoa dagoen edo-
zein lekutan aurki daiteke.

148 hegaztiak

Gorputz-luzera: 23 cm

Familia: Pizidoak
Ordena: Piziformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Paseriformeak (Passeriformes ordena)

Paseriformeena oso ordena ugari eta anitza da eta talde-
aren bereizgarri den ezaugarri gutxi dago, beraz. Dena
den, gehienek oin-eredu berbera dute: ongi garatutako
lau hatz (3 aurrera begira eta 1 atzera) elkarren artean
independenteki mugitzen direnak eta gune beretik sor-
tzen direnak. Egungo hegazti gehienak ordena horreta-
koak dira (guztira 5.100 paseriforme-espezie inguru aur-
kitu da munduan eta beste ordenetako espezieak 3.500
inguru dira). Euskal Herrian 100 espezie inguru bizi
dira.

Ezaugarri nagusiak

Paseriformeak hegazti lehortar txiki edo ertainak dira.
7,5 eta 117 cm bitarteko batezbesteko luzera dute, baina
ia denek 12,5-20 cm eta 15-30 g inguru dute. Gehienek
intsektuak jaten dituzte nagusiki eta oso modu desberdi-
netan harrapatzen dituzte horiek. Beste batzuek bestela-
ko ornogabeak, arrainak, fruituak, hostoak, nektarra,
ornodun txikiak eta haziak jaten dituzte. Elikatzeko
modu desberdin horiei aurre egiteko, hainbatek espezia-



lizazio egokiak ditu moko eta hanketan. Gehienak kanta-
tzeko gai badira ere, normalean arrak soilik kantatzen
du. Hala ere, emeak soinuak egiteko gai dira.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Oso ugal-ohitura anitzak dituzte. Gehienak lurralde-
koiak dira eta lurraldetik atera gabe ugaltzen eta elika-
tzen dira ugal-sasoian. Beste batzuek koloniak eratzen
dituzte eta habiaren inguru hurbilena soilik defendatzen
dute edo habia komunalak egiten dituzte. Asko monoga-
moak dira eta gutxi batzuk poligamoak. Habia oso leku
desberdinetan eta itxura desberdinekoa egiten dute (ada-
rretan, zuloetan, lurrean, eraikuntzetan, etab.), baina ia
beti belar, ile, luma, eta abarrez osatutako egitura landua
egiten dute. 1-14 arrautza jartzen dute txitaldiko eta
emeak bakarrik edo arrak eta emeak inkubatzen dituzte.
Txito jaio berriak habian gelditzen dira hainbat denboraz
eta gurasoek (emeak soilik edo arrak lagunduta) elika-
tzen dituzte bitartean. Espezie askok txitaldi bat baino
gehiago egiten du urtean.

Banaketa

Paseriformeak ia kontinente guztietan (Antarktikan izan
ezik) eta irla ozeaniko gehienetan bizi dira eta lehorreko
habitat guztiak kolonizatu dituzte.

150 hegaztiak





Kutturlio arrunta
Galerida cristata

Cogujada común
Cochevis huppé

Kutturlio arruntak lumaje arre kriptikoa eta buru gainean
luma-motots bereizgarria du. Normalean lurrean ibiltzen da
eta lurrean egiten du habia. Haziak jaten ditu batez ere, baina
tarteka intsektuak ere jaten ditu. Zuhaitzik gabeko leku lauak
oso gustuko ditu eta bide, herri edo borden inguruan sarritan
ikusten da. Euskal Herrian, oso arrunta da isurialde mediterra-
niarrean.

152 hegaztiak

Gorputz-luzera: 17 cm

Familia: Alaudidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Hegatxabal arrunta
Alauda arvensis

Alondra común
Alouette des champs

Hegatxabalak lumaje arre kriptikoa eta buruan gandor txikia
du. Izenak dioen bezala, hego zabalak ditu; isatsa nahikoa
luzea da. Lurrean ibili ohi da eta ugal-sasoian arrak airean kan-
tatu ohi du, sarritan airean geldirik dagoela. Basorik gabeko
lekuak atsegin ditu. Euskal Herrian, larre menditarretan edo
isurialde mediterraniarreko larre eta soroetan bizi da.

Gorputz-luzera: 18 cm

Familia: Alaudidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Haitz-enara
Hirundo rupestris

Avión roquero
Hirondelle de rochers

Haitz-enarak lumaje arrea, hego luze eta zorrotzak, isats karra-
tua eta moko eta hanka laburrak ditu. Hegan harrapatzen
dituen intsektuak jaten ditu. Habia normalean haitz eta labarre-
tan egiten du; oso gutxitan egiten du eraikuntzetan. Kolonia
txikiak osatzen ditu eta migratzailea da. Euskal Herrian, habia
egiteko aukera eskaintzen dioten lekuetan nahikoa arrunta da.

154 hegaztiak

Gorputz-luzera: 15 cm

Familia: Hirundinidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Enara arrunta
Hirundo rustica

Golondrina común
Hirondelle de cheminée

Enara arrunta aski hegazti ezaguna da, ia beti gizatartutako
lekuetan bizi baita. Hego luze eta zorrotzak eta isats urkilatu
luzea ditu. Sabelaldea zuria eta kopeta eta lepoa gorriskak ditu;
gainerakoa beltza du. Intsektuak jaten ditu eta habia baserrie-
tan, bordetan, elizetan, etab.etan egiten du. Migratzailea da.
Euskal Herrian hegazti arrunta da, arruntagoa herri txikietan
handietan baino.

Gorputz-luzera: 19 cm

Familia: Hirundinidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Enara azpizuria
Delichon urbica

Avión común
Hirondelle de fenêtre

Enara azpizuriak sabelaldea, izenak dioen bezala, zuria du eta
lepoa eta ipurtxuntxurra ere zuriak ditu; gainerakoa beltza du.
Enara guztiek bezala, hego luze eta zorrotzak ditu eta isatsa
laburra eta urkilatua du. Airean harrapatzen dituen intsektuak
jaten ditu. Habia edonolako eraikuntzatan eta labarretan egiten
du. Migratzailea da. Euskal Herrian arrunta da.

156 hegaztiak

Gorputz-luzera: 13 cm

Familia: Hirundinidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Uda-txirta
Anthus trivialis

Bisbita arbóreo
Pipit des arbres

Uda-txirta bizkarralde arrea eta orban arrez apaindutako sabe-
lalde zuriska dituen txori liraina da. Intsektuak jaten ditu (bere
moko fina dugu horren adierazle) eta habia lurrean egiten du.
Baso-ertzetan eta zuhaitz gutxi batzuk dituzten larreetan bizi
da eta migratzailea da. Euskal Herrian oso arrunta da, baina
leku lehorrenetan ez da ageri.

Gorputz-luzera: 15 cm

Familia: Motazilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Mendi-txirta
Anthus spinoletta spinoletta

Bisbita ribereño alpino
Pipit spioncelle

Mendi-txirta bizkarralde arre-grisaska eta sabelalde zuriska
dituen hegazti liraina da. Moko iluna eta luzea, hanka ilunak
eta isats luzea ditu. Habia lurrean egiten du eta lurrean harra-
patutako intsektuak jaten ditu. Menditarra da, baina negua
haranetan igarotzen du. Mendiko larreak atsegin ditu eta Eus-
kal Herrian nahikoa arrunta da 1.000 m-tik gorako lekuetan.

158 hegaztiak

Gorputz-luzera: 16 cm

Familia: Motazilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Larre-buztanikara
Motacilla flava

Lavandera boyera
Bergeronnette printanière

Larre-buztanikarak gorputz liraina, isats luzea, nahikoa moko
luzea eta hanka luzeak ditu. Bizkarraldea gris-berdaska du eta
sabelaldea horia. Intsektuak jaten ditu eta oinez dabilela isatsa
eta burua astindu ohi ditu sarritan. Habia lurrean egiten du,
uretatik gertu eta belarretan ezkutatuta. Migratzailea da. Eus-
kal Herrian,  nahikoa ugaria da isurialde mediterraniarrean.

Gorputz-luzera: 16 cm

Familia: Motazilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Buztanikara horia
Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña
Bergeronnette des

ruisseaux

Buztanikara horiak gorputz liraina, isats luzea, nahikoa moko
luzea eta hanka luzeak ditu. Bizkarraldea gris-urdinska du eta
sabelaldea horia. Maiz ibiltzen da lurretik oinez edo korrika eta
tarteka hegaldi txikiak egiten ditu intsektuak harrapatzeko.
Habia uretatik gertu egiten du, haitzetan edo eraikuntzetako
zuloetan. Euskal Herrian, isurialde atlantikoan mediterrania-
rrean baino ugariagoa da.

160 hegaztiak

Gorputz-luzera: 18 cm

Familia: Motazilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Buztanikara zuria
Motacilla alba

Lavandera blanca
Bergeronnette grise

hegaztiak 161

Buztanikara zuriak, gainerako buztanikarek bezala, gorputz
liraina eta isats eta hanka luzeak ditu, baina lumaje txuri-beltza
du. Oinez ibiltzean buztana mugitzeko ohitura du, ornogabe
txikiak jaten ditu eta habia sarritan teilatu eta paretetako zuloe-
tan egiten du. Oso arrunta da Euskal Herrian, batez ere isurial-
de atlantikoan.

Gorputz-luzera: 18 cm

Familia: Motazilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Ur-zozoa
Cinclus cinclus

Mirlo acuático
Cincle plongeur

Ur-zozoak gorputz sendoa, hego eta isats laburrak, buru eta
garondo marroiak eta bularralde zuria ditu. Gainerakoa gris
iluna du. Ur-lasterretan bizi da normalean eta uretan murgildu
eta igeri egiteko gai da. Intsektuak eta ornogabe urtarrak jaten
ditu. Habia urertzeko haitzetan edo zuhaitzetan egiten du. Eus-
kal Herrian, erreka garbiak dauden lekuetan bizi da.

162 hegaztiak

Gorputz-luzera: 18 cm

Familia: Zinklidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 163

Txepetxa
Troglodytes troglodytes

Chochín
Troglodyte

Txepetxa oso hegazti txikia da, gorputz lodikotea, moko fina
eta lumaje arrea dituena. Isatsa beti altxatuta eraman ohi du eta
intsektuak eta ornogabe txikiak jaten ditu. Ar bakoitzak hain-
bat habia egiten du eta bakoitzera eme bat erakartzen saiatzen
da. Hori dela eta, batzuetan poligamoak izaten dira. Edozein
lekutan bizitzeko gai da, baita gizatartuetan ere, eta Euskal
Herrian oso arrunta da.

Gorputz-luzera: 9 cm
Pisua: 11 g

Familia: Trogloditidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Tuntun arrunta
Prunella modularis

Acentor común
Accenteur mouchet

Tuntun arrunta txolarrearen emearen antzekoa da bai gorpuz-
keran eta bai lumaje arrean, baina moko finagoa du. Intsektuak
jaten ditu batez ere, baina intsekturik ezean haziak ere jaten
ditu. Habia zuhaiska edota sasien barnean egiten du. Euskal
Herrian, isurialde atlantikoan ugari hazten da eta hegoalde-
rantz joan ahala gutxiago ageri da.

164 hegaztiak

Gorputz-luzera: 14-15 cm

Familia: Prunelidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 165

Txantxangorria
Erithacus rubecula

Petirrojo
Rouge-gorge

Txantxangorria bizkarralde marroia eta laranja-koloreko bula-
rra dituen txori txikia da. Gorputz lodikotea du eta hanka luze-
ak, begi handi eta beltzak eta moko fina ditu. Ornogabeak jaten
ditu nagusiki eta neguan haziek osatzen dute bere jatekoa. Baso
eta landazabalak ditu gogoko, baina leku gizatartuetan ere bizi
da. Euskal Herrian, eskualde atlantikoan arrunta da eta urria-
goa mediterraniarrean.

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Urretxindorra
Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común
Rossignol philomèle

Urretxindorra txori liraina da, bizkarralde marroia, sabelalde
arre argia edo zuriska eta isats arre-gorriska dituena. Bakartia
da eta  ikusten oso zaila izaten da baina, aldiz, bere kantu ospe-
tsua entzuten erraza izaten da. Intsektuak eta ornogabeak jaten
ditu eta habia sasi eta zuhaiska artean egiten du. Migratzailea
da. Euskal Herrian, eskualde bero eta lehorretan soilik da
arrunta.

166 hegaztiak

Gorputz-luzera: 16 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 167

Buztangorri iluna
Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón
Rouge-queue noir

Buztangorri ilunak dimorfismo sexual nabaria du. Arrak zein
emeak ipurtxuntxurra eta isatsa gorriak dituzte, baina gainera-
koa  arrak ia beltza izaten du eta emeak arre-grisaska. Intsek-
tuak jaten ditu batez ere, baina neguan haziak ere jan ohi ditu.
Habia egiteko haitzetako zein eraikuntzetako zuloak aprobe-
txatzen ditu. Euskal Herrian arrunta da, mendi arrokatsuetan
batik bat.

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Pitxartxar burubeltza
Saxicola torquata

Tarabilla común
Traquet pâtre

Pitxartxar burubeltzak dimorfismo sexual nabaria du. Arrak
buru eta bizkarralde beltza, ipurtxuntxur zuria eta bular arre-
-gorriska ditu; lepoan bi orban zuri ditu. Emeak kolore-
-banaketa berbera du, baina koloreak motelagoak dira. Intsek-
tuak jaten ditu eta habia lurrean egiten du, landare artean
ezkutatuta. Larre, sastraka eta leku irekiak gustuko ditu eta
Euskal Herrian nahikoa arrunta da.

168 hegaztiak

Gorputz-luzera: 13 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 169

Buztanzuri arrunta
Oenanthe oenanthe

Collalba gris
Traquet motteux

Buztanzuri arruntaren ezaugarri nabariena hegan egitean era-
kusten duen ipurtxuntxur zuria da. Gainerakoan, bizkarraldea
eta burua grisak, sabelaldea eta bularra zuriska edo arrosak eta
hegoak eta isatsa beltzak ditu. Begien gainean orban beltz bana
du. Intsektuak eta ornogabeak jaten ditu eta habia lurrean egi-
ten du. Landaredi gutxiko lekuetan bizi da eta migratzailea da.
Euskal Herrian arrunta da.

Gorputz-luzera: 14-15 cm
Hego-zabalera: 24 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Buztanzuri horia
Oenanthe hispanica

Collalba rubia
Traquet oreillard

Buztanzuri horiak ipurtxuntxurra zuria eta hegoak, isatsa, aur-
pegia eta lepoa beltzak ditu. Gainerakoa zuriska du eta hankak
eta mokoa beltzak dira. Intsektuak eta ornogabeak jaten ditu
eta  habia lurrean egiten du. Landaredi gutxiko leku harritsue-
tan bizi da eta migratzailea da. Euskal Herrian, klima lehor eta
beroena dagoen lekuetan bizi da.

170 hegaztiak

Gorputz-luzera: 14-15 cm
Hego-zabalera: 24 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 171

Harkaitz-zozo gorria
Monticola saxatilis

Roquero rojo
Merle de roche

Harkaitz-zozo gorriak oso dimorfismo sexual nabaria du.
Arrak buru eta bizkarralde urdinak, hego ilunak, ipurtxuntxur
zuria eta sabelaldea eta isatsa gorriskak ditu. Emea arre-gorris-
ka da. Ornogabe txikiak jaten ditu eta habia harri artean edo
sastraketan ezkutatuta egiten du. Oso hezikaitza eta migratzai-
lea da. Leku harritsuak eta landarerik gabeak atsegin ditu. Eus-
kal Herrian urria da.

Gorputz-luzera: 18-19 cm
Hego-zabalera: 35 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Zozo arrunta
Turdus merula

Mirlo común
Merle noir

Zozo arruntaren arra beltza da eta mokoa eta begien ingurua
horiak ditu. Emea, aldiz, marroia da. Zizareak, bestelako orno-
gabeak eta fruituak jaten ditu eta zuhaitzak, sastrakak, soroak
eta larreak tartekatuta dauden lekuak atsegin ditu gehien.
Habia zuhaiska, sasi edo belarretan ezkutatuta egiten du. Eus-
kal Herrian, eskualde atlantikoan mediterraniarrean baino
arruntagoa da.

172 hegaztiak

Gorputz-luzera: 24 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 173

Birigarro arrunta
Turdus philomelos

Zorzal común
Grive musicienne

Birigarro arruntak bizkarraldea, hegoak eta burua marroiak eta
orban marroiez apaindutako bular eta sabelalde zuriak ditu.
Basoan bizi da eta batik bat zizare, molusku eta intsektuak
jaten ditu. Neguan fruituak ere jaten ditu. Habia zuhaitz eta
zuhaisketan egiten du. Euskal Herrian arrunta da, oro har,
baina basorik ez dagoen lekuetan ez da ageri.

Gorputz-luzera: 23 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Garraztarroa
Turdus viscivorus

Zorzal charlo
Grive draine

Garraztarroa birigarroaren antzekoa da, baina hura baino han-
diagoa da; honek bizkarraldea marroia izan ordez grisaska du
eta sabelaldea hark baino zuriskagoa. Ornogabeak eta fruituak
jaten ditu eta habia zuhaitz eta zuhaisketan egiten du. Baso txi-
kiak edo baso handien ertzak atsegin ditu eta mendietan bizi
da batez ere. Euskal Herriko aleak ez dira migratzaileak, baina
bai iparralderago bizi direnak.

174 hegaztiak

Gorputz-luzera: 27 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 175

Errekatxindorra
Cettia cetti

Ruiseñor bastardo
Bouscarle de Cetti

Errekatxindorra txori txiki eta izua da, bizkarralde arre-gorris-
ka eta sabelalde arre-grisaska dituena. Mokoa fina du eta hego-
ak labur eta biribilduak. Isatsa ere laburra du eta sarritan altxa-
tuta eramaten du. Intsektiboroa da, baina neguan haziak ere
jaten ditu. Sastraka artean ibiltzen da eta bertan egiten du
habia. Euskal Herrian, eskualde mediterraniarrean atlantikoan
baino arruntagoa da.

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Ihi-txoria
Cisticola juncidis

Buitrón
Cisticole des joncs

Ihi-txoriak marra beltzezkaz apaindutako bizkarralde arre-
-gorriska eta sabelalde zuriska ditu. Intsektuak jaten ditu norma-
lean, baina neguan fruituak ere jan ditzake. Landare belarkara
handiak dauden lekuak, larre hezeak, laku- eta putzu-ertzak
atsegin ditu, baina padurak ditu bereziki oso gustuko. Habia
belarretan ezkutatuta egiten du eta itxura globularra izan ohi du.
Euskal Herrian, lekurik hotzenak kenduta, nahikoa arrunta da.

176 hegaztiak

Gorputz-luzera: 10 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 177

Benarriz nabarra
Locustella naevia

Buscarla pintoja
Locustelle tachetée

Benarriz nabarra txori txiki eta izua da, normalean sastraka eta
belar artean ibili ohi dena. Bizkarraldea arre-nabarra, sabelal-
dea zuriska eta hankak arrosak ditu. Intsektuak eta ornogabe
txikiak jaten ditu eta habia lurrean edo lurretik gertu egiten du.
Migratzailea da. Euskal Herrian, isurialde atlantikoan soilik
bizi da.

Gorputz-luzera: 13 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Lezkari arrunta
Acrocephalus scirpaeus

Carricero común
Rousserolle effarvate

Lezkari arrunta txori txiki eta izua da, ia beti lezka artean ibili
ohi dena. Gorputza liraina du eta lumajea bizkarraldean arre-
-gorriska eta sabelaldean argiagoa. Intsektuak jaten ditu eta
habia ibai, laku eta paduretako lezkadietan egiten du. Migra-
tzailea da. Euskal Herrian, eskualde mediterraniarreko ibai- eta
laku-ertzetan eta kostaldean bizi da.

178 hegaztiak

Gorputz-luzera: 13 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 179

Lezkari karratxina
Acrocephalus arundinaceus

Carricero tordal
Rousserolle turdoïde

Lezkari karratxinak lezkari arruntaren antz handia du, baina
handiagoa da. Gainerako lezkarien modura, lezka artean ibil-
tzen da beti eta bizkarralde arre-gorriska eta sabelalde argia
ditu. Intsektuak jaten ditu eta migratzailea da. Euskal Herrian,
eskualde mediterraniarreko laku, urtegi eta ibaietan eta kostal-
dean bizi da.

Gorputz-luzera: 19 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Sasi-txori arrunta
Hippolais polyglotta

Zarcero común
Hypolaïs polyglotte

Sasi-txori arrunta bizkarralde arre-berdaska eta sabelalde horis-
ka argia dituen txori txikia da. Intsektuak eta ornogabe txikiak
jaten ditu eta zuhaiska eta sasi artean ibiltzen da beti. Migra-
tzailea da. Zuhaiska handiak edo zuhaitz txikiak dauden lan-
dazabalak ditu gogoko batik bat. Euskal Herrian, eskualde
mediterraniarrean eskualde atlantikoan baino arruntagoa da.

180 hegaztiak

Gorputz-luzera: 13 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 181

Baso-txinboa
Sylvia borin

Curruca mosquitera
Fauvette des jardins

Baso-txinboa kolore arre-grisaska uniformea, nahikoa moko
sendoa eta hanka urdinskak dituen txori txikia da. Nahikoa
izua da eta ia beti sasi edo sastraka artean ibili ohi da. Intsek-
tuak, ornogabe txikiak eta fruituak jaten ditu; habia zuhaitz eta
zuhaisketan egiten du. Migratzailea da. Euskal Herrian,
zuhaitz eta zuhaiska gutxi dagoen leku lehorretan salbu, edo-
zein lekutan ageri da.

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Txinbo kaskabeltza
Sylvia atricapilla

Curruca capirotada
Fauvette à tête noire

Txinbo kaskabeltzak nahikoa dimorfismo sexual nabaria du.
Arra arre-grisaska da eta buruaren goialdea beltza du. Emea,
aldiz, arre-gorriska da eta buruaren goialdea ilunagoa du.
Intsektuak eta fruituak jaten ditu; habia zuhaiska eta zuhaitz
txiki eta hostoiraunkorretan egiten du. Euskal Herrian, arrunta
da.

182 hegaztiak

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 183

Txinbo papargorrizta
Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña
Fauvette passerinette

Txinbo papargorrizta arrak bizkarraldea eta burua grisa eta
sabelaldea, lepoa eta bularra arre-gorriska ditu. Begien ingurua
arre-gorriska du eta bibotea zuriska. Emeak kolore motelagoak
ditu. Habia zuhaiska eta muluetan egiten du, lurretik gertu, eta
intsektuak eta ornogabe txikiak jaten ditu. Migratzailea da.
Euskal Herrian, eskualde mediterraniarrean bizi da, batez ere
artadi eta ameztietan.

Gorputz-luzera: 12 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Etze-txinboa
Sylvia undata

Curruca rabilarga
Fauvette pitchou

Etze-txinboa gorputz lodikotea eta isats luzea dituen hegazti
txikia da. Bizkarraldean lumaje gris iluna du eta sabelaldean
arre-gorriska. Mokoa iluna, hankak argiak eta begien inguruak
gorriak ditu. Habia sastraka eta muluetan egiten du, lurretik
gertu. Euskal Herrian, eskualde mediterraniarrean arrunta da
eta eskualde atlantikoan kostaldetik hurbil bizi da.

184 hegaztiak

Gorputz-luzera: 13 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 185

Txio lepazuria
Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo
Pouillot de Bonelli

Txio lepazuriak bizkarraldea arre-grisaska eta sabelaldea eta
bularra zuriskak ditu. Burua ere arre-grisaska du, baina bizka-
rraldea baino argiagoa; mokoa arrea eta fina da eta hankak ere
arreak dira. Zuhaitz eta zuhaiska artean ibiltzen da beti, baina
habia lurrean egiten du. Intsektuak jaten ditu eta migratzailea
da. Euskal Herrian, isurialde atlantikoan urria da, baina medi-
terraniarrean arrunta da.

Gorputz-luzera: 11 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Txio arrunta
Phylloscopus collybita

Mosquitero común
Pouillot véloce

Txio arrunta gorputz liraina eta moko fina dituen txori txikia
da. Bizkarraldea arre-berdaska du, sabelaldea zuriska edo
horiska eta hankak ilunak ditu. Zuhaitz eta zuhaiska artean
dabilela harrapatzen dituen intsektuak jaten ditu eta habia
lurretik gertu egiten du. Migratzailea da. Euskal Herrian, isu-
rialde atlantikoan arrunta da eta hegoaldera joan ahala gutxia-
go ageri da.

186 hegaztiak

Gorputz-luzera: 11 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 187

Erregetxo bekainzuria
Regulus ignicapillus

Reyezuelo listado
Roitelet triple-bandeau

Erregetxo bekainzuria Europako txori txikiena da. Lumajea biz-
karraldean oliba-kolorekoa du eta sabelaldean zuri-grisaska.
Isatsa eta hegoak ilunak ditu, begien gainean marra iluna du,
apur bat gorago marra zuri bat eta buruaren erdian laranja-
-koloreko marra nabaria. Intsektuak jan ohi ditu eta habia
zuhaitzetan egiten du. Euskal Herrian, batez ere koniferoen
basoetan, arrunta da.

Gorputz-luzera: 8-9 cm
Pisua: 4-6 g

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Euli-txori grisa
Muscicapa striata

Papamoscas gris
Gobe-mouches gris

Euli-txori grisak hanka labur eta beltzak, moko zapal eta beltza,
bizkarraldea arre-grisaska eta orban arrez jantzitako bular eta
sabelalde zuri-grisaska ditu. Baso irekiak edo baso-ertzak ditu
atsegin, baina askotan leku gizatartuetan ere bizi da. Airean
harrapatzen dituen intsektuak eta fruituak jaten ditu eta migra-
tzailea da. Euskal Herrian, klima epeleko lekuetan bizi da eta
urria da.

188 hegaztiak

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 189

Euli-txori beltza
Ficedula hypoleuca

Papamoscas cerrojillo
Gobe-mouches noir

Euli-txori beltz arrak, ugal-sasoian, lumaje zuri-beltza izaten
du. Emeak bizkarraldea beti arre-grisaska du eta sabelaldea
zuri-grisaska eta, ugal-sasoitik kanpo, arrak ere emearen luma-
je berdina izaten du. Airean harrapatutako intsektuak jaten
ditu eta habia zuloetan egiten du. Migratzailea da. Euskal
Herrian hostozabalen baso irekiak dauden hainbat lekutan bizi
da, baina nahikoa urria da.

Gorputz-luzera: 13 cm

Familia: Muszikapidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Buztanluzea
Aegithalos caudatus

Mito
Mésange à longue queue

Buztanluzeak oso gorputz txiki eta lodikotea eta oso isats luzea
ditu. Burua zuri-beltza du, bizkarraldea beltzezka eta sabelal-
dea zuriska edo arrosa. Intsektuak jaten ditu nagusiki eta habia
zuhaiska edo sasi artean egiten du. Hostozabalen basoak oso
gustuko ditu, baina bestelako zuhaitzak dauden lekuetan ere
bizi da. Euskal Herrian, banaketa orokorra du baina leku asko-
tan oso urria da.

190 hegaztiak

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Paridoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 191

Kaskabeltz txikia
Parus palustris

Carbonero palustre
Mésange nonnette

Kaskabeltz txikiak bizkarralde arre-grisaska, sabelalde zuriska,
buru beltza eta aurpegi zuria ditu. Mokoa eta hankak beltzak
ditu. Intsektuak, ornogabe txikiak, haziak eta fruituak jaten
ditu eta habia zuhaitzetako zuloetan egiten du. Hostozabalen
basoetan bizi da, batez ere zuhaitz zaharrak dituztenetan. Eus-
kal Herrian, klima mediterraniarra duten leku gehienetan ez da
ageri.

Gorputz-luzera: 11 cm

Familia: Paridoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Amilotx mottoduna
Parus cristatus

Herrerillo capuchino
Mésange huppée

Amilotx mottodunak bizkarralde arre-grisaska eta sabelalde
zuriska ditu. Lepoa, aurpegia eta burua zuri-beltzak ditu eta
buruan kolore bereko luma-mototsa dauka. Intsektuak jaten
ditu eta habia zuhaitzetako zuloetan egiten du. Euskal Herrian,
eskualde atlantikoko hostozabalen eta koniferoen basoetan
arrunta da, baina eskualde mediterraniarreko leku askotan ez
da ageri.

192 hegaztiak

Gorputz-luzera: 11-12 cm

Familia: Paridoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 193

Pinu-kaskabeltza
Parus ater

Carbonero garrapinos
Mésange noire

Pinu-kaskabeltzak bizkarralde grisa eta sabelalde zuriska ditu.
Burua beltza eta masailak eta garondoa zuriak ditu. Habia nor-
malean zuhaitzetako zuloetan egiten du eta intsektuak eta
haziak jaten ditu. Koniferoen basoak oso gustuko ditu, baina
hostozabalenetan ere bizi da. Euskal Herrian, eskualde medite-
rraniarrean ez da ageri.

Gorputz-luzera: 11-12 cm

Familia: Paridoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Amilotx urdina
Parus caeruleus

Herrerillo común
Mésange bleue

Amilotx urdinak buru, isats eta hego urdinak, bizkarralde gris-
-berdaska, sabelalde horiska eta marra beltzez apaindutako
aurpegi zuria ditu. Intsektuak jaten ditu, normalean, eta
neguan fruitu eta haziek osatzen dute bere jan-neurria. Habia
zuloetan egiten du. Euskal Herrian, batez ere hostozabalen
basoak dauden lekuetan, arrunta da.

194 hegaztiak

Gorputz-luzera: 11-12 cm

Familia: Paridoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Kaskabeltz handia
Parus major

Carbonero común
Mésange charbonnière

Kaskabeltz handiak burua eta lepoa beltzak, masailak zuriak,
bizkarraldea urdin-berdaska eta marra beltz nabari batez
apaindutako sabelalde horia ditu. Intsektuak jaten ditu norma-
lean, baina neguan, bere jatekoa osatzeko, haziak ere jaten ditu.
Baso irekiak oso gustuko ditu, baina edozein baso-motatan ere
bizi daiteke eta habia egiteko zuloak erabiltzen ditu. Euskal
Herrian arrunta da.

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Paridoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Garrapoa
Sitta europaea

Trepador azul
Sittelle torchepot

Garrapoak bizkarralde gris-urdinska, sabelalde arre argia,
masaila zuriak eta bi lerro beltz ditu begiak estaltzen dizkiote-
la. Zuhaitzetan gora eta behera ibiltzeko gai da eta intsektuak
eta haziak jaten ditu. Habia zuhaitzetako zuloetan egiten du.
Hostogalkorren basoak oso gustuko ditu. Euskal Herrian,
eskualde mediterraniarrean ez beste lekuetan bizi da.

196 hegaztiak

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Sitidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Harkaitz-txoria
Tichodroma muraria

Treparriscos
Tichodrome échelette

Harkaitz-txoriak bizkarralde grisa, hego biribilduak eta gorri-
-beltzak, isats beltza eta beherantz kurbatutako moko luzea
ditu. Mendi handietako labarretan bizi da eta harkaitzetan gora
edo behera ibiltzeko gai da. Ornogabeak jaten ditu eta habia
harkaitzetako pitzaduretan egiten du. Neguan, mendien goial-
detik haranetara jaisten da. Euskal Herrian, Pirinioetan soilik
bizi da.

Gorputz-luzera: 17 cm

Familia: Sitidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Gerri-txori arrunta
Certhia brachydactyla

Agateador común
Grimpereau des jardins

Gerri-txori arruntak bizkarralde arre nabarra, sabelalde zuriska
eta beherantz kurbatutako moko luze eta fina ditu. Intsektuak
jaten ditu eta enborretan gora ibiltzeko gai da. Habia enborreta-
ko zulo edo pitzaduretan egiten du. Mota guztietako basoetan
bizi da eta Euskal Herri osoan nahikoa arrunta da.

198 hegaztiak

Gorputz-luzera: 12-13 cm

Familia: Zertidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Dilindaria
Remiz pendulinus

Pájaro moscón
Mésange rémiz

Dilindariak buru eta eztarri grisa, mozorro-itxurako orban
beltz handia, bizkarralde arre-gorriska eta sabelalde zuriska
ditu. Intsektuak eta haziak jaten ditu. Bere habia globularra iza-
ten da eta ibaiertzetako zuhaitzen adarretan zintzilikatuta ikus
dezakegu. Euskal Herrian, eskualde mediterraniarreko hainbat
ibai eta aintziraren ertzean soilik bizi da eta nahikoa urria da.

Gorputz-luzera: 11 cm

Familia: Erremizidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Urretxoria
Oriolus oriolus

Oropéndola
Loriot

Urretxoriak lumajean dimorfismo sexual nabaria ageri du.
Arrak hegoak eta isatsa beltzak eta gainerakoa hori bizia du.
Emeak bizkarraldea hori-berdaska du, sabelaldea grisaska eta
orban ilunez apaindua dauka. Intsektuak eta fruituak jaten ditu
eta habia zuhaitz handien goialdean egiten du. Migratzailea da
eta Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean soilik bizi da.

200 hegaztiak

Gorputz-luzera: 24 cm

Familia: Oriolidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Antzandobi arrunta
Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo
Pie-grièche écorcheur

Antzandobi arruntaren arrak bizkarralde arre-gorriska, sabelal-
de zuriska eta buru grisa ditu; mozorro beltz bat du begiak
estaltzen dizkiola. Emea arrea da. Intsektu handiak eta orno-
dun txikiak jaten ditu eta sarritan arantzetan metatzen ditu
harrapakinak. Sastrakak eta larreak dauden landazabaletan bizi
da eta migratzailea da. Euskal Herrian, eskualde mediterrania-
rrean ez da ageri.

Gorputz-luzera: 17 cm

Familia: Lanidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Antzandobi handia
Lanius excubitor

Alcaudón real
Pie-grièche grise

Antzandobi handiak bizkarraldea eta burua grisak, sabelaldea
arrosa edo zuriska, hegoak eta isatsa beltzak eta begiak estal-
tzen dizkioten orban beltz bana ditu. Intsektu handiak eta
ornodun txikiak jaten ditu eta, sarritan, harrapakinak zuhaiske-
tako arantzetan ziztatuta metatzen ditu. Sastraka duten landa-
zabalak ditu gustukoen eta Euskal Herrian, isurialde atlantiko-
an ez da ageri.

202 hegaztiak

Gorputz-luzera: 25 cm

Familia: Lanidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Antzandobi kaskagorria
Lanius senator

Alcaudón común
Pie-grièche à tête rousse

Antzandobi kaskagorriak bizkarraldea, hegoak eta isatsa bel-
tzak eta sabelaldea eta lepoa zuriskak ditu. Kopeta eta begien
ingurua ere beltzak ditu eta burua eta garondoa gorriskak.
Intsektu handiak eta ornodun txikiak jaten ditu eta, sarritan,
zuhaisketako arantzetan ziztatuta metatzen ditu harrapakinak.
Baso irekiak atsegin ditu eta Euskal Herrian, leku epel eta bero-
etan bizi da.

Gorputz-luzera: 17 cm

Familia: Lanidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Eskinosoa
Garrulus glandarius

Arrendajo común
Geai des chênes

Eskinosoa nahikoa hegazti handi eta zaratatsua da, baina ez da
oso ikusterraza. Bere gorputza eta burua arre-grisaskak dira eta
ipurtxuntxur zuria, isats eta bibote beltzak eta luma urdin eta
beltzez apaindutako hego beltzak ditu. Fruituak eta animalia
txikiak jaten ditu eta habia zuhaitzetan egiten du. Basoan bizi
da eta Euskal Herrian arrunta da.

204 hegaztiak

Gorputz-luzera: 35 cm

Familia: Korbidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Mika
Pica pica

Urraca
Pie bavarde

Mikak isats luzea, hego labur eta biribilduak, moko sendo eta
beltza eta lumaje zuri-beltza izaten ditu. Intsektuak, zizareak,
moluskuak, fuituak, haratustela, etab. jaten ditu eta habia
zuhaitz eta zuhaisketan egiten du. Leku irekiak atsegin ditu;
hori dela eta, Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean
arrunta da eta atlantikoan urria.

Gorputz-luzera: 46 cm

Familia: Korbidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Belatxinga mokohoria
Pyrrhocorax grauculus

Chova piquigualda
Chocard à bec jaune

Belatxinga mokohoria lumaje beltza, hanka gorriak eta moko
horia dituen hegazti menditarra da. Oso hegalari trebea da eta
oso oihu ozenak egiten ditu hegan ari dela. Ornogabe txikiak
eta mendian aurkitutako hondakinak jaten ditu eta sarritan tal-
detan ibiltzen da. Habia mendietako pareta eta leizeetan egiten
du. Euskal Herrian, Pirinioetan eta mendikate altuenetan bizi
da.

206 hegaztiak

Gorputz-luzera: 38 cm

Familia: Korbidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Belatxinga mokogorria
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja
Crave à bec rouge

Belatxinga mokogorriak hanka gorriak, lumaje beltza eta behe-
rantz kurbatutako moko luze eta gorria ditu. Oso hegalari tre-
bea da eta normalean taldetan ibili ohi da. Intsektuak, molus-
kuak, zizareak, fruituak, haratustela, etab. jaten ditu eta habia
labar eta paretetako pitzaduretan egiten du. Euskal Herrian,
isurialde mediterraniarreko labarretan bizi da nagusiki.

Gorputz-luzera: 38 cm

Familia: Korbidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Bele txikia
Corvus monedula

Grajilla
Choucas des tours

Bele txikiak usoaren tamaina du eta garondo grisa ezik, gaine-
rakoan guztiz beltza da. Begiak ere grisak ditu. Ia denetarik
jaten du eta edozein motatako zulotan egiten du habia. Norma-
lean, talde handi samarrak osatzen ditu eta baso sarrietan izan
ezik, ia edozein lekutan bizi da, baita gizatartuetan ere. Euskal
Herrian, isurialde mediterraniarrean arrunta da eta atlantikoan
ez da ageri.

208 hegaztiak

Gorputz-luzera: 32 cm

Familia: Korbidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Belabeltza
Corvus corone

Corneja negra
Corneille noire

Belabeltza, erroia bezala, guztiz beltza da eta moko sendoa du,
baina hura baino txikiagoa da eta isatsaren amaiera zuzena du.
Ia denetarik jaten du eta habia zuhaitzetan egiten du. Bakarka
edo binaka ibiltzen da eta baso txikiak eta larreak tartekatzen
diren lekuak atsegin ditu gehien. Euskal Herrian, isurialde
mediterraniarrean arrunta da eta atlantikoan urriagoa.

Gorputz-luzera: 45 cm
Hego-luzera: 90-100 cm

Pisua: 500 g

Familia: Korbidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Erroia
Corvus corax

Cuervo
Grand corbeau

Erroiak, belabeltzak bezala, beltzak ditu mokoa, hankak eta
lumajea, baina hura baino handiagoa da eta hegan ari dela
erronbo-itxurako isatsa erakusten du. Denetarik jaten du, batez
ere haratustela, eta habia zuhaitzetan edo labarretan egiten du.
Oso banaketa zabala du munduan eta Euskal Herrian ere bana-
keta orokorra du, baina isurialde mediterrainarrean atlantikoan
baino ugariagoa da.

210 hegaztiak

Gorputz-luzera: 60 cm
Hego-luzera: 125-130 cm

Familia: Korbidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 211

Arabazozo beltza
Sturnus unicolor

Estornino negro
Étourneau unicolore

Arabazozo beltzak lumaje beltz distiratsua eta moko hori-bel-
tza izaten du ugal-sasoian. Gainerakoan, tita argiz jantzitako
lumaje beltz-grisaska eta moko beltza izaten ditu. Ornodun txi-
kiak eta fruituak jaten ditu eta habia eraikuntzetako zuloetan
egiten du. Taldetan ibiltzen da eta sarri ikusten da leku altue-
tan pausatuta. Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean bizi
da.

Gorputz-luzera: 21 cm

Familia: Esturnidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Arabazozo pikarta
Sturnus vulgaris

Estornino pinto
Étorneau sansonnet

Arabazozo pikartak orban argiz apaindutako lumaje beltz disti-
ratsua eta moko horia izaten ditu ugal-sasoian. Gainerakoan,
lumajea ez da horren distiratsua izaten eta mokoa beltza izaten
da. Ornodun txikiak eta fruituak jaten ditu eta habia zuhaitze-
tako zuloetan egiten du. Duela gutxi arte, Euskal Herrian
neguan soilik ikusten zen, baina gaur egun eskualde atlantiko-
ko hainbat lekutan bizi da.

212 hegaztiak

Gorputz-luzera: 21 cm

Familia: Esturnidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Etxe-txolarrea
Passer domesticus

Gorrión común
Moineau domestique

Etxe-txolarrea aski txori ezaguna da Europan. Lumajea arrea
du oro har, baina dimorfismo sexual nabaria du. Arrak burua-
ren goialdea gris iluna eta eztarria eta bularra beltzak ditu eta
emeak ez du horrelakorik. Haziak, fruituak eta ornogabe txi-
kiak jaten ditu eta leku gizatartuetan bizi da batez ere. Euskal
Herrian, herri eta hiri guztietan oso arrunta da, baina leku
basati askotan ez da ageri.

Gorputz-luzera: 14,5 cm

Familia: Plozeidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Landa-txolarrea
Passer montanus

Gorrión molinero
Moineau friquet

Landa-txolarre ar zein emeak etxe-txolarre arraren antza dute,
baina hura baino lirainagoak dira, orban beltz bana dute masai-
letan eta buruaren goialdea arrea dute. Haziak jaten ditu batez
ere eta habia zuloetan egiten du. Etxe-txolarreak baino leku
basatiagoak atsegin ditu eta ez da hiri handietan bizi. Euskal
Herrian, isurialde mediterraniarrean atlantikoan baino arrunta-
goa da.

214 hegaztiak

Gorputz-luzera: 14 cm

Familia: Plozeidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Harkaitz-txolarrea
Petronia petronia

Gorrión chillón
Moineau soulcie

Harkaitz-txolarreak lumaje arre-grisaska du eta etxe-txolarre
emearen antza du, baina hura baino zertxobait handiagoa eta
sendoagoa da. Haziak, fruituak eta ornogabe txikiak jaten ditu
eta habia harkaitz eta eraikuntzetako zuloetan egiten du. Eus-
kal Herrian, isurialde mediterraniarrean bizi da eta herrietan
ere bizi den arren, etze, sastraka eta soroetan arruntagoa da.

Gorputz-luzera: 15-16 cm
Hego-luzera: 29-30 cm

Familia: Plozeidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Txonta arrunta
Fringilla coelebs

Pinzón vulgar
Pinson des arbres

Txonta arrunt arrak bizkarralde arrea, buruaren goialdea eta
garondoa gris-urdinskak eta sabelaldea arrosa edo arre argia
ditu. Emea arre-berdaska da eta arrak zein emeak hegoetan
marra zuri nabariak dituzte. Haziak, fruituak, landare-kimuak
eta ornogabe txikiak jaten ditu eta habia zuhaitzetan egiten du.
Mota guztietako basoetan bizi da eta Euskal Herrian arrunta
da.

216 hegaztiak

Gorputz-luzera: 15 cm
Hego-luzera: 26 cm

Familia: Fringilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Txirriskil arrunta
Serinus serinus

Verdecillo
Serin cini

Txirriskil arrunta lumaje hori-berdaska nabarra, ipurtxuntxur
horia eta moko labur eta sendoa dituen txori txikia da. Lumaje-
an dimorfismo sexuala dute; arrak emeak baino kolore biziago-
ak ditu. Habia zuhaitz eta zuhaisketan egiten du eta haziak
jaten ditu. Basoa edo zuhaitz bakan batzuk dauden edonon bizi
da. Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean atlantikoan
baino arruntagoa izaten da.

Gorputz-luzera: 11 cm

Familia: Fringilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Mendi-txirriskila
Serinus citrinella

Verderón serrano
Venturon montagnard

Mendi-txirriskilak lumaje berdaska du, sabelaldean bizkarral-
dean baino argiagoa. Hegoak eta isatsa ilunak ditu, ipurtxun-
txurra horia eta garondoa eta lepoaren alboak grisak. Arrak
emeak baino kolore argiagoak ditu. Haziak jaten ditu normale-
an, baina ugal-sasoian txitoak intsektuz elikatzen ditu. Habia
zuhaitzetan egiten du. Euskal Herrian, mendikate nagusiene-
tan soilik bizi da.

218 hegaztiak

Gorputz-luzera: 12 cm

Familia: Fringilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Txorru arrunta
Carduelis chloris

Verderón común
Verdier

Txorru arrunta gorpuzkera eta moko sendoa dituen hegaztia
da. Lumajeari dagokionez, arra hori-berdaska da eta ipurtxun-
txurrean, isatsean eta hegoetan kolore hori bizia du. Emea gri-
saska da. Haziak jaten ditu eta habia zuhaitz edo zuhaisketan
egiten du, batez ere larreak eta zuhaitzak tartekatzen diren
lekuetan. Euskal Herrian ez da ugaria, baina ia nonahi ageri da.

Gorputz-luzera: 13-14 cm

Familia: Fringilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Karnaba
Carduelis carduelis

Jilguero
Chardonneret

Karnaba bizkarraldea arrea, sabelaldea eta ipurtxuntxurra
zuriska, hegoak hori-beltzak, burua zuri-beltza eta aurpegia
gorria dituen txori txikia da. Haziak jaten ditu eta habia
zuhaitz edo zuhaiska altu samarretan egiten du. Larreak eta
zuhaitzak tartekatuta dauden lekuak oso gustuko ditu eta
habia herri eta hirietan ere egiten du. Euskal Herrian arrunta
da.

220 hegaztiak

Gorputz-luzera: 12 cm

Familia: Fringilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



hegaztiak 221

Txoka arrunta
Acanthis cannabina

Pardillo común
Linotte mélodieuse

Txoka arrak bizkarraldea arre-gorriska, sabelaldea argia eta
nabarra eta burua grisa ditu; kopeta eta bularra, berriz, gorriak.
Emeak lumaje arre argia eta nabarra du. Haziak jaten ditu eta
habia zuhaitz, zuhaiska edo mulu baxuetan egiten du. Landa-
zabalak atsegin ditu eta ez da baso sarri eta handietan bizi.
Hori dela eta, Euskal Herrian isurialde mediterraniarrean
atlantikoan baino arruntagoa da.

Gorputz-luzera: 13 cm

Familia: Fringilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Gailupa
Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común
Bouvreuil pivoine

Gailupa arra bizkarralde grisa, sabelalde arrosa, ipurtxuntxur
zuria, buru eta hego beltzak eta moko beltz eta sendoa dituen
txori lodikote eta ikusgarria da. Emeak arraren kolore-banaketa
berbera du lumajean, baina kolore gris eta arreak ditu. Haziak,
fruituak eta landare-kimuak jaten ditu eta habia zuhaiska, sasi
edo zuhaitzetan egiten du. Euskal Herrian, eskualde atlantiko-
an arrunta da.

222 hegaztiak

Gorputz-luzera: 14-15 cm

Familia: Fringilidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Berdantza horia
Emberiza citrinella

Escribano cerillo
Bruant jaune

Berdantza horiak dimorfismo sexual nabaria du lumajean.
Arrak bizkarralde arre-gorriska nabarra eta buru, bular eta
sabelalde horiak ditu. Emea arrea eta arra baino nabarragoa da.
Normalean haziak jaten ditu, baina ugal-sasoian intsektuak ere
harrapatu eta jaten ditu. Habia sastraka eta mulu baxuetan edo
lurrean egiten du. Euskal Herrian, klima lehor eta beroko
lekuetan ez da ageri.

Gorputz-luzera: 16 cm

Familia: Enberizidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Hesi-berdantza
Emberiza cirlus

Escribano soteño
Bruant zizi

Hesi-berdantzak berdantza horiaren antza du, baina lumaje
beltza, arrea eta grisa du. Arrak lepoaren aurrealdea beltza eta
marra beltzez apaindutako buru grisa ditu eta bularrean marra
berdaska bat du. Emeak eta gazteek ez dituzte arraren ezauga-
rri horiek. Habia lurrean edo sastraka artean ezkutatuta egiten
du eta hazi eta fruituak jaten ditu nagusiki. Euskal Herri guz-
tian bizi da, baina erdialdean ugariagoa da.

224 hegaztiak

Gorputz-luzera: 16 cm

Familia: Enberizidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa
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Mendi-berdantza
Emberiza cia

Escribano montesino
Bruant fou

Mendi-berdantzak lumajean gainerako berdantzen antza du,
baina ez du kolore horirik eta buruaren alde bakoitzean hiru
lerro beltz bereizgarri ditu. Arrak emeak baino kolore biziago-
ak ditu. Haziak, landare-kimuak eta intsektuak jaten ditu eta
habia, eskuarki, lurrean egiten du. Sastraka ugari duten lekuak
atsegin ditu eta Euskal Herrian ez da oso arrunta.

Gorputz-luzera: 16 cm

Familia: Enberizidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



Gari-berdantza
Emberiza calandra

Triguero
Bruant proyer

Gari-berdantzak lumaje arre-nabar eta kriptikoa du bizkarral-
dean eta orban arrez apaindutako sabelalde argia du. Habia
lurrean egiten du, belar artean ezkutatuta eta haziak, fruituak
eta intsektuak jaten ditu. Leku irekiak atsegin ditu, batez ere
zerealak landatu diren soroak. Euskal Herrian, isurialde medi-
terraniarreko lautadetan arrunta da eta isurialde atlantikoan
urria.

226 hegaztiak

Gorputz-luzera: 18 cm

Familia: Enberizidoak
Ordena: Paseriformeak
Klasea: Hegaztiak

Banaketa



UGAZTUNAK



228 ugaztunak

Ugaztunak (Mammalia klasea)

Ugaztunen ezaugarri bereizgarriena kumeak emeen
guruin berezi batzuek (ugatzek) jariatutako esneaz elika-
tzea da. Horretaz gain, azala ilez estalita dute (zetazeoak
salbuespena dira, ilea fetu-egoeran soilik dute eta), lau
gorputzadar dituzte eta homeotermoak dira. Narrastieta-
tik eboluzionatu zuten duela 190 milioi urte inguru eta
gaur egun 4.000 espezie bizi dira munduan.

Ezaugarri nagusiak

Kumeak esnez elikatzeaz eta gorputza ilez estalita izate-
az gain, ugaztunek gainerako ornodunetatik bereizten
dituzten beste hainbat ezaugarri dituzte. Besteak beste,
belarrian soinua trasmititzen duten hiru hezurrez (mai-
luaz, ingudeaz eta estriboaz) osatutako katea dute; behe-
-baraila zuzenean garezurrarekin artikulatuta dute; biri-
ken eta abdomeneko erraien artean diafragma dute;
nukleorik gabeko globulu gorriak dituzte, etab.

Dena dela, ugaztunek nahikoa talde anitza osatzen
dute bai tamaina eta formari dagokienez eta baita porta-
era eta ekologiari dagokienez ere. Esate baterako, mun-
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duan bizi den izakirik handiena ugaztuna da, 150 tona
izatera heltzen den balea urdina, hain zuzen. Aldiz,
ugaztunik txikienek gramo gutxi batzuk baino ez dituzte
pisatzen (Europako satitsu etruriarrak, adibidez, 1,2-2,3
g pisatzen ditu). Funtsean, ugaztunak animalia lehorta-
rrak dira, baina batzuek (fokek eta baleek, esaterako)
uretan bizitzeko moldaketak dituzte eta beste batzuk
(kiropteroak) hegan egiteko gai dira.

Sailkapena

Ugaztunen klasea bi talde nagusitan zatituta dago: pro-
toterioen subklasea eta terioen subklasea. Prototerioen
subklasearen baitan monotrematuen ordena dago. Gaur
egun, hiru monotrematu-espezie bizi dira munduan:
ekidnak (bi espezie, bata Australiakoa eta bestea Ginea
Berrikoa) eta ornitorrinkoa (Australiakoa). Terioen sub-
klaseak martsupialioak eta plazentalioak hartzen ditu
bere baitan. Martsupialioak (oposumak, kanguruak, koa-
lak, etab.) Hegoamerikan, Ertamerikan eta, batez ere,
Australian bizi dira eta plazentalioak mundu guztian.
Europako ugaztun guztiak, beraz, plazentalioak dira.

Bestalde, Euskal Herrian zortzi ordena daude. Ordena
horietako bat geurea, primateena, dugu eta beste batek,
perisodaktiloenak, espezie etxekotuak (astoak eta zaldiak)
hartzen ditu barne. Beraz, Euskal Herrian sei ordenetako
ugaztun basatiak ditugu: intsektiboroak, kiropteroak, la-
gomorfoak, karraskariak, karniboroak eta artiodaktiloak. 

Ugalketa

Ugaztun batzuk, monotrematuak, obiparoak dira eta
narrastiek bezala, azal gogorreko arrautzak jartzen
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dituzte. Hala ere, ugaztun gehienak bibiparoak dira.
Hauen artean martsupialioak eta plazentalioak bereizten
dira. Martsupialioen kumeak oso garapen-fase goiztia-
rrean daudela jaiotzen dira, baina amaren ugatzen ingu-
ruan helduta jarraitzen dute garapen-maila egokira
heldu arte. Zenbait martsupialiok poltsa edo zaku
moduko egitura, martsupioa, dute sabelaldean kume jaio
berriak eramateko. Plazentalioetan, fetua nahikoa denbo-
ra luzez egoten da umetokian eta martsupialioena baino
askoz garatuagoa jaiotzen da. Umetokian dagoen bitarte-
an, fetua karena izeneko organoaren bidez elikatzen da.
Jaio eta gero, ugaztun guztien emeek, monotrematuenek
barne, esnez elikatzen dituzte beren kumeak.

Portaera

Ugaztunek badute portaera estereotipatua, gainerako or-
nodunen modura, baina beren portaeraren berezitasunik
nagusiena kumeak helduetatik ikasteko gai izatea da. Gaz-
taroan, amaren elikaduraren menpe dauden bitartean,
ugaztunek gurasoengandik edo amarengandik ikas deza-
kete eta era horretan, beste edozein animaliak baino porta-
era moldagarriagoa dute. Gainera, espezie askotako gazte-
ek jolas egiten dute beraien artean edo helduekin. Jolasa-
ren bidez bizitzeko beharko dituzten portaerak ikasten
dituztela uste da.

Ekologia eta banaketa

Barne-tenperatura egonkor mantentzeko duten gaitasuna-
ri esker, ugaztunak gehiegizko beroa edo hotz handia egi-
ten duen lekuetan bizitzeko gai dira. Hori dela eta, ugaz-
tunak mundu guztira hedatu dira, eskualde polarretara
eta basamortuetara ere bai. Itsasoan, laku eta ibaietan,
airean, zuhaitzetan eta lur azpian ibiltzeko gai dira.
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Intsektiboroak (Insectivora ordena)

Intsektiboroena oso ordena anitza da eta besteak beste,
satitsuak, trikuak eta satorrak hartzen ditu barne. Guz-
tiak txikiak edo oso txikiak dira (espezie txikienek 2,5 g
pisatzen dituzte gehien jota eta munduko ugaztunik txi-
kienak dira) eta karniboroak dira batik bat. Guztira 400
espezie inguru ditu ordenak eta horietatik 300 sorizidoen
familiako satitsuak dira. Europan hamazazpi espezie bizi
dira eta horietatik hamaika  bizi dira Euskal Herrian.

Ezaugarri nagusiak

Intsektiboroek oso kanpo-itxura desberdina dute. Sati-
tsuek adibidez saguen antza dute; satorrak lur azpian
bizitzera moldatuta daude eta gorputz zilindrikoa eta
gorputzadar labur eta sendoak dituzte eta trikuek aran-
tzak dituzte bizkarraldean. Animalia txikiak (ornogabe-
ak zein ornodunak) jaten dituzte nagusiki eta espezie
batzuek fruituak janez osatzen dute dieta. Gehienak gau-
tarrak dira eta batzuk gau eta egun dira aktiboak. Ia
denak lehorrean bizi dira eta lau hankatan ibiltzen dira,
baina batzuk uretan bizi dira eta igeri egiteko gai dira eta
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gutxi batzuk zuhaitzetan ibiltzen dira. Ugal-sasoian ezik,
bakartiak eta lurraldekoiak dira. 

Bizi-zikloa eta ugalketa

Tropikoetako espezie asko urte guztian zehar ugaltzen
dira, baina eskualde epeletakoek ugal-sasoi murritzagoa
dute. Gorteiatzea eta kopula ia ezezagunak dira. Ernal-
diak 15-60 egun irauten ditu eta bere luzera-tamainare-
kin (zenbat eta handiagoa espeziea hainbat eta luzeagoa
ernaldia) eta kumeak jaiotzen diren garapen-mailarekin
zerikusia du. Erditze bakoitzeko kume-kopurua 1-7
bitartekoa da normalean (espezie batzuek 25 izan ditza-
kete) eta eskualde epeletako espezieek tropikalek baino
kume gehiago izaten dituzte. Espezie txikienek (sati-
tsuek) jaio eta aste gutxira lortzen dute heldutasun
sexuala eta handienek (triku eta satorrek, adibidez) hain-
bat hilabete geroago; maiz bigarren urtean). Oso bizitza
laburra dute (hainbat astetakoa txikienek eta urte gutxi-
takoa handienek).

Banaketa

Intsektiboroek oso banaketa zabala dute, baina ez dira
Antarktikan eta Australian bizi eta Hegoamerikan hego-
alde-hegoaldean soilik bizi dira.



Trikua, sagarroia,
kirikinoa
Erinaceus europaeus

Erizo
Hérisson

Banaketa
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Trikua bizkarraldea eta gorputzaren alboak arantzez estalita
dituen ugaztun txikia da. Aurpegia, sabelaldea eta gorputzada-
rrak ile leunez estaliak ditu; intsektuak, zizareak, beste hainbat
animalia txiki eta fruituak jaten ditu. Gautarra da eta urritik
martxoa bitartean hibernatu egiten du. Euskal Herri osoan bizi
da.

Gorputza eta burua:
18-27 cm

Isatsa: 2-3 cm
Pisua: 400-1.900 g

Familia: Erinazeidoak
Ordena: Intsektiboroak
Klasea: Ugaztunak

Oin-arrastoa: 288. or.



Ur-satitsu hankazuria
Neomys fodiens

Musgaño patiblanco
Musaraigne aquatique

Ur-satitsu hankazuria nahikoa satitsu handia da, bizkarraldea
eta alboak ia beltzak eta sabelaldea zuri-grisaska edo gorriska
dituena. Hanketan eta isatsean igeri egiten laguntzen dioten ile
zurrunak ditu. Ibaiertzetan eta erreka-ertzetan eta leku hezee-
tan bizi da, batez ere, eta intsektuak eta bestelako ornogabeak
jaten ditu. Euskal Herrian, eskualde atlantikoan bizi da.

234 ugaztunak

Gorputza eta burua:
62-96 mm

Isatsa: 46-77 mm
Pisua: 10-23 g

Familia: Sorizidoak
Ordena: Intsektiboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
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Satitsu arrunta
Crocidura russula

Musaraña común
Musaraigne musette

Satitsu arruntak ile arre-grisaska du bizkarraldean eta alboetan;
sabelaldea argiagoa du. Isatseko ile motzean tartekatuta ile
luzeagoak ditu. Sastraka eta belar ugariko lekuetan bizi da
batez ere, eta gainerako satitsuek bezala, intsektuak eta bestela-
ko ornogabe txikiak jaten ditu. Euskal Herri osoan bizi da eta
zenbait lekutan oso ugaria da.

Gorputza eta burua:
52-95 mm

Isatsa: 30-49 mm
Pisua: 6-14 g

Familia: Sorizidoak
Ordena: Intsektiboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 288. or.



Satitsu etruriarra
Suncus etruscus

Musarañita
Musaraigne étrusque

Satitsu etruriarra Europako ugaztunik txikiena da. Bizkarral-
dea eta alboak grisak ditu; sabelaldea argiagoa du. Isatsean, ile
luzeak ditu ile motzen artean tartekatuta. Artropodoak jaten
ditu eta bere metabolismoa oso altua denez, egunero bere pisua
halako bi jan behar du. Euskal Herrian, eskualde mediterrania-
rrean bizi da batik bat.

236 ugaztunak

Gorputza eta burua:
36-52 mm

Isatsa: 21-30 mm
Pisua: 1,2-2,3 g

Familia: Sorizidoak
Ordena: Intsektiboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
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Desman piriniarra,
muturluze piriniarra
Galemys pyrenaicus

Desmán de los Pirineos
Desman des Pyrénées

Desman piriniarrak gorputz biribildu, iletsu eta arrea du.
Muturra luzea, zapala eta mugikorra du eta isatsa oso luzea eta
ile gogorrez hornitua. Atzeko hanketako oinek igeri hobeto egi-
teko balio duten hatzarteko mintzak dituzte. Ur-laster eta gar-
bietan bizi da eta ornogabe txikiak jaten ditu batik bat. Euskal
Herrian, Pirinioetako bi isurialdeetan bizi da.

Gorputza eta burua:
97-135 mm

Isatsa: 130-155 mm
Pisua: 35-80 g

Familia: Talpidoak
Ordena: Intsektiboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Sator arrunta
Talpa europaea

Topo
Taupe

Satorrak lurpean bizitzeko moldatutako gorputza du. Azala
oso iluna du, ez du belarririk eta begiak ia guztiz atrofiatuta
ditu. Muturra luze samarra eta oso sentikorra da. Hankak oso
motzak ditu; eskuak, berriz, oso luzeak eta industeko balio
dutenak. Zizareak jaten ditu batez ere. Euskal Herri osoan bizi
da, baina eskualde mediterraniarrean nahikoa urria da.

238 ugaztunak

Gorputza eta burua:
113-158 mm

Isatsa: 19-45 mm
Pisua: 47-120 g

Familia: Talpidoak
Ordena: Intsektiboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 288. or.
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Kiropteroak (Chiroptera ordena)

Kiropteroek hego bilakatuta dituzte aurreko gorputzada-
rrak eta hegan egiteko gai dira. Hatzak, beso eta besau-
rrea, gorputzaren alboak eta hankak mintz batez lotuta
dituzte eta askok antzeko mintza dute atzeko hanken
artean ere. Gehienak soinuak erabiliz orientatzeko gai
dira (ekolokazioa) eta soinuak igorri eta entzuteko mol-
daketa bereziak dituzte. Gautarrak dira eta egunez atse-
den hartzen dute. Gaur egun 900 espezie inguru bizi dira
munduan eta Euskal Herrian hogei inguru.

Ezaugarri nagusiak

Saguzar handienek 1,5 m-ko hego-luzera eta 1 kg-ko
pisua dute eta txikienek 15 cm-ko hego-luzera eta 1,5 g-
-ko pisua. Ilajearen, muturraren eta belarrien itxuran ere
desberdintasun handiak dituzte. Hegoen eta hanken
arteko mintzaren itxura eta tamaina ere aldakorrak dira
eta hegan egiteko moduaren ondorio dira. Gehienek
intsektuak jaten dituzte eta gutxi batzuek ornodun lehor-
tarrak edo arrainak. Hainbat espezie tropikal fruituz edo
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polenaz elikatzen da eta batzuek, banpiroek, odola jaten
dute. Atseden hartzeko buruz behera zintzilikatzen dira
eta gorputzaren inguruan tolesten dituzte hegoak.
Eskualde epeletako espezieek hibernatu egiten dute.
Normalean kolonialak dira.

Ugalketa eta bizi-zikloa

Eskualde epeletako saguzarrak urtean behin ugaltzen
dira, baina tropikoetako asko behin baino gehiagotan.
Normalean, koloniako ale guztiak aste gutxiren barruan
ugaltzen dira. Espezie askotan, kopulak udazkenean ger-
tatzen dira, baina emeak udaberrira arte metatzen du
esperma eta obulazioa, ernalketa eta finkapena udabe-
rrian gertatzen dira. Sarritan, erditzear dauden emeek
kolonia bereziak eratzen dituzte. Kumeak itsu eta biluzik
jaiotzen dira eta ez dute hegan egiten. Jaio eta bi hilabe-
tera kume gehienek helduen tamaina dute eta hegan egi-
teko gai dira. Saguzar asko lehen urtean bilakatzen dira
ugaltzeko gai eta beste asko bigarrenean.

Banaketa

Saguzarrak ia mundu guztian bizi dira, baina tropikoe-
tan dira ugarien eta lurralde Arktiarrean, Antarktikan
eta irla ozeaniko askotan falta dira. Dena den, familia
guztien banaketa ez da uniformea. Batzuk tropikoetan
soilik ageri dira eta beste batzuk banaketa-esparru osoan
aurki daitezke.
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Ekolokazioa

Saguzar askok soinu-uhinak erabiltzen dituzte orienta-
tzeko. Maiztasun handiko soinu labur eta jarraiak (sarri-
tan gizakiok ezin entzun ditzakegunak) igortzen dituzte
eta horiek inguruko objektuetan talka egindakoan sortu-
tako oihartzuna entzuten dute. Oihartzunaren ezauga-
rriei esker, soinua isladatu duen objektuaren norabidea,
distantzia, abiadura eta tamaina ezagutu ditzakete, bes-
teak beste. Orientatzeko sistema hau harrapakinak aurki-
tzeko eta oztopoak saihesteko erabiltzen dute nagusiki
eta gainera, espezie bereko aleen artean komunikatzeko
balio dutela uste da. 

Ekolokaziorako erabiltzen diren soinuen ezaugarriak
familiaren edo espeziearen bereizgarri dira. Soinu horiek
grabatu eta ondoren aztertuz, sortu dituen saguzarra
zein espezietakoa den jakin daiteke sarritan.



Ferra-saguzar handia
Rhinolophus ferrumequinum

Rinolofo grande
Grand rhinolophe fer
à cheval

Ferra-saguzar handiak belarri handiak, zabalak eta puntadu-
nak ditu eta sudurrean generoaren bereizgarri den mintzezko
toles nabaria du. Emea arra baino handiagoa da. Gautarra da
eta intsektu handiak jaten ditu. Neguan, normalean haitzuloe-
tan eta bakarka edo talde txikitan, hibernatu egiten du. Euskal
Herrian, kararrizko mendietan bizi da eta eskualde atlantikoan
mediterraniarrean baino arruntagoa da.

242 ugaztunak

Gorputza eta burua:
5-7 cm

Besaurrea: 19-45 mm
Pisua: 13-34 g

Familia: Errinolofidoak
Ordena: Kiropteroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
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Schreibers saguzarra
Miniopterus schreibersii

Murciélago troglodita
Minioptère de Schreibers

Schreibers saguzarrak belarriak eta muturra laburrak eta oso
kopeta irtena du. Hego luze eta irtenak ditu, azkar hegan egite-
ko egokiak. Ile leun eta arrea du. Eguzkia sartzen denetik irte-
ten den arte aktiboa da eta haitzuloetan hartzen du atseden.
Hibernazio-sasoian eta ugal-sasoian talde handiak eratzen
dituzte. Euskal Herrian, banaketa orokorra du baina kararria
dagoen lekuetan soilik bizi da.

Gorputza eta burua:
5,2-6 cm

Besaurrea: 4,2-4,8 cm
Pisua: 8-16 g

Familia: Bespertilionidoak
Ordena: Kiropteroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Ipar-belarrihandia
Plecotus auritus

Orejudo común
Oreillard commun

Ipar-belarrihandiak, izenak dioen bezala, oso belarri handiak
ditu. Bizkarraldea arre argia du eta sabelaldea zuriska. Sitsak
jaten ditu batik bat eta egunez zuhaitzetako zuloak edo ganba-
ra, kanpandorre, bordak, etab. erabiltzen ditu atseden hartze-
ko. Haitzuloetan hibernatzen du, belarri handiak hegoen
azpian ezkutatuta dituela. Euskal Herrian, eskualde atlantiko-
an bizi da.

244 ugaztunak

Gorputza eta burua:
4,1-5,1 cm

Besaurrea: 3,4-5 cm
Pisua: 5-10 g

Familia: Bespertilionidoak
Ordena: Kiropteroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
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Baso-saguzarra
Barbastella barbastellus

Murciélago de bosque
Barbastelle d´Europe

Baso-saguzarrak, gorputz liraina, oso mutur laburra eta oinal-
dean bat eginda dauden belarri zabalak ditu. Bizkarraldea
iluna du eta sabelaldea argia. Hegoak nahikoa zabalak ditu.
Iluntzeko lehen orduetan aritzen da ehizan eta egunez leku
gizatartuetan edo zuhaitzetako zuloetan ezkutatzen da. Hai-
tzuloetan hibernatzen du, bakarka zein koloniatan. Oihan men-
ditarretan bizi da.

Gorputza eta burua:
4,4-5,8 cm

Besaurrea: 3,5-4,1 cm
Pisua: 6-8,5 g

Familia: Bespertilionidoak
Ordena: Kiropteroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Pipistrelo txikia
Pipistrellus pipistrellus

Murciélago común
Pipistrelle

Pipistrelo txikia Europako saguzarrik txikiena da. Bizkarralde
arrea eta sabelalde argia ditu eta belarriak zabalak, laburrak eta
triangeluarrak ditu. Intsektu txikiak jaten ditu batik bat eta
leku gizatartuetan oso arrunta da. Udan zein neguan, eraikun-
tzek eskainitako babesak aprobetxatzen ditu. Euskal Herri
osoan oso arrunta da.

246 ugaztunak

Gorputza eta burua:
3,3-5,2 cm

Besaurrea: 2,7-3,2 cm
Pisua: 3-8 g

Familia: Bespertilionidoak
Ordena: Kiropteroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
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Baratze-saguzarra
Eptesicus serotinus

Murciélago hortelano
Grande sérotine

Baratze-saguzarra gorpuzkera sendoa eta oso hego zabalak
dituen saguzar handia da. Ilea arre iluna du eta belarriak,
hego-mintzak eta aurpegia beltzak ditu. Gau guztian aktiboa
izaten da eta sitsak eta kakalardoak jaten ditu, batez ere. Nor-
malean eraikuntzetako babesak aprobetxatzen ditu eta kolonia
txikiak eratzen ditu. Euskal Herrian, sakabanatutako hainbat
kolonia dago.

Gorputza eta burua:
6,2-6,8 cm

Besaurrea: 4,8-5,6 cm
Pisua: 17-35 g

Familia: Bespertilionidoak
Ordena: Kiropteroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Saguzar buztanluzea
Tadarida teniotis

Murciélago rabudo
Molosse de Cestoni

Saguzar buztanluzea ile arrea, oso belarri handiak, gorpuzkera
sendoa, hanka labur eta sendoak eta hego luze eta estuak
dituen saguzar handia da. Isatsa luzea du eta erdia edo pata-
giotik kanpo izaten du. Sarritan, eraikuntzak erabiltzen ditu
babesleku gisa eta oso denbora gutxiz hibernatzen du edo ez
du hibernatzen. Banaketa orokorra du Euskal Herrian, baina
oso sakabanatuta ageri da.

248 ugaztunak

Gorputza eta burua:
2,2-8,7 cm

Besaurrea: 5,8-6,3 cm
Pisua: 20-50 g

Familia: Molosidoak
Ordena: Kiropteroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
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Lagomorfoak (Lagomorpha ordena)

Ordena honek untxi, erbi eta pikak hartzen ditu bere bai-
tan. Lehen biek belarri luzeak, isats laburra eta jauzika
lasterka egiteko egokiak diren atzeko hanka sendoak
dituzte. Pikek txikiak eta biribilduak dituzte belarriak, ez
dute isatsik eta hankak ere txikiagoak dituzte. Guztira 58
espezie bizi dira munduan eta hiru Europan. Euskal
Herrian bi espezie bizi dira.

Ezaugarri nagusiak

Lagomorfoek tamaina txiki edo ertaina dute (txikienek
15 cm-ko luzera eta 100 g-ko pisua dute eta handienek 70
cm-ko luzera eta 4,5 kg-ko pisua). Untxi basatiek tarteko
tamaina dute. Eskuarki, erbi eta untxi emeak arrak baino
handiagoak dira. Gehienak bakartiak dira, baina, hala
ere, untxi arrunta oso taldekoia da. Untxi eta erbiek ez
dute hotsik egiten eta iluntzetik egunsentira dira aktibo.
Pikek txistu eta hotsak egiten dituzte arriskua somatzen
dutenean edo beren lurraldeak babesteko; egun-argiz
dira aktibo. Guztiak herbiboroak dira eta askok beren
gorotzak jaten dituzte. Bi gorotz-mota egiten dituzte:
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lehorrak eta gogorrak batzuk eta bigunak eta hezeak bes-
teak. Azken horiek, bitamina eta produktu metaboliko
ugari dute eta espezie askok uzkitik zuzenean jaten
dituzte. Pikek janaria metatzen dute neguan jateko.

Ugalketa eta bizi-zikloa

Untxiek 3-6 kumaldi izaten dute ugal-sasoi bakoitzean
eta erbiek bi edo hiru. Ernaldia nahikoa laburra da (28
egun ingurukoa untxiena eta 47 egunekoa erbiena) eta 2-
-8 kume izaten dituzte kumaldiko. Untxi-kumeak biluzik
eta itsu jaiotzen dira eta gurasoek zaindu behar dituzte.
Erbi-kumeak ilez estalita jaiotzen dira eta ikusteko eta
lasterka egiteko gai dira segituan.

Pikak udaberri eta udan ugaltzen dira, 30 egun ingu-
ruko ernaldiaren ondoren. 2-6 kumeko bizpahiru kumal-
di izaten dituzte urtean eta pika-kumeak biluzik eta itsu
jaiotzen dira, baina zortzi egunetara beren kasa ibiltzeko
gai dira.

Banaketa

Gaur egun, lagomorfoak ia mundu guztiko belardi, basa-
mortu, sastraka, baso eta tundretan bizi dira. Duela gutxi
arte, Asiako hegoaldeko irletan, Australian, Zeelanda
Berrian, Madagaskarren, Hegoamerikako hegoaldean eta
Antarktikan falta ziren, baina gizakiaren eraginez, leku
horietako askotara heldu dira jada.
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Erbia
Lepus europaeus

Liebre común
Lièvre pyrénéen

Erbiak untxiaren antza du, baina hura baino handiagoa da eta
belarriak luzeagoak ditu; muturra beltza du. Atzeko hankak
jauzi eta korrika egiteko moldatuak ditu eta luzeak dira. Isatsa
laburra da. Gautarra eta bakartia da eta ez du zulorik egiten.
Herbiboroa da eta ia Euskal Herri osoan bizi den arren, zenbait
lekutan, isurialde atlantikoan batik bat, oso urria da.

Gorputza eta burua:
55-77 cm

Isatsa: 8-10 cm
Pisua: 2,6-6,5 kg

Familia: Leporidoak
Ordena: Lagomorfoak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 288. or.



Untxia
Oryctolagus cuniculus

Conejo
Lapin

Untxia erbia baino txikiagoa da eta belarriak, buruarekin kon-
paratuz gero, laburragoak ditu. Hankak ere laburragoak ditu
eta koloreari dagokionez, bizkarraldea arrea eta sabelaldea
zuria ditu. Belarra jaten du nagusiki, gautarra da eta taldetan
bizi da, lurpean egindako zulo eta galerietan. Euskal Herrian,
banalerroaren hegoaldean bizi da, batez ere.

252 ugaztunak

Gorputza eta burua:
34-45 cm

Isatsa: 4-8 cm
Pisua: 800-1.000 g

Familia: Leporidoak
Ordena: Lagomorfoak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 288. or.
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Karraskariak (Rodentia ordena)

Ordena honek, sagu, arratoi, muxar eta urtxintxak har-
tzen ditu, besteak beste. Gehienak espezializazio-maila
txikiko animalia txikiak dira (txikienak 75 mm-ko luzera
eta 20 g-ko pisua du eta handienak 1,3 m-ko luzera eta
eta 50 kg-ko pisua) eta guztiek etengabe hazten diren
goiko eta beheko ebakortz-pare bana dute. Ebakortzak
gehiegi ez hazteko, gauza gogorrak karraskatu behar
dituzte. Guztira 1.700 espezie inguru bizi dira munduan
(ugaztun-espezie guztien erdia) eta 21 Euskal Herrian.

Ezaugarri nagusiak

Gehienek sagu eta arratoien itxura dute eta lur azalean
ibiltzen dira, baina askok denbora gehiago pasatzen dute
zuhaitzetan edo uretan, lurrean baino. Ia denak lau han-
katan ibiltzen dira, baina badaude atzeko hanken gaine-
an jauzi eginaz lasterka egiten dutenak ere; zuhaitz bate-
tik bestera planeatzen dute edo igeri egiten dute. Haziak
jaten dituzte nagusiki, baina fruituak, kimu berdeak,
tuberkuluak eta animali jatorriko elikagaiak (arrautzak,
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intsektuak, etab.) ere jaten dituzte. Askok janaria garraia-
tzeko poltsak dituzte masailetan eta janaria aurkitutako
lekuan jan ordez, ezkutuan jaten dute. Batzuek hibernatu
egiten dute eta beste batzuek esna pasatzen dute negua
eta metatutako elikagaiak jaten dituzte.

Ugalketa eta bizi-zikloa

Karraskarien ugal-ohiturak oso desberdinak dira. Gehie-
nak poligamoak dira, gutxi batzuek ugal-sasoiak adina
irauten duten bikoteak eratzen dituzte eta beste gutxi
batzuk bizitza osorako parekatzen dira. Batzuek kumaldi
bakarra dute urtean eta beste batzuek hainbat izaten
dituzte. Batzuek kume bat edo bi izaten dute umaldiko
eta beste batzuek asko (12 edo gehiago). Kume gehienak
biluzik eta itsu jaiotzen dira eta gurasoek zaintzen dituz-
te. Hala ere, espezie askotako aleak jaiotako urte berean
izaten dira ugaltzeko gai eta egun gutxiko ernaldiaren
ondoren nahikoa kumaldi handiak izaten dituztenez,
urte oparoetan populazio-gorakada handiak gertatzen
dira.

Banaketa

Ia munduko habitat lehortar guztietan bizi dira eta
batzuk oso ingurune gogorretan (basamortuetan, adibi-
dez) bizitzera moldatu dira. Espezie askok oso banaketa-
-eremu handia dute.
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Katagorria
Sciurus vulgaris

Ardilla común
Écureuil d´Europe

Katagorriak bizkarralde arre iluna, ia beltza, edo gorriska eta
sabelaldea zuria ditu. Oso isats luze eta iletsua dauka eta udaz-
ken eta neguan, belarri-muturretan oso ile-motots nabariak
ditu. Zuhaitzetan bizi da eta haziak eta fruituak jaten ditu batik
bat. Neguan, udan metatutako janariez elikatzen da. Nahikoa
ugaria da Euskal Herrian.

Gorputza eta burua:
20-30 cm

Isatsa: 14-25 cm
Pisua: 200-280 g

Familia: Esziuridoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 289. or.



Marmota
Marmota marmota

Marmota
Marmotte

Marmotak ile sarria, hanka laburrak eta oso betortz handiak
ditu. Kolonietan bizi da, lurpean egindako zuloetan, eta belarra
jaten du. Udazkenetik udaberrira bitartean hibernatu egiten
du. Marmota desagertu egin zen Pirinioetan azken glaziazioa-
ren ondoren, baina Alpeetatik Frantziako Pirinioetara hainbat
ale ekarri eta gero, asko ugaldu da eta Euskal Herriko Pirinioe-
taraino hedatu da. 

256 ugaztunak

Gorputza eta burua:
50-60 cm

Isatsa: 14-19 cm
Pisua: 8 kg

Familia: Esziuridoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 289. or.
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Lursagu gorria
Clethrionomys glareolus

Topillo rojo
Campagnol roussâtre

Lursagu gorriak gorputz lodikotea, buru biribildua, bizkarral-
de arre-gorriska, alboalde grisaskak eta sabelalde gris argia edo
horiska ditu. Belarriak txikiak dira, baina iletik kanpo ageri
dira. Gauez zein egunez aktiboa da. Landareen zati berdeak,
fruituak eta ornogabe txikiak jaten ditu. Sastraka ugariko leku
hezeak atsegin ditu eta Euskal Herrian, Araba eta Nafarroako
hegoaldean ez da ageri.

Gorputza eta burua:
81-123 mm

Isatsa: 36-72 mm
Pisua: 23-36 g

Familia: Krizetidoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Mendebaldeko ur-arratoia
Arvicola sapidus

Rata de agua
Campagnol amphibie

Mendebaldeko ur-arratoiak nahikoa ile luzea du eta belarriak
ez zaizkio ia ikusi ere egiten. Isatsa luzea du, bizkarraldea arre
iluna eta sabelaldea grisa edo gris-horiska. Egun-argiz aktiboa
da eta landareen atal berdeak jaten ditu nagusiki. Urtarra da
eta zuloak ibai eta lakuen ertzetan edo paduretan egiten ditu.
Euskal Herrian, isurialde atlantikoko hainbat lekutan baino ez
da falta.

258 ugaztunak

Gorputza eta burua:
16-23 cm

Isatsa: 10-15 cm
Pisua: 150-280 g

Familia: Krizetidoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 289. or.



ugaztunak 259

Larre-lursagua
Microtus agrestis

Ratilla agreste
Campagnol agreste

Larre-lursaguak gorputz lodikotea, ile luze eta arre-grisaska,
begi handiak eta isats luzea ditu. Gau eta egun da aktiboa,
baina batik bat egunsenti eta ilunabarrean. Ladareen atal ber-
deak jaten ditu nagusiki eta lurpean ematen du denbora gehie-
na. Sastraka edo belar ugari dagoen lekuak atsegin ditu eta
Euskal Herrian, isurialde mediterraniarrean baino atlantikoan
arruntagoa da.

Gorputza eta burua:
85-133 mm

Isatsa: 25-46 mm
Pisua: 19-52 g

Familia: Krizetidoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Basasagua
Apodemus sylvaticus

Ratón de campo
Mulot sylvestre

Basasaguak belarri eta begi handiak, isats luze eta mehea eta
jauzi egiteko egokiak diren atzeko hanka eta oin luzeak ditu.
Koloreari dagokionez, bizkarralde arre-horiska du eta sabelal-
dea zuriska. Sarritan orban horia du bularraldean. Gautarra da
batik bat. Haziak eta fruituak jaten ditu normalean, baina
batzuetan ornogabe txikiak ere bai. Euskal Herrian oso arrunta
da.

260 ugaztunak

Gorputza eta burua:
71-110 mm

Isatsa: 69-115 cm
Pisua: 14-30 g

Familia: Muridoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 289. or.
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Arratoi beltza
Rattus rattus

Rata campestre
Rat noir

Arratoi beltzak arratoi arruntaren antz handia du, baina belarri
handiagoak ditu eta isatsa luzeagoa eta ilerik gabea. Leku basa-
tietan bizi denean, fruituak, landare-atalak eta animalia txikiak
jaten ditu; leku gizatartuetan bizi denean, berriz, ia edozer
jaten du. Gautarra da. Euskal Herrian, batik bat leku gizatar-
tuetan eta zabortegietan, oso arrunta da.

Gorputza eta burua:
15-23 cm

Isatsa: 17-28 cm
Pisua: 72-215 g

Familia: Muridoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Arratoi arrunta
Rattus norvegicus

Rata común
Surmulot

Arratoi arruntak arratoi beltzaren antz handia du, baina hark
baino belarri txikiagoak eta isats laburragoa ditu. Omniboroa
da eta gizakiak sortutako hondakinak jaten ditu nagusiki. Gau-
tarra da batik bat eta ia mundu guztiko leku gizatartuetan bizi
da, uretatik gertu gehienetan. Euskal Herrian banaketa oroko-
rra du eta bertako hiri eta herrietan oso arrunta da.

262 ugaztunak

Gorputza eta burua:
19-27 cm

Isatsa: 16-23 cm
Pisua: 231-520 g

Familia: Muridoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 289. or.
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Etxe-sagua
Mus musculus

Ratón casero
Souris grise

Etxe-saguak ile leun eta arre-grisaska du normalean eta begi
handiak. Gautarra da eta, gaur egun, gizakia bizi den lekuetan
bizi da batez ere, baina badaude basatiak diren etxe-saguak ere.
Ale basatiek haziak eta landare-kimuak jaten dituzte batez ere
eta gizakiarengandik hurbil bizi direnek ia edozer. Euskal
Herri osoan bizi da eta oso ugaria da.

Gorputza eta burua:
75-87 mm

Isatsa: 80-91 mm
Pisua: 14-20 g

Familia: Muridoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Muxar grisa
Glis glis

Lirón gris
Loir

Muxar grisak begi handi eta irtenak ditu, belarriak txikiak eta
ile sarriko isats luzea. Ilea gris iluna du bizkarraldean eta argia
sabelaldean. Zuhaitzetan bizi da eta fruituak, haziak eta intsek-
tuak jaten ditu. Gautarra da eta eguna zuhaitzetako zuloetan
egiten du. Udazkenean gantz ugari metatzen du eta neguan
hibernatu egiten du. Euskal Herrian, hostogalkorren basoak
dauden lekuetan bizi da.

264 ugaztunak

Gorputza eta burua:
130-190 mm

Isatsa: 110-150 mm
Pisua: 70-185 g

Familia: Gliridoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 289. or.
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Soro-muxarra
Eliomys quercinus

Lirón careto
Lérot

Soro-muxarrak nahikoa belarri handiak eta ile motzez jantzita-
ko oso isats luzea ditu. Bizkarraldea grisa edo gorriska du,
sabelaldea zuria eta begien inguruan mozorro-itxurako orban
beltza du. Gautarra da eta fruituak, ornogabeak, arrautzak eta
ornodun txikiak jaten ditu. Neguan hibernatu egiten du. Euskal
Herrian, baso, larre eta harritzetan bizi da.

Gorputza eta burua:
100-170 mm

Isatsa: 90-147 mm
Pisua: 45-120 g

Familia: Gliridoak
Ordena: Karraskariak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 289. or.
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Karniboroak (Carnivora ordena)

Ordena honetan bi subordena bereizten dira: pinipedio-
ak eta fisipedioak. Lehenak (mortsa, foka eta itsas
lehoiak) itsasoan bizi eta elikatzen dira eta hainbat mol-
daketa dute horretarako (hegats-itxurako besoak, gor-
putz fusiformea, etab.). Lehorrera, ugaltzera edo atseden
hartzera soilik irteten dira. Fisipedioak lehorrean bizi
dira eta lau hankatan ibiltzen dira oro har, baina gutxi
batzuek bizimodu anfibioa dute eta igeri egiteko molda-
ketak (isats zapalak, oin palmatuak, etab.) dituzte. Guzti-
ra 260 espezie inguru bizi dira munduan eta hamalau
inguru Euskal Herrian.

Ezaugarri nagusiak

Karnibororik txikienak, erbinude arruntak, 200 g inguru
pisatzen ditu gehienez. Espezie lehortarrik handiena,
grizzly hartza, 780 kg pisatzera hel daiteke eta itsas ele-
fanteak 3.600 kg baino gehiago izan ditzake. Dena den,
espezie gehienek 4-8 kg inguruko pisua dute. Karniboro
lehortar gehienak ehiztari trebeak eta haragijaleak dira,
baina batzuk (hartzak eta mapatxeak, adibidez) omnibo-
roak dira eta landare-jatorriko elikagaiak jaten dituzte
batez ere. Guztiek ehizarako eta haragia mozteko ego-
kiak diren hortzak dituzte eta liseri-hodia nahikoa labu-
rra dute, haragia liseritzea nahikoa erraza da eta. Gehie-
nak lurraldekoiak dira eta bakarka, binaka edo taldeka
bizi eta aritzen dira ehizan.
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Bizi-zikloa eta ugalketa

Karniboro lehortar bakarti askok ez du bikote iraunko-
rrik eratzen eta emeak soilik zaintzen ditu kumeak. Beste
batzuek bikote iraunkorrak eratzen dituzte eta bikoteki-
de biek zaintzen dituzte kumeak. Beste askok taldeak
osatzen dituzte. Horrelakoetan, taldeak ar nagusi bat iza-
ten du normalean eta berori izaten da ugaltzen dena,
batzuetan taldeko eme guztiekin eta beste batzuetan hie-
rarkian nagusi den emearekin soilik. Gainerako taldeki-
deek kumeak zaintzen laguntzen dute. Kume gehienek,
denbora asko pasatzen dute gurasoekin edo taldean eta
denbora horretan ehizan ikasten dute, besteak beste.

Banaketa

Antarktikan izan ezik, munduko kontinente eta itsaso
guztietan bizi dira. Zenbait irla ozeanikotan ez da karni-
boro lehortarrik bizi, baina karniboro itsastarrek ia irla
guztietako ertzak bisitatzen dituzte.



Otsoa
Canis lupus

Lobo
Loup

Otsoak txakur handiaren itxura du, baina burua zabalagoa du
eta isatsa beti behean eramaten du. Normalean taldeak osatu
ohi ditu eta animalia handiak harrapatzen ditu, baina batzue-
tan bakarka bizi da eta animalia txikiagoak jaten ditu. Antzina,
Euskal Herri osoan bizi zen, baina gaur egun ale gutxi batzuk
baino ez dira ikusten Araba eta Bizkaiko mendebaldeko men-
dietan.

268 ugaztunak

Gorputza eta burua:
100-140 cm

Isatsa: 30-50 cm
Pisua: 30-75 kg

Familia: Kanidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 291. or.
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Azeria
Vulpes vulpes

Zorro
Renard

Azeriak txakur txikiaren itxura du, baina isatsa luzeagoa eta
iletsuagoa du eta muturra eta belarriak ere luzeagoak ditu.
Kolorea arre-grisaska edo gorriska du. Gautarra eta bakartia da
eta ornodun txikiak, ornogabeak, fruituak eta haratustela jaten
ditu. Ia edozein lekutan bizi daiteke eta Euskal Herrian arrunta
da.

Gorputza eta burua:
60-90 cm

Isatsa: 35-40 cm
Pisua: 7 kg

Familia: Kanidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 291. or.



Hartz arrea
Ursus arctos

Oso pardo
Ours brun

Hartza gautarra eta bakartia da eta edozein motatako ingurune
naturaletan bizi daiteke. Omniboroa da eta landareak jaten ditu
nagusiki. Negua lozorroan igarotzen du. Antzina, Europa
osoan bizi zen, baina desagertu egin da ia mendebalde osoan
eta mendikate batzuetan (Kantabriar mendikatean, Pirinioetan,
Alpeetan...) soilik bizi da. Euskal Herriko Pirinioetan aleren bat
edo beste ibiltzen da noizbehinka.

270 ugaztunak

Gorputza eta burua:
1,7-2,2 m

Pisua: 100-340 kg

Familia: Urtsidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 290. or.
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Erbinude zuria
Mustela erminea

Armiño
Hermine

Erbinude zuriak gorputz luzea eta hanka laburrak ditu. Nahi-
koa ugaztun txikia da eta emeak arrak baino txikiagoak izaten
dira. Udan, bizkarralde arre-gorriska eta sabelalde zuria izaten
ditu eta neguan, gorputz osoa zuria izaten du. Hala ere, isatsa-
ren muturra beltza du beti. Ugaztun txikiak jaten ditu (batez
ere karraskariak) eta Euskal Herrian, leku gutxi batzuetan
baino ez da bizi.

Gorputza eta burua:
24-31 cm

Isatsa: 9,5-14 cm
Pisua: 140-440 g

Familia: Mustelidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 291. or.



Erbinude arrunta
Mustela nivalis

Comadreja
Belette

Erbinudeak bizkarralde arre-gorriska eta sabelalde zuria ditu
eta bere isatsak ez du mutur beltzik. Europako karnibororik
txikiena da eta emeak arrak baino txikiagoak izaten dira. Bere
gorputzaren formari esker karraskarien zuloetan sartu eta
horiek harrapatzeko gai da. Karraskariez gain, hegaztiak eta
arrautzak jaten ditu. Euskal Herri guztian bizi da.

272 ugaztunak

Gorputza eta burua:
17-23 cm

Isatsa: 3-7cm
Pisua: 35-200 g

Familia: Mustelidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 291. or.
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Bisoi europarra
Mustela lutreola

Visón europeo
Vison d´Europe

Bisoi europarra marroi iluna da guztiz, ahoaren goialdean eta
behealdean dituen orban zuriak izan ezik. Igerilari trebea da
eta oinetan uretan errazago mugitzeko balio duten hatzarteko
mintzak ditu. Ura dagoen lekuetan bizi da (ibaietan, padure-
tan, lakuetan, etab.etan) eta animalia txikiak jaten ditu. Gauta-
rra eta bakartia da. Euskal Herrian oso urria da.

Gorputza eta burua:
35-40 cm

Isatsa: 13-15 cm
Pisua: 500-1500 g

Familia: Mustelidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa



Ipurtatsa
Mustela putorius

Turón común
Putois

Ipurtatsak oso ile iluna, ia beltza, eta luzea du, baina bizkarral-
dean ilaun horiska ageri zaio ile horren azpitik. Muturra zuris-
ka du eta begien alboetan ere orban zuriskak ditu. Uzkiaren
ondoan oso usain handiko substantzia jariatzen duten gurui-
nak ditu. Gautarra da eta ornodun txikiak (karraskariak, hegaz-
tiak, untxiak, etab.) jaten ditu. Euskal Herri osoan bizi da, baina
ez da ugaria.

274 ugaztunak

Gorputza eta burua:
29-46 cm

Isatsa: 12,5-14 cm
Pisua: 620 g (emeek),

980 g (arrek)

Familia: Mustelidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 291. or.
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Lepahoria
Martes martes

Marta
Martre des pins

Lepahoriak ile marroi iluna du oro har, baina bularraldean
orban horiska bereizgarria dauka. Gautarra eta bakartia da eta
sarritan zuhaitzetan ibiltzen da. Normalean ornodunak jaten
ditu (katagorriak, hegaztiak, untxiak, etab.), baina fruituak ere
jaten ditu. Bere azala oso preziatua denez, leku askotan izuga-
rri urritu da. Euskal Herrian, ongi kontserbatutako basoetan
bizi da.

Gorputza eta burua:
43-51 cm

Isatsa: 20-26 cm
Pisua: 1,8 kg (gehienez)

Familia: Mustelidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 291. or.



Lepazuria
Martes foina

Garduña
Fouine

Lepazuriaren ezaugarri nabariena bularraldean duen orban
zuria da. Gainerakoan, ilaje arrea du. Gautarra eta bakartia da
eta lepahoria ez bezala, gutxitan ibiltzen da zuhaitzetan. Orno-
dun txikiak jaten ditu batik bat eta sarritan fruitu, ornogabe eta
arrautzekin osatzen du bere dieta. Euskal Herri guztian bizi da
eta sarritan gizakiak egindako eraikuntzak erabiltzen ditu gor-
deleku gisa.

276 ugaztunak

Gorputza eta burua:
42-48 cm

Isatsa: 22-26 cm
Pisua: 1,2-2 kg

Familia: Mustelidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 291. or.
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Azkonarra
Meles meles

Tejón
Blaireau

Azkonarrak gorputz sendo grisa eta hanka labur eta beltzak
ditu. Burua zuria du eta begiak estaltzen dizkioten bi lerro
beltz ditu. Gautarra da eta egunez lurpean egindako zuloetan
egoten da. Omniboroa da eta lurpeko animalia eta landare-ata-
lak (zizareak, intsektuak, erraboilak, etab.) jaten ditu nagusiki.
Baso eta sastraketan bizi da eta Euskal Herrian nahikoa arrunta
da.

Gorputza eta burua:
67-80 cm

Isatsa: 12-19 cm
Pisua: 6,5-17 kg

Familia: Mustelidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 292. or.



Igaraba
Lutra lutra

Nutria
Loutre

Igarabak oso gorputz eta isats luzeak eta ile arre iluna ditu.
Hankak, aldiz, laburrak eta oinak hatzarteko mintzez horni-
tuak ditu. Gautarra, bakartia eta oso igerilari trebea da. Ibaie-
tan, lakuetan eta paduretan bizi da eta arrainak eta bestelako
animalia urtarrak jaten ditu. Eskal Herrian, igaraba-kopuruak
atzera egin du azken hamarkadetan eta, gaur egun, oso urria
da.

278 ugaztunak

Gorputza eta burua:
60-85 cm

Isatsa: 35-45 cm
Pisua: 7,4 kg (emeek);

10,3 kg (arrek)

Familia: Mustelidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa

Oin-arrastoa: 292. or.
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Katajineta
Genetta genetta

Gineta
Genette

Katajinetak katu txikiaren itxura du, baina katuak baino mutur
zorrotzagoa eta isats luzeagoa ditu. Azal grisa du oro har,
baina bizkarraldea orban beltzez jantzita eta isatsa eraztun bel-
tzez apainduta ditu. Gautarra eta bakartia da eta ugaztun txi-
kiak, hegaztiak eta intsektuak jaten ditu nagusiki. Euskal
Herrian baso eta sastraketan bizi da. Jatorriz afrikarra da.

Gorputza eta burua:
50-58 cm

Isatsa: 40-48 cm
Pisua: 1-2,5 kg

Familia: Biberridoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa

Oin-arrastoa: 292. or.



Basakatua
Felis sylvestris

Gato montés
Chat sauvage

Basakatua etxe-katuaren antzekoa da, baina burua katuak
baino handiagoa, gorputza sendoagoa eta isatsa iletsuagoa eta
eraztun beltzez jantzia ditu. Gautarra eta bakartia da, trebeta-
sun handiz igotzen da zuhaitzetara eta ugaztun txikiak jaten
ditu normalean. Euskal Herrian nahikoa urria da eta ondo kon-
tserbatuta dauden baso eta sastraketan bizi da.

280 ugaztunak

Gorputza eta burua:
50-80 cm

Isatsa: 28-35 cm
Pisua: 4 kg (emeek);

5 kg (arrek)

Familia: Felidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa

Oin-arrastoa: 293. or.
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Katamotza
Lynx lynx

Lince boreal
Lynx boréal

Katamotza Europako felidorik handiena da. Gautarra eta
bakartia da eta ugaztunak jaten ditu batik bat (karraskariak,
orein-kumeak, orkatzak, erbiak, etab.). Antzina, Europa osoan
bizi zen eta arrunta zen Euskal Herrian. Gaur egun desagertuta
dago Mendebaldeko Europako leku gehienetan, baina Pirinioe-
tan ale gutxi batzuk bizi direla uste da. Euskal Herriko Pirinio-
etan ere ikusi da noizbait.

Gorputza eta burua:
80-105 cm

Isatsa: 10-30 cm
Pisua: 14-36,5 kg

Familia: Felidoak
Ordena: Karniboroak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa

Oin-arrastoa: 293. or.
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Artiodaktiloak (Artiodactyla ordena)

Ordena hau ugaztunen arteko ugarienetakoa da eta, bes-
teak beste, txerri, pekari, hipopotamo, gamelu, orein,
jirafa, antilope, ardi, ahuntz eta behiak hartzen ditu
barne. Tamaina ertain edo handia dute eta gehienek las-
terka ihes egiteko eta landareak liseritzeko moldaketak
dituzte. Askok adarrak dauzkate. Guztira 150 espezie
inguru bizi dira munduan eta hamabost Europan. Euskal
Herrian bost espezie basati eta hainbat etxekotu bizi
dira.

Ezaugarri nagusiak

Gehienak herbiboroak dira eta landareak liseritzeko,
urdail handia eta heste luzeak dituzte (asko hausnarka-
riak dira). Gutxi batzuk omniboroak dira. Hatzak apo
bilakatuta dituzte eta hirugarren eta laugarren hatzekin
ukitzen dute lurra. Bigarrena eta bosgarrena txikiagoak
dira eta ia inoiz ez dute lurra ukitzen. Lehena desager-
tuta dago. Gehienek oso azkar korrika egiten dute
(batzuek 80 km/h-ko abiadura har dezakete eta askok
50 km/h ingurukoa), baina, normalean oinez edo tros-
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tan ibiltzen dira. Normalean taldeak osatzen dituzte,
sarritan oso handiak. Hainbatek migrazioak burutzen
dituzte ugaltzen diren eta elikatzen diren hainbat
eskualderen artean.

Bizi-zikloa eta ugalketa

Artiodaktilo askok gorteiatze landua dute eta sarritan,
arrak poligamoak dira. Ernaldia espeziearen tamainare-
kin erlazionatuta dago hein handi batean eta 4-14 hilabe-
te irauten ditu. Erditzeko unean, eme askok taldea uzten
dute eta maiz, ezkutatu egiten dira bakarrik erditzeko.
Eskualde epeletan udaberrian edo udan erditzen dira eta
tropikoetan euri-sasoian edo hori amaitu berri dela.
Ingurune-baldintza eroso eta egonkorretan bizi diren
espezieek ez dute ugal-sasoi zehatzik. Gehienek kume
bakarra izaten dute aldi oro eta gutxi batzuek bi edo
hiru. Ondoren, eme gehienek karena jaten dute. Jaio eta
ordu gutxira kumeak ibili eta lasterka egiteko gai dira.
Edoskitzaroak hainbat hilabete irauten ditu (eskuarki
urtebete inguru).

Banaketa

Artiodaktiloak ia mundu guztian bizi dira gaur egun.
Hala ere, lurralde Arktiarrean falta dira eta Australia eta
Zeelanda Berrian gizakiak sartuak dira. Espezie gehie-
nek oso habitat-behar estua dute, baina, hala ere, espezie
askok oso banaketa zabala dute.



Basurdea
Sus scrofa

Jabalí
Sanglier

Basurdeak gorputz sendoa, hanka labur eta meheak, buru han-
dia eta mutur luze eta mugikorra ditu. Ilajea arrea da eta ile
motzez eta zurda luzez osatuta dago. Beheko letaginak han-
diak eta zuzenak ditu, baina goikoak gorantz kurbatuta ditu
eta sarritan, ahotik kanpo irteten zaizkio. Hazi, fruitu, sustrai,
erraboila eta perretxikoak jaten ditu batez ere. Gautarra da eta
Euskal Herrian arrunta da.

284 ugaztunak

Gorputza eta burua:
110-155 cm

Isatsa: 15-20 cm
Pisua: 35-190 kg

Familia: Suidoak
Ordena: Artiodaktiloak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 294. or.
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Oreina
Cervus elaphus

Ciervo
Cerf

Oreinak neguan kolore arre-grisaska izaten du eta udan arre-
-gorriska. Gorputz sendoa eta hanka luzeak ditu eta 1,5 m-ko
altuera izatera heldu ohi da. Arrek buruan urtero hazten zaiz-
kien adarrak izaten dituzte. Landare-kimu gazteak, hostoak eta
fruituak jaten ditu. Euskal Herrian, hostogalkorren basoak eta
larreak dauden hainbat lekutan bizi da.

Gorputza eta burua:
165-250 cm

Isatsa: 12-14 cm
Pisua: 100-350 kg

Familia: Zerbidoak
Ordena: Artiodaktiloak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 295. or.



Orkatza
Capreolus capreolus

Corzo
Chevreuil

Orkatza Europako zerbido txikiena da. Neguan ile arre-grisas-
ka izaten du eta udan ile arre-gorriska. Sabelaldea zuria du
beti. Arrek urtero hazten zaizkien adar txikiak izaten dituzte.
Landareen zati berdeak eta kimuak jaten ditu batez ere eta
horretarako iluntzea eta gaua aprobetxatzen ditu. Euskal
Herrian, basoak eta larreak tartekatzen diren lekuak ditu gus-
tukoen.

286 ugaztunak

Gorputza eta burua:
95-140 cm

Isatsa: ia ez dute
Pisua: 15-30 kg

Familia: Zerbidoak
Ordena: Artiodaktiloak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 294. or.
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Sarrioa
Rupicapra pyrenaica

Sarrio
Isard

Sarrioa goi-mendian bizitzeko moldatuta dago. Ahuntzaren
antzekoa da eta ile gris-gorriska izaten du udan eta ile iluna
neguan. Arrek zein emeek adarrak dituzte, baina arrek dituzte-
nek gako-forma nabariagoa dute. Emeek eta gazteek taldeak
osatzen dituzte, baina ar helduak bakartiak dira. Belarra, like-
nak, goroldioak eta kimu gazteak jaten ditu, batez ere, eta Eus-
kal Herrian, Pirinioetan soilik bizi da.

Gorputza eta burua:
90-130 cm

Isatsa: 3-4 cm
Pisua: 30-55 kg

Familia: Bobidoak
Ordena: Artiodaktiloak
Klasea: Ugaztunak

Banaketa
Oin-arrastoa: 295. or.



288 hainbat ugaztunen oin-arrastoak

1. ERANSKINA. Hainbat ugaztunen oin-arrastoak

trikua (233. or.)

erbia
(251. or.)

untxia
(252. or.)

satitsu
arrunta
(235. or.)

satorra (238. or.)

Oin-arrasto hauek (hartz arrearena ezik) tamaina naturalean
daude.

AU laburdurak aurreko oin-arrastoa adierazten du eta AT-k
atzekoa.

Aurreko eta atzeko arrastoak gutxi gora-behera berdinak
direnean, ez da azalpenik ematen. 

Arrasto bakoitzaren ondoko orrialde-zenbakiak espezie
horri dagokion testua irakurleak zein orrialdetan aurki deza-
keen adierazten du.

AU
AT AU

AU

AT

AT
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katagorria
(255. or.)

mendebaldeko
ur-arratoia

(258. or.)

marmota
(256. or.)

basasagua
(260. or.)

arratoia
(262. or.)

muxar grisa/
/soro-muxarra
(264-265. orr.)

AU

AU

AU

AU

AU

AU

AT

AT

AT

AT

AT

AT
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hartz arrea (1/4)
(270. or.)

AU

AT
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otsoa (268. or.)

azeria (269. or.)

erbinude zuria/
/erbinude arrunta

(271-272. orr.)

ipurtatsa
(274. or.)

lepahoria/lepazuria
(275-276. orr.)

AU

AT



292 hainbat ugaztunen oin-arrastoak

igaraba
(278. or.)

azkonarra
(277. or.)

AU

AU

AT

AT
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katajineta
(279. or.)

basakatua
(280. or.)

katamotza
(281. or.)

AU

AT
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orkatza
(286. or.)

basurdea
(284. or.)
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oreina
(285. or.)

sarrioa
(287. or.)AU

AT elurretan



296 kokapen taxonomikoa

2. ERANSKINA

Euskal Herriko ornodun lehortarren
kokapen taxonomikoa

Anfibioak (klasea)

◆ Kaudatuak (ordena)

● Salamandridoak (familia)
Arrabio arrunta (Salamandra salamandra)

Uhandre piriniarra (Euproctus asper)

Uhandre alpetarra (Triturus alpestris)

Uhandre palmatua (Triturus helveticus)

Uhandre marmolairea (Triturus marmoratus)

◆ Anuruak (ordena)

● Diskoglosidoak (familia)
Txantxiku arrunta (Alytes obstetricans)

Apo pintatua (Discoglosus pictus)

● Pelobatidoak (familia)
Apo ezproiduna (Pelobates cultripes)

Apo pikarta (Pelodytes punctatus)

● Bufonidoak (familia)
Apo arrunta (Bufo bufo)

Apo lasterkaria (Bufo calamita)
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● Hilidoak (familia)
Zuhaitz-igel arrunta (Hyla arborea)

Hegoaldeko zuhaitz-igela (Hyla meridionalis)

● Erranidoak (familia)
Baso-igel jauzkaria (Rana dalmatina)

Baso-igel iberiarra (Rana iberica)

Ur-igel arrunta (Rana perezi)

Baso-igel gorria (Rana temporaria)

Narrastiak (klasea)

◆ Kelonioak (ordena)

● Emididoak (familia)
Apoarmatu istilzalea (Emys orbicularis)

Apoarmatu korrontezalea (Mauremys leprosa)

◆ Eskuamatuak (ordena)

● Gekonidoak (familia)
Dragoitxoa (Tarentola mauritanica)

● Eszintzidoak (familia)
Eskinko hiruhatza (Chalcides chalcides)

Eskinko bosthatza (Chalcides bedriagai)

● Lazertidoak (familia)
Sugandila buztangorria (Acanthodactylus erythrurus)

Txaradi-sugandila (Psammodromus algirus)

Espartzudi-sugandila (Psammodromus hispanicus)

Gardatxoa (Lacerta lepida)

Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi)
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Musker berdea (Lacerta viridis)

Sugandila bizierrulea (Lacerta vivipara)

Horma-sugandila (Podarcis muralis)

Sugandila iberiarra (Podarcis hispanica)

● Angidoak (familia)
Zirauna (Anguis fragilis)

● Kolubridoak (familia)
Suge berde-horia (Coluber viridiflavus)

Iparraldeko suge leuna (Coronella austriaca)

Hegoaldeko suge leuna (Coronella girondica)

Eskulapioren sugea (Elaphe longissima)

Eskailera-sugea (Elaphe scalaris)

Montpellierko sugea (Malpolon monspessulanus)

Suge gorbataduna (Natrix natrix)

Suge biperakara (Natrix maura)

● Biperidoak (familia)
Aspis sugegorria (Vipera aspis)

Sugegorri kantabriarra (Vipera seoanei)

Lataste sugegorria (Vipera latastei)

Hegaztiak (klasea)

◆ Podizipediformeak (ordena)

● Podizipedidoak (familia)
Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis)

Murgil handia (Podiceps cristatus)
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◆ Prozelariformeak (ordena)

● Hidrobatidoak (familia)
Ekaitz-txori txikia (Hydrobates pelagicus)

◆ Pelekaniformeak (ordena)

● Falakrokorazidoak (familia)
Ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis)

◆ Zikoniformeak (ordena)

● Ardeidoak (familia)
Amiltxori txikia (Ixobrychus minutus)

Txori-zezen arrunta (Botaurus stellaris)

Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax)

Lertxun gorria (Ardea purpurea)

● Zikonidoak (familia)
Amiamoko zuria (Ciconia ciconia)

◆ Antseriformeak (ordena)

● Anatidoak (familia)
Ipar-ahatea (Anas strepera)

Basahatea (Anas platyrhynchos)

Uda-zertzeta (Anas querquedula)

Ahate gorrizta (Netta rufina)

◆ Falkoniformeak (ordena)

● Akzipitridoak (familia)
Zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus)

Miru beltza (Milvus migrans)

Miru gorria (Milvus milvus)

Ugatza (Gypaëtus barbatus)
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Sai zuria (Neophron percnopterus)

Sai arrea (Gyps fulvus)

Arrano sugezalea (Circaëtus gallicus)

Zingira mirotza (Circus aeruginosus)

Mirotz zuria (Circus cyaneus)

Mirotz urdina (Circus pygargus)

Aztorea (Accipiter gentilis)

Gabiraia (Accipiter nisus)

Zapelatz arrunta (Buteo buteo)

Arrano beltza (Aquila chrysaëtos)

Arrano txikia (Hieraëtus pennatus)

Bonelli arranoa (Hieraëtus fasciatus)

● Falkonidoak (familia)
Nauman belatza (Falco naumanni)

Belatz gorria (Falco tinnunculus)

Zuhaitz-belatza (Falco subbuteo)

Belatz handia (Falco peregrinus)

◆ Galiformeak (ordena)

● Tetraonidoak (familia)
Lagopodo zuria (Lagopus mutus)

Basoilarra (Tetrao urogallus)

● Fasianidoak (familia)
Eper gorria (Alectoris rufa)

Eper grisa (Perdix perdix)

Galeperra (Coturnix coturnix)

Faisai arrunta (Phasianus colchicus)
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◆ Gruiformeak (ordena)

● Erralidoak (familia)
Uroilanda handia (Rallus acuaticus)

Uroilanda hankaberdea (Porzana parva)

Uroilanda txikia (Porzana pusilla)

Uroiloa (Gallinula chloropus)

Kopetazuri arrunta (Fulica atra)

● Otididoak (familia)
Basoilo handia (Otis tarda)

Basoilo txikia (Otis tetrax)

◆ Karadriformeak (ordena)

● Karadridoak (familia)
Txirritxo txikia (Charadrius dubius)

Hegabera (Vanellus vanellus)

● Eskolopazidoak (familia)
Istingor arrunta (Gallinago gallinago)

Oilagorra (Scolopax rusticola)

Kuliska txikia (Actitis hypoleucos)

Bernagorri arrunta (Tringa totanus)

● Errekurbirostridoak (familia)
Zankaluzea (Himantopus himantopus)

● Burrinidoak (familia)
Atalarra (Burhinus oedicnemus)

● Laridoak (familia)
Kaio iluna (Larus fuscus)

Kaio hankahoria (Larus cachinnans)
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◆ Kolunbiformeak (ordena)

● Pteroklidoak (familia)
Ganga azpibeltza (Pterocles orientalis)

Ganga azpizuria (Pterocles alchata)

● Kolunbidoak (familia)
Haitz-usoa (Columba livia)

Txoloma (Columba oenas)

Pagausoa (Columba palumbus)

Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto)

Usapal arrunta (Streptopelia turtur)

◆ Kukuliformeak (ordena)

● Kukulidoak (familia)
Kukua (Cuculus canorus)

Kuku mottoduna (Clamator glandarius)

◆ Estrigiformeak (ordena)

● Titonidoak (familia)
Hontza zuria (Tyto alba)

● Estrigidoak (familia)
Apo-hontza (Otus scops)

Hontza handia (Bubo bubo)

Mozolo arrunta (Athene noctua)

Urubi arrunta (Strix aluco)

Hontza ertaina (Asio otus)

◆ Kaprimulgiformeak (ordena)

● Kaprimulgidoak (familia)
Zata arrunta (Caprimulgus europaeus)

Zata lepagorria (Caprimulgus ruficollis)
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◆ Apodiformeak (ordena)

● Apodidoak (familia)
Sorbeltz arrunta (Apus apus)

Malkar-sorbeltza (Apus melba)

◆ Koraziformeak (ordena)

● Altzedinidoak (familia)
Martin arrantzalea (Alcedo atthis)

● Meropidoak (familia)
Erlatxoria (Merops apiaster)

● Korazidoak (familia)
Karraka (Coracias garrulus)

● Upupidoak (familia)
Argi-oilarra (Upupa epops)

◆ Piziformeak (ordena)

● Pizidoak (familia)
Lepitzulia (Jynx torquilla)

Okil berdea (Picus viridis)

Okil beltza (Dryocopus martius)

Okil handia (Dendrocopos major)

Okil ertaina (Dendrocopos medius)

Okil gibelnabarra (Dendrocopos leucotos)

Okil txikia (Dendrocopos minor)

◆ Paseriformeak (ordena)

● Alaudidoak (familia)
Kalandria (Melanocorypha calandra)

Txoriandre arrunta (Calandrella cinerea)
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Txoriandre pispoleta (Calandrella rufescens)

Kutturlio arrunta (Galerida cristata)

Kutturlio mokolaburra (Galerida theklae)

Pirripioa (Lullula arborea)

Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis)

● Hirundinidoak (familia)
Uhalde-enara (Riparia riparia)

Haitz-enara (Hirundo rupestris)

Enara arrunta (Hirundo rustica)

Enara azpizuria (Delichon urbica)

● Motazilidoak (familia)
Landa-txirta (Anthus campestris)

Uda-txirta (Anthus trivialis)

Mendi-txirta (Anthus spinoletta spinoletta)

Larre-buztanikara (Motacilla flava)

Buztanikara horia (Motacilla cinerea)

Buztanikara zuria (Motacilla alba)

● Zinklidoak (familia)
Ur-zozoa (Cinclus cinclus)

● Trogloditidoak (familia)
Txepetxa (Troglodytes troglodytes)

● Prunelidoak (familia)
Tuntun arrunta (Prunella modularis)

Mendi-tuntuna (Prunella collaris)

● Muszikapidoak (familia)
Txantxangorria (Erithacus rubecula)

Urretxindorra (Luscinia megarhynchos)

Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros)

Buztangorri argia (Phoenicurus phoenicurus)
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Pitxartxar nabarra (Saxicola rubetra)

Pitxartxar burubeltza (Saxicola torquata)

Buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe)

Buztanzuri horia (Oenanthe hispanica)

Buztanzuri beltza (Oenanthe leucura)

Harkaitz-zozo gorria (Monticola saxatilis)

Harkaitz-zozo urdina (Monticola solitarius)

Zozo paparzuria (Turdus torquatus)

Zozo arrunta (Turdus merula)

Birigarro arrunta (Turdus philomelos)

Garraztarroa (Turdus viscivorus)

Errekatxindorra (Cettia cetti)

Ihi-txoria (Cisticola juncidis)

Benarriz nabarra (Locustella naevia)

Benarriz gorrizta (Locustella luscinioides)

Benarriz arrunta (Acrocephalus schoenobaenus)

Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaeus)

Lezkari karratxina (Acrocephalus arundinaceus)

Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta)

Sasi-txori zurizta (Hippolais pallida)

Zozo-txinboa (Sylvia hortensis)

Baso-txinboa (Sylvia borin)

Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla)

Sasi-txinboa (Sylvia communis)

Txinbo burubeltza (Sylvia melanocephala)

Txinbo papargorrizta (Sylvia cantillans)

Ezkai-txinboa (Sylvia conspicillata)

Etze-txinboa (Sylvia undata)

Txio lepazuria (Phylloscopus bonelli)

Txio arrunta (Phylloscopus collybita)

Txio horia (Phylloscopus trochilus)

Mendi-erregetxoa (Regulus regulus)

Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapillus)
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Euli-txori grisa (Muscicapa striata)

Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca)

● Paridoak (familia)
Buztanluzea (Aegithalos caudatus)

Kaskabeltz txikia (Parus palustris)

Amilotx mottoduna (Parus cristatus)

Pinu-kaskabeltza (Parus ater)

Amilotx urdina (Parus caeruleus)

Kaskabeltz handia (Parus major)

● Sitidoak (familia)
Garrapoa (Sitta europaea)

Harkaitz-txoria (Tichodroma muraria)

● Zertidoak (familia)
Basoetako gerri-txoria (Certhia familiaris)

Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla)

● Erremizidoak (familia)
Dilindaria (Remiz pendulinus)

● Oriolidoak (familia)
Urretxoria (Oriolus oriolus)

● Lanidoak (familia)
Antzandobi arrunta (Lanius collurio)

Antzandobi handia (Lanius excubitor)

Antzandobi kaskagorria (Lanius senator)

● Korbidoak (familia)
Eskinosoa (Garrulus glandarius)

Mika (Pica pica)

Belatxinga mokohoria (Pyrrhocorax grauculus)

Belatxinga mokogorria (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Bele txikia (Corvus monedula)
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Belabeltza (Corvus corone)

Erroia (Corvus corax)

● Esturnidoak (familia)
Arabazozo beltza (Sturnus unicolor)

Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris)

● Plozeidoak (familia)
Etxe-txolarrea (Passer domesticus)

Landa-txolarrea (Passer montanus)

Harkaitz-txolarrea (Petronia petronia)

Elur-txonta (Montifringilla nivalis)

● Fringilidoak (familia)
Txonta arrunta (Fringilla coelebs)

Txirriskil arrunta (Serinus serinus)

Mendi-txirriskila (Serinus citrinella)

Txorru arrunta (Carduelis chloris)

Karnaba (Carduelis carduelis)

Tarina (Carduelis spinus)

Txoka arrunta (Acanthis cannabina)

Mokokerra (Loxia curvirostra)

Gailupa (Pyrrhula pyrrhula)

Mokolodia (Coccothraustes coccothraustes)

● Enberizidoak (familia)
Berdantza horia (Emberiza citrinella)

Hesi-berdantza (Emberiza cirlus)

Mendi-berdantza (Emberiza cia)

Miarritza (Emberiza hortulana)

Zingira-berdantza (Emberiza schoeniclus)

Gari-berdantza (Emberiza calandra)
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Ugaztunak (klasea)

◆ Intsektiboroak (ordena)

● Erinazeidoak (familia)
Trikua (Erinaceus europaeus)

● Sorizidoak (familia)
Millet satitsua (Sorex coronatus)

Satitsu txikia (Sorex minutus)

Ur-satitsu hankazuria (Neomys fodiens)

Cabrera ur-satitsua (Neomys anomalus)

Satitsu arrunta (Crocidura russula)

Baratze-satitsua (Crocidura suaveolens)

Satitsu etruriarra (Suncus etruscus)

● Talpidoak (familia)
Desman piriniarra (Galemys pyrenaicus)

Sator arrunta (Talpa europaea)

Sator itsua (Talpa occidentalis)

◆ Kiropteroak (ordena)

● Errinolofidoak (familia)
Ferra-saguzar handia (Rhinolophus ferrumequinum)

Ferra-saguzar txikia (Rhinolophus hipposideros)

Ferra-saguzar mediterraniarra (Rhinolophus euryale)

● Bespertilionidoak (familia)
Schreibers saguzarra (Miniopterus schreibersii)

Arratoi-belarri handia (Myotis myotis)

Arratoi-belarri txikia (Myotis blythi)

Natterer saguzarra (Myotis nattereri)

Myotis emarginatus

Bechstein saguzarra (Myotis bechsteinii)
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Ur-saguzarra (Myotis daubentonii)

Ipar-belarrihandia (Plecotus auritus)

Hego-belarrihandia (Plecotus austriacus)

Baso-saguzarra (Barbastella barbastellus)

Pipistrelo txikia (Pipistrellus pipistrellus)

Kuhl pipistreloa (Pipistrellus kuhlii)

Pipistrellus nathusii

Baratze-saguzarra (Eptesicus serotinus)

Nyctalus leisteri

● Molosidoak (familia)
Saguzar buztanluzea (Tadarida teniotis)

◆ Lagomorfoak (ordena)

● Leporidoak (familia)
Erbia (Lepus europaeus)

Untxia (Oryctolagus cuniculus)

◆ Karraskariak (ordena)

● Esziuridoak (familia)
Katagorria (Sciurus vulgaris)

Marmota (Marmota marmota)

● Krizetidoak (familia)
Lursagu gorria (Clethrionomys glareolus)

Ekialdeko ur-arratoia (Arvicola terrestris)

Mendebaldeko ur-arratoia (Arvicola sapidus)

Lursagu piriniarra (Pitymys pyrenaicus)

Lursagu lusitaniarra (Pitymys lusitanicus)

Lursagu mediterraniarra (Pitymys duodecimcostatus)

Landa-lursagua (Microtus arvalis)

Larre-lursagua (Microtus agrestis)

Elur-lursagua (Microtus nivalis)
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● Muridoak (familia)
Uzta-sagua (Micromys minutus)

Sagu lepahoria (Apodemus flavicollis)

Basasagua (Apodemus sylvaticus)

Arratoi beltza (Rattus rattus)

Arratoi arrunta (Rattus norvegicus)

Etxe-sagua (Mus musculus)

Landa-sagua (Mus spretus)

● Gliridoak (familia)
Muxar grisa (Glis glis)

Soro-muxarra (Eliomys quercinus)

● Kapromidoak (familia)
Koipua (Myocastor coypus)

◆ Karniboroak (ordena)

● Kanidoak (familia)
Otsoa (Canis lupus)

Azeria (Vulpes vulpes)

● Urtsidoak (familia)
Hartz arrea (Ursus arctos)

● Mustelidoak (familia)
Erbinude zuria (Mustela erminea)

Erbinude arrunta (Mustela nivalis)

Bisoi europarra (Mustela lutreola)

Ipurtatsa (Mustela putorius)

Lepahoria (Martes martes)

Lepazuria (Martes foina)

Azkonarra (Meles meles)

Igaraba (Lutra lutra)
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● Biberridoak (familia)
Katajineta (Genetta genetta)

● Felidoak (familia)
Basakatua (Felis sylvestris)

Katamotza (Lynx lynx)

◆ Artiodaktiloak (ordena)

● Suidoak (familia)
Basurdea (Sus scrofa)

● Zerbidoak (familia)
Oreina (Cervus elaphus)

Adarzabala (Dama dama)

Orkatza (Capreolus capreolus)

● Bobidoak (familia)
Sarrioa (Rupicapra pyrenaica)
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abejaruco 141
abubilla 142
Acanthis cannabina 221
accenteur mouchet 164
Accipiter nisus 93
acentor común 164
Acrocephalus arundinaceus 179
Acrocephalus scirpaeus 178
Actitis hypoleucos 113
Aegithalos caudatus 190
agateador común 198
águila culebrera 90
águila real 95
aguilucho cenizo 92
aguilucho pálido 91
aigle royal 95
Alauda arvensis 153
alcaraván 114
alcaudón común 203
alcaudón dorsirrojo 201
alcaudón real 202
Alcedo atthis 140
Alectoris rufa 102
alimoche 88
alondra común 153
alouette calandre 151
alouette des champs 153
Alytes obstetricans 27
amiamoko zuria 79
amilotx mottoduna 192
amilotx urdina 194
amiltxori arrunta 77
ánade real 82
Anas platyrhynchos 82
andarríos chico 113
Anguis fragilis 52
Anthus spinoletta spinoletta 158

Anthus trivialis 157
antzandobi arrunta 201
antzandobi handia 202
antzandobi kaskagorria 203
apo arrunta 30
apo lasterkaria 31
apo pikarta 29
apo pintatua 28
apo-hontza 128
apoarmatu istilzalea 41
Apodemus sylvaticus 260
Apus apus 137
Aquila chrysaëtos 95
arabazozo beltza 211
arabazozo pikarta 212
Ardea purpurea 78
ardilla común 255
argi-oilarra 142
armiño 271
arrabio arrunta 21
arrano beltza 95
arrano sugezalea 90
arratoi beltza 261
arratoi arrunta 262, 289
arrendajo común 204
Arvicola sapidus 258
Asio otus 131
aspis sugegorria 59
atalarra 114
Athene noctua 129
autillo 128
avión común 156
avión roquero 154
avutarda 108
azeria 269, 291
azkonarra 277, 292
baratze-saguzarra 247
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Barbastella barbastellus 245
barbastelle d’Europe 245
basahatea 82
basakatua 280, 293
basasagua 260, 289
baso-igel gorria 34
baso-saguzarra 245
baso-txinboa 181
basoilarra 101
basoilo handia 108
basurdea 284, 294
bécasse des bois 112
belabeltza 209
belatxinga mokohoria 206
belatxinga mokogorria 207
belatz gorria 96
belatz handia 97
bele txikia 208
belette 272
benarriz nabarra 177
berdantza horia 223
bergeronnette des ruisseaux 160
bergeronnette grise 161
bergeronnette printanière 159
birigarro arrunta 173
bisbita arbóreo 157
bisbita ribereño alpino 158
bisoi europarra 273
blaireau 277
bouscarle de Cetti 175
bouvreuil pivoine 222
bruant fou 225
bruant jaune 223
bruant proyer 226
bruant zizi 224
buitre leonado 89
Bufo bufo 30
Bufo calamita 31
buho chico 131
buitrón 176
Burhinus oedicnemus 114

busard cendré 92
busard Saint-Martin 91
buscarla pintoja 177
buse variable 94
Buteo buteo 94
buztangorri iluna 167
buztanikara horia 160
buztanikara zuria 161
buztanluzea 190
buztanzuri arrunta 169
buztanzuri horia 170
caille des blés 103
calandria 151
camachuelo común 222
campagnol agreste 259
campagnol amphibie 258
campagnol roussâtre 257
canard col-vert 82
Canis lupus 268
Capreolus capreolus 286
Caprimulgus europaeus 134
cárabo común 130
carbonero común 195
carbonero garrapinos 193
carbonero palustre 191
Carduelis carduelis 220
Carduelis chloris 219
carricero común 178
carricero tordal 179
cerf 285
cernícalo vulgar 96
Certhia brachydactyla 198
Cervus elaphus 285
Cettia cetti 175
Chalcides chalcides 45
Charadrius dubius 111
chardonneret 220
chat sauvage 280
chevalier guignette 113
chevreuil 286
chocard à bec jaune 206
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chocha perdiz 112
chochín 163
chorlitejo chico 111
chotacabras gris 134
choucas des tours 208
chouette chevêche 129
chouette effraye 127
chouette hulotte 130
chova piquigualda 206
chova piquirroja 207
Ciconia ciconia 79
ciervo 285
cigogne blanche 79
cigüeña común 79
cincle plongeur 162
Cinclus cinclus 162
circaète Jean-le-Blanc 90
Circaëtus gallicus 90
Circus cyaneus 91
Circus pygargus 92
Cisticola juncidis 176
cisticole des joncs 176
cistude 41
Clethrionomys glareolus 257
cochevis huppé 152
codorniz 103
cogujada común 152
colirrojo tizón 167
collalba gris 169
collalba rubia 170
Columba oenas 119
Columba palumbus 120
comadreja 272
conejo 252
cormoran huppé 74
cormorán moñudo 74
corneille noire 209
corneja negra 209
Coronella austriaca 53
Coronella girondica 54
Corvus corax 210

Corvus corone 209
Corvus monedula 208
corzo 286
Coturnix coturnix 103
coucou gris 124
couleuvre à collier 57
couleuvre à échelons 56
couleuvre bordelaise 54
couleuvre d’Esculape 55
couleuvre lisse 53
couleuvre vipérine 58
crapaud accoucheur 27
crapaud calamite 31
crapaud commun 30
crave à bec rouge 207
Crocidura russula 235
cuco 124
Cuculus canorus 124
cuervo 210
culebra de collar 57
culebra de escalera 56
culebra de Esculapio 55
culebra lisa europea 53
culebra lisa meridional 54
culebra viperina 58
curruca capirotada 182
curruca carrasqueña 183
curruca mosquitera 181
curruca rabilarga 184
Delichon urbica 156
Dendrocopos major 148
desmán de los Pirineos 237
desman des Pyrénées 237
desman piriniarra 237
dilindaria 199
discoglosse peint 28
Discoglossus pictus 28
dragoitxo arrunta 44
Dryocopus martius 147
écureuil d’Europe 255
ekaitz-txori txikia 71
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Elaphe longissima 55
Elaphe scalaris 56
Emberiza calandra 226
Emberiza cia 225
Emberiza cirlus 224
Emberiza citrinella 223
Emys orbicularis 41
Eliomys quercinus 265
enara arrunta 155
enara azpizuria 156
engoulevent d’Europe 134
eper gorria 102
épervier d’Europe 93
Eptesicus serotinus 247
erbia 251, 288
erbinude arrunta 272, 291
erbinude zuria 271, 291
Erinaceus europaeus 233
Erithacus rubecula 165
erizo 233
erlatxoria 141
erregetxo bekainzuria 187
errekatxindorra 175
erroia 210
escribano cerillo 223
escribano montesino 225
escribano soteño 224
eskailera-sugea 56
eskinko hiruhatza 45
eskinosoa 204
eskulapioren sugea 55
eslizón tridáctilo 45
estornino negro 211
estornino pinto 212
étourneau unicolore 211
étourneau sansonnet 212
etxe-sagua 263
etxe-txolarrea 213
etze-txinboa 184
euli-txori beltza 189
euli-txori grisa 188

euprocte de Corse 22
Euproctus asper 22
Falco peregrinus 97
Falco tinnunculus 96
faucon crécerelle 96
faucon pèlerin 97
fauvette à tête noire 182
fauvette des jardins 181
fauvette passerinette 183
Felis sylvestris 280
ferra-saguzar handia 242
Ficedula hypoleuca 189
fouvette pitchou 184
focha común 107
fouine 276
foulque macroule 107
Fringilla coelebs 216
Fulica atra 107
gabiraia 93
gailupa 222
galápago europeo 41
Galemys pyrenaicus 237
galeperra 103
Galerida cristata 152
Gallinula chloropus 106
ganga azpibeltza 118
ganga unibande 118
gardatxoa 47
garduña 276
gari-berdantza 226
garrapoa 196
garraztarroa 174
Garrulus glandarius 204
garza imperial 78
gato montés 280
gavilán 93
gaviota patiamarilla 115
geai des chênes 204
Genetta genetta 279
genette 279
gerri-txori arrunta 198
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gineta 279
Glis glis 264
gobe-mouches gris 188
gobe-mouches noir 189
goëland leucophée 115
golondrina común 155
gorrión chillón 215
gorrión común 213
gorrión molinero 214
grajilla 208
grand rhinolophe fer à cheval 242
grand Tétras 101
grande sérotine 247
grèbe castagneux 67
grèbe huppé 68
grenouille rieuse 33
grenouille rousse 34
griffon vulture 89
grimpereau des jardins 198
grive draine 174
grive musicienne 173
guêpier d’Europe 141
gypaète barbu 87
Gypaëtus barbatus 87
Gyps fulvus 89
halcón peregrino 97
haitz-enara 154
harkaitz-txolarrea 215
harkaitz-txoria 197
harkaitz-zozo gorria 171
hartz arrea 270, 290
hegatxabal arrunta 153
hegoaldeko suge leuna 54
hérisson 233
hermine 271
héron bihoreau 77
héron pourpré 78
herrerillo capuchino 192
herrerillo común 194
hesi-berdantza 224
hibou moyen-duc 131

hibou petit-duc 128
Hippolais polyglotta 180
hirondelle de cheminée 155
hirondelle de fenêtre 156
hirondelle de rochers 154
Hirundo rupestris 154
Hirundo rustica 155
hontza ertaina 131
hontza zuria 127
horma-sugandila 50
huppe fasciée 142
Hydrobates pelagicus 71
Hyla arborea 32
hypolaïs polyglotte 180
igaraba 278, 292
ihi-txoria 176
ipar-belarrihandia 245
iparraldeko suge leuna 53
ipurtatsa 274, 291
isard 287
jabalí 284
jilguero 220
Jynx torquilla 145
kaio hankahoria 115
kalandria 151
karnaba 220
kaskabeltz handia 195
kaskabeltz txikia 191
katagorria 255, 289
katajineta 279, 293
katamotza 281, 293
kirikinoa 233
kopetazuri arrunta 107
kukua 124
kuliska txikia 113
kutturlio arrunta 152
Lacerta lepida 47
Lacerta viridis 48
Lacerta vivipara 49
lagartija colilarga 46
lagartija de turbera 49
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lagartija ibérica 51
lagartija roquera 50
lagarto ocelado 47
lagarto verde 48
lagopède des Alpes 100
lagopodo zuria 100
Lagopus mutus 100
landa-txolarrea 214
Lanius collurio 201
Lanius excubitor 202
Lanius senator 203
lapin 252
larre-buztanikara 159
larre-lursagua 259
Larus cachinnans 115
lavandera blanca 161
lavandera boyera 159
lavandera cascadeña 160
lechuza común 127
lepahoria 275, 291
lepazuria 276, 291
lepitzulia 145
Lepus europaeus 251
lérot 265
lertxun gorria 78
lézard des murailles 50
lézard des sables 46
lézard ocellé 47
lézard vert 48
lézard vivipare 49
lezkari arrunta 178
lezkari karratxina 179
liebre común 251
lièvre pyrénéen 251
lince boreal 281
linotte mélodieuse 221
lirón careto 265
lirón gris 264
lobo 268
Locustella naevia 177
locustelle tachetée 177

loir 264
loriot 200
loup 268
loutre 278
lución 52
lursagu gorria 257
Luscinia megarhynchos 166
Lutra lutra 278
lynx boréal 281
Lynx lynx 281
marmota 256, 289
marmota 256
Marmota marmota 256
marmotte 256
marta 275
Martes foina 276
Martes martes 275
martin arrantzalea 140
martín pescador 140
martin-pêcheur 140
martinet noir 137
martinete 77
martre des pins 275
Melanocorypha calandra 151
Meles meles 277
mendebaldeko ur-arratoia 258, 289
mendi-berdantza 225
mendi-txirriskila 218
mendi-txirta 158
merle de roche 171
merle noir 172
Merops apiaster 141
mésange à longue queue 190
mésange bleue 194
mésange charbonnière 195
mésange huppée 192
mésange noire 193
mésange nonnette 191
mésange rémiz 199
Microtus agrestis 259
mika 205
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milan noir 85
milan royal 86
milano negro 85
milano real 86
Milvus migrans 85
Milvus milvus 86
minioptère de Schreibers 243
Miniopterus schreibersii 243
mirlo acuático 162
mirlo común 172
mirotz urdina 92
mirotz zuria 91
miru beltza 85
miru gorria 86
mito 190
mochuelo común 129
moineau domestique 213
moineau friquet 214
moineau soulcie 215
molosse de Cestoni 248
Monticola saxatilis 171
mosquitero común 186
mosquitero papialbo 185
Motacilla alba 161
Motacilla cinerea 160
Motacilla flava 159
mozolo arrunta 129
mulot sylvestre 260
murciélago común 246
murciélago de bosque 245
murciélago hortelano 247
murciélago rabudo 248
murciélago troglodita 243
murgil handia 68
Mus musculus 263
musaraigne aquatique 234
musaraigne étrusque 236
musaraigne musette 235
musaraña común 235
musarañita 236
Muscicapa striata 188

musgaño patiblanco 234
musker berdea 48
Mustela erminea 271
Mustela lutreola 273
Mustela nivalis 272
Mustela putorius 274
muturluze piriniarra 237
muxar grisa 264, 289
Natrix maura 58
Natrix natrix 57
Neomys fodiens 234
Neophron percnopterus 88
nutria 278
Nycticorax nycticorax 77
oedicnème criard 114
Oenanthe hispanica 170
Oenanthe oenanthe 169
oilagorra 112
okil beltza 147
okil berdea 146
okil handia 148
Oriolus oriolus 200
orejudo común 244
oreillard commun 244
oreina 285, 295
orkatza 286, 294
oropéndola 200
ortega 118
orvet 52
Oryctolagus cuniculus 252
oso pardo 270
Otis tarda 108
otsoa 268, 291
Otus scops 128
ours brun 270
outarde barbue 108
pagausoa 120
paiño común 71
pájaro moscón 199
paloma torcaz 120
paloma zurita 119
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papamoscas cerrojillo 189
papamoscas gris 188
pardillo común 221
Parus ater 193
Parus caeruleus 194
Parus cristatus 192
Parus major 195
Parus palustris 191
Passer domesticus 213
Passer montanus 214
pélodyte ponctué 29
Pelodytes punctatus 29
perdiz común 102
perdiz nival 100
perdrix rouge 102
pernocptère d’Egypte 88
petirrojo 165
petit Gravelot 111
pétrel tempête 71
Petronia petronia 215
Phalacrocorax aristotelis 74
Phylloscopus bonelli 185
Phylloscopus collybita 186
Phoenicurus ochruros 167
pic épeiche 148
pic noir 147
pic vert 146
Pica pica 205
pico picapinos 148
Picus viridis 146
pie bavarde 205
pie-grièche à tête rousse 203
pie-grièche écorcheur 201
pie-grièche grise 202
pigeon colombin 119
pigeon ramier 120
pinson des arbres 216
pinu-kaskabeltza 193
pinzón vulgar 216
pipistrelle 246
Pipistrellus pipistrellus 246

pipistrelo txikia 246
pipit des arbres 157
pipit spioncelle 158
pito negro 147
pito real 146
pitxartxar burubeltza 168
Plecotus auritus 245
Podarcis hispanica 51
Podarcis muralis 50
Podiceps cristatus 68
polla de agua 106
pouillot de Bonelli 185
pouillot véloce 186
poule d’eau 106
Prunella modularis 164
Psammodromus algirus 46
Pterocles orientalis 118
putois 274
Pyrrhocorax grauculus 206
Pyrrhocorax pyrrhocorax 207
Pyrrhula pyrrhula 222
quebrantahuesos 87
rainette arboricole 32
rana bermeja 34
Rana perezi 33
Rana temporaria 34
rana verde común 33
ranita de San Antonio 32
rat noir 261
rata campestre 261
rata común 262
rata de agua 258
ratilla agreste 259
ratón casero 263
ratón de campo 260
ratonero común 94
Rattus norvegicus 262
Rattus rattus 261
Regulus ignicapillus 187
Remiz pendulinus 199
renard 269
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reyezuelo listado 187
Rhinolophus ferrumequinum 242
rinolofo grande 242
roitelet triple-bandeau 187
roquero rojo 171
rossignol philomèle 166
rouge-gorge 165
rouge-queue noir 167
rousserolle effarvate 178
rousserolle turdoïde 179
ruiseñor bastardo 175
ruiseñor común 166
Rupicapra pyrenaica 287
sagarroia 233
saguzar buztanluzea 248
sai arrea 89
sai zuria 88
salamandra común 21
Salamandra salamandra 21
salamandre tachetée 21
salamanquesa común 44
sanglier 284
sapillo moteado 29
sapillo pintojo 28
sapo común 30
sapo corredor 31
sapo partero común 27
sarrio 287
sarrioa 287, 295
sasi-txori arrunta 180
satitsu arrunta 235, 288
satitsu etruriarra 236
sator arrunta 238, 288
Saxicola torquata 168
Schreibers saguzarra 243
Sciurus vulgaris 255
serin cini 217
Serinus citrinella 218
Serinus serinus 217
Sitta europaea 196
sittelle torchepot 196

Scolopax rusticola 112
seps tridactyle 45
somormujo lavanco 68
sorbeltz arrunta 137
soro-muxarra 265, 289
souris grise 263
Streptopelia turtur 121
Strix aluco 130
Sturnus unicolor 211
Sturnus vulgaris 212
sugandila bizierrulea 49
sugandila iberiarra 51
suge biperakara 58
suge gorbataduna 57
sugegorri kantabriarra 60
Suncus etruscus 236
surmulot 262
Sus scrofa 284
Sylvia borin 181
Sylvia atricapilla 182
Sylvia cantillans 183
Sylvia undata 184
Tachybaptus ruficollis 67
Tadarida teniotis 248
Talpa europaea 238
tarabilla común 168
tarente 44
Tarentola mauritanica 44
taupe 238
tejón 277
Tetrao urogallus 101
Tichodroma muraria 197
tichodrome échelette 197
topillo rojo 257
topo 238
torcecuellos 145
torcol fourmilier 145
tórtola común 121
tourterelle des bois 121
traquet motteux 169
traquet oreillard 170
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traquet pâtre 168
trepador azul 196
treparriscos 197
triguero 226
trikua 233, 288
tritón jaspeado 24
triton marbré 24
tritón palmé 23
tritón palmeado 23
tritón pirenaico 22
Triturus helveticus 23
Triturus marmoratus 24
troglodyte 163
Troglodytes troglodytes 163
tuntun arrunta 164
Turdus merula 172
Turdus philomelos 173
Turdus viscivorus 174
turón común 274
txantxangorria 165
txantxiku arrunta 27
txaradi-sugandila 46
txepetxa 163
txilinporta txikia 67
txinbo kaskabeltza 182
txinbo papargorrizta 183
txio lepazuria 185
txio arrunta 186
txirriskil arrunta 217
txirritxo txikia 111
txoka arrunta 221
txoloma 119
txonta arrunta 216
txorru arrunta 219
Tyto alba 127
ubarroi mottoduna 74
uda-txirta 157
ugatza 87
uhandre marmolairea 24
uhandre palmatua 23

uhandre piriniarra 22
untxia 252, 288
Upupa epops 142
ur-igel arrunta 33
ur-satitsu hankazuria 234
ur-zozoa 162
urogallo 101
uroiloa 106
urraca 205
urretxindorra 166
urretxoria 200
Ursus arctos 270
urubi arrunta 130
usapal arrunta 121
vencejo común 137
verturon montagnard 218
verdecillo 217
verderón común 219
verderón serrano 218
verdier 219
víbora áspid 59
víbora de Seoane 60
Vipera aspis 59
Vipera seoanei 60
vipère aspic 59
vipère de Seoane 60
vison d’Europe 273
visón europeo 273
Vulpes vulpes 269
zampullín chico 67
zapelatz arrunta 94
zarcero común 180
zata arrunta 134
zikoina zuria 79
zirauna 52
zorro 269
zorzal charlo 174
zorzal común 173
zozo arrunta 172
zuhaitz-igel arrunta 32 



amnios: Narrasti, hegazti eta ugaztunetan fetua inguratzen
duten mintzetatik barnekoena da.

bibiparo: Amaren barnean garatu eta karenean zehar elikatzen
den enbrioia duten animaliez esaten da.

biotopo: Ingurune-baldintza uniformeak dituen eta biozenosi
baten (egoera egonkor dinamikoan, elkarreraginean
bizi diren landare eta animalien komunitatearen)
kokalekua den eremua.

espermatoforo: Bere baitan espermatozoideak dituen jelatinazko kap-
sula edo egitura.

fusiforme: Bi muturretarantz estutzen dena.

guruin: Barne-jarioko edo iraizketarako substantzien elabora-
zioan espezializatutako zelula, edo honelako zelulez
osatutako multzoa.

homeotermo: Odol beroko animalia, gorputzeko tenperatura gutxi
gora-behera konstante mantentzen duena.

ipurtxuntxur: Hegaztien bizkarraldearen atzealdeko atala, isatsaren
aurrekoa.

karena: Fetua eta amaren umetokia lotzen dituen organo bas-
kular arola (barnean hutsune asko duena), elikatzea,
arnasketa, eta bestelako funtzioak ahalbidetzen ditue-
na. Erditzearen ondoren kanporatzen da.
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karina: Hezur batzuetako gila-formako gandorra (bereziki
hegaztien bularrezurrekoa).

korion: Amniosa bere baitan hartzen duen enbrioi-mintza.

martsupio: Animalia baten kumeak bere garapena burutzen due-
neko poltsa-formako edozein egitura, bereziki mar-
tsupialioetan ugatz-guruinak dituen poltsa abdomi-
nala.

migrazio partzial: Hainbat ale edo populaziok migratu egiten duten
eta beste hainbat ugal-eskualdeetan gelditzen
diren migrazio-mota.

musketa: Hainbat animaliaren guruinek jariatzen duten subs-
tantzia usaintsua, lurringintzan erabiltzen dena.

nidifugo: Jaio eta berehala habia uzten duen hegazti-kumeari
esaten zaio.

nidikola: Jaio eta gero, denboraldi batean habian irauten duen
hegaztikumeari esaten zaio. Zapagorria jaiotzen da
eta habian lumatzen da.

obiparo: Arrautzak errunez ugaltzen dena.

obobibiparo: Amaren gorputzaren barnean inkubatzen diren mintz
iraunkorreko arrautzak sortzen dituena.

poikilotermo: Animaliez mintzatuz,  gorputzeko tenperatura, ingu-
runeko tenperaturarekin batera aldatzen zaienez esa-
ten da, horretarako mekanismo erregulatzailerik ez
dutelako.

poliandriko: Ugal-sasoi bakoitzean ar batekin baino gehiagorekin
kopulatzen duena.

zangaluzeak: Urbazterretan eta sakonera txikiko uretan janari bila
ibiltzen diren hegazti hankaluzeak. 
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