Euskal-Herriko
xoriak

1.liburuxka:
XORI ARRUNTEN LIBURUXKA

Lan huntan informazio orokorrak bakarrik irakurgai dira,
liburu, webguneetan informazio gehiago atxemaiten ahalko dituzu.
Lan hunen egiteko erabili dituztan iturriak dira:
www.txoriak.eus (euskaraz)
www.oiseaux.net (frantsesez)
www.oiseau-libre.net (frantsesez)

Kolonia: bizi kolektiboa duen mota bereko xori ohantzegile taldea.
Taldekoi: taldean bizitzeko edo beste xori batzuekin elkartzeko
joera duena.
Zingira: berritzen ez den sakonera gutxiko ur eremua da, non
landarek hazten diren.
Urmael: ur eremu ttipi eta hetsia da.
Argigune: iguzkiaren argia lurreraino iristen den leku
oihantsuko toki idekia.
Ornogabe: bizkarrezurrik ez duen animalea da
(adibidez: intsektuak, karakoilak, zizareak, arrainak, hegaztiak).
Ornodun: haien berezitasuna bizkarrezur bat osatzen duten
ornoak izatea da.
Ugaztun: animali ornodunen klase bat da.
Hauen berezitasuna umeei titia emaiten dietela da.
Herrestari: lurreko abereak dira, usu gorputza luzea eta
ezkataz betea dute.
Gorputza zolatik hurbil ibiltzen dira, patak zabaldurik.
Aireko planktoia: itsas-planktoia bezala da.
Airean ibiltzen diren abere ttipiz osatutakoa da.
Hiliki = sarraski: abere hilen gorputza.

Aurkibidea:
1-Ainara arrunta
2-Amiamokoa
3-Antxeta arrunta
4-Antzara hankagorrizta
5-Argi oilarra
6-Arranoa
7-Artxipota
8-Basahatea
9-Basoilarra
10-Belatz gorria
11-Belea
12-Birigarro arrunta
13-Buzoka/Zapelatza
14-Eliza-xoria
15-Eper gorria
16-Etxe-urtsoa
17-Hontz zuria
18-Ildatxori zuria/Buztanikara
19-Itsas belea/Ubarroia
20-Kardinalea
21-Kaskabeltz haundia

22-Koartza hauskara
23-Koartza zuria
24-Kukua
25-Lertsuna/Kurrilo arrunta
26-Martin arrantzalea
27-Miru gorria
28-Okil berdea
29-Okil handia
30-Papogorria/Txantxangorria
31-Pika
32-Sai arrea
33-Sai zuria
34-Sorbeltz arrunta
35-Txonta arrunta
36-Ugatza
37-Uroiloa
38-Urtsapala
39-Uzkinazoa/Eskinosoa
40-Zanga
41-Zozo arrunta
Hiztegia

Larbak

Moluskuak

1-AINARA ARRUNTA (Hirundo rustica)

Krustazeoak

Neurria: 18 cm
Bizilekua: laborantzako lurrak, leku hezeak.
Izaera: ez da basa. Taldekoia da.
Bizi iraupena: 16 urte
Elikadura: airean harraptzen dituen intsektuak bakarrik.
Noiz eta nun ikusia:.......................................................
….......…...........................................................................

2-AMIAMOKOA (Ciconia ciconia)

Basasagu/Saturdin

Neurria: 102 cm
Bizilekua: ingurune heze ala lerroetako belardietan.
Izaera: taldekoia da. Gizonaz ez da beldur bainan distantziak
atxikitzen ditu.
Bizi iraupena: 26 urte
Elikadura: urtaro eta eskualdearen arabera egokitzen: arrain, herrestari,
intsektu haundi, karakoil...
Noiz eta nun ikusia:................................................................
................................................................................................

Hiztegia

3-ANTXETA ARRUNTA (Sterna hirundo)

Txilar

Baia

Neurria: 39 cm
Bizilekua: kostaldean edo lurretan, erreka eta aitziren ondoan.
Izaera: zaratatsua da.
Bizi iraupena: 25 urte
Elikadura: arrain ttipiak.
Noiz eta nun ikusia:........................................................
….....................................................................................

4-ANTZARA HANKAGORRIZTA (Anser anser)

Neurria: 89 cm

41-ZOZO ARRUNTA (Turdus merula)

Neurria: 27 cm

Bizilekua: udaberrian zingiretan, aintzira bazterretan; neguan leku
gerizatuetan.

Bizilekua: zuhaitzak dituen edozein leku: oihanak, hiriak...

Izaera: eguneko eta gaueko animalia da. Talde haundietan migratzen du.

Izaera: talde antolaturik ez du osatzen.

Bizi iraupena: 17 urte

Bizi iraupena: 16 urte

Elikadura: lurreko edo ureko belarrak, haziak...

Elikadura: ornogabeak, intsektuak, fruituak.

Noiz eta nun ikusia:..............................................................

Noiz eta nun ikusia:.......................................................

...............................................................................................

.......................................................................................

40-ZANGA (Morus bassanus)

Neurria: 100 cm
Bizilekua: itsasoko xoria, udan kostaldera hurbiltzen.
Izaera: neguan bakartia da, udan talde haundian ibiltzen da.
Bizi iraupena: 11 urte
Elikadura: arrainak.
Noiz eta nun ikusia:........................................................
…......................................................................................

5-ARGI OILARRA (Upupa epops)

Neurria: 32 cm
Bizilekua: baratze, oihan, fruitu-baratze eta mahastiak. Janaria duten
lur eremu idekiak.
Izaera: ez da sobera basa. Ez da taldean bizi.
Bizi iraupena: 11 urte
Elikadura: intsektuak.
Noiz eta nun ikusia:.........................................................
......................................................................................

6-ARRANOA (Aquila chrysætos)

39-UZKINAZOA/ESKINOSOA (Garrulus glandarius)

Neurria: 90 cm

Neurria: 36 cm

Bizilekua: eskualde menditsuetan, oihanetan.

Bizilekua: leku oihantsuetan, sasi eta zuhaitzak dituzten baratzeetan.

Izaera: isila da.

Izaera: diskretoa eta erabea da.

Bizi iraupena: 25 urte

Bizi iraupena:18 urte

Elikadura: mota ainitzetakoa: xoriak, erbiak, dordokak...

Elikadura: orojalea, ezkurrak, haziak, ornogabeak...

Noiz eta nun ikusia:........................................................

Noiz eta nun ikusia:.....................................................

…......................................................................................

…...................................................................................

38-URTSAPALA (Streptopelia turtur)

Neurria: 29 cm

7-ARTXIPOTA (Sturnus vulgaris)

Neurria: 21 cm

Bizilekua: paisaia ideki oihantsuak, neurri ertaineko landaredien
tokiak.

Bizilekua: herri eta hirietako baratzeetan, oihan desberdinetan...

Izaera: basa da.

Izaera: lagunkina eta zaratatsua da; gehienetan taldean da.

Bizi iraupena: 13 urte

Bizi iraupena: 15 urte

Elikadura: haziak bereziki, intsektu eta molusku ttipiak ere.

Elikadura: harrak eta intsektuak bereziki, fruituak ere.

Noiz eta nun ikusia:......................................................

Noiz eta nun ikusia:.....................................................

…...................................................................................

…...................................................................................

8-BASAHATEA(Anas platyrhynchos)

37-UROILOA (Gallinula chloropus)

Neurria: 38 cm
Neurria: 65 cm
Bizilekua: edozoin leku hezetan.

Bizilekua: Landaretza haundiko toki hezeetako ur gatzdun eta goxoen
ondoan. Erreka, aintzia, urmaelen ondoan.

Izaera: neguan, bikote ala taldean ibiltzen da.

Izaera: biziki beldurtia da.

Bizi iraupena: 29 urte

Bizi iraupena: 15 urte

Elikadura: haziak bereziki, molusku, intsektu, arrain ttipi,
zapaburu...ere bai.

Elikadura: orojalea: ureko landareak, belarra, hostoak, intsektuak,
zizareak, arrainak...

Noiz eta nun ikusia:..................................................................

Noiz eta nun ikusia:........................................................

….................................................................................................

.........................................................................................

36-UGATZA (Gypaetus barbatus)

Neurria: 115 cm

9-BASOILARRA (Phasianus colchicus)

Neurria: 53-89 cm

Bizilekua: mendi patartsuetan.

Bizilekua: arras ingurune desberdinetara moldatzen da: oihan
bazterrak, parkeak, zuhaitz multzoak, laborantzako lurrak...

Izaera: gehienetan taldean da, guttitan bakarrik.

Izaera: aski basa, urtean zehar bakarrik, bikotean ala taldean bizi da.

Bizi iraupena: 40 urte

Bizi iraupena: 8 urte

Elikadura: hilikien hezur eta lotailuak.

Elikadura: haziak, fruituak, ornogabeak...

Noiz eta nun ikusia:..................................................................

Noiz eta nun ikusia:........................................................

….................................................................................................

.........................................................................................

10-BELATZ GORRIA (Falco tinnunculus)

35-TXONTA ARRUNTA (Fringilla coelebs)

Neurria: 39 cm

Neurria: 14-16 cm

Bizilekua: itsas bazterretatik mendietara, jatekoa den lekuetan.

Bizilekua: arbolak dituen edozein leku: oihanak, parkeak...

Izaera: bakartia da.

Izaera: taldekoia da.

Bizi iraupena: 16 urte

Bizi iraupena: 14 urte

Elikadura: sagu, basasagu, arratoi gazteak, intsektuak; igel eta harrak ere.

Elikadura: orojalea: intsektuak, haien larbak, haziak, loreak...

Noiz eta nun ikusia:.............................................................

Noiz eta nun ikusia:......................................................

…...........................................................................................

......................................................................................

34-SORBELTZ ARRUNTA (Apus apus)

11-BELEA (Corvus corone)

Neurria: 17 cm

Neurria: 53 cm

Bizilekua: hiriko xoria bilakatu: leku zaharretako teilatuak, tximini, zubi...

Bizilekua: leku ideki eta erdi-estali guzietan. Laborantzako lekuak
maite.

Izaera: taldekoia da.
Bizi iraupena: 21 urte
Elikadura: aireko planktoia.
Noiz eta nun ikusia:............................................................
...........................................................................................

Izaera: elgarrekin jaten eta lo egiten duten taldeak badira, eremuka.
Bizi iraupena:20 urte
Elikadura: anizkoitza: zerealak, intsektuak, arroltzeak, abere hilak ...
Noiz eta nun ikusia:.....................................................
…...................................................................................

12-BIRIGARRO ARRUNTA (Turdus philomelos)

33-SAI ZURIA (Neophron percnopterus)

Neurria: 70 cm
Neurria: 23 cm
Bizilekua: oihanak, baita belardiak, argiguneak...

Bizilekua: mota ainitzetako lekuetan, atxemaiten duen janariaren
arabera.

Izaera: diskretoa, zalua, biziki beldurtia da.

Izaera: isila eta enigmatikoa da.

Bizi iraupena: 14 urte

Bizi iraupena: 37 urte

Elikadura: biziki desberdina: ornogabeak, moluskuak, baiak...

Elikadura: abere hilikiak bereziki; baita intsektu, igel, arroltze,
herrestari eta xori ttipi, fruitu biziki onduak.

Noiz eta nun ikusia:........................................................
…......................................................................................

Noiz eta nun ikusia:.......................................................
….....................................................................................

32-SAI ARREA (Gyps fulvus)

13-BUZOKA/ZAPELATZA (Buteo buteo)

Neurria: 110 cm

Neurria: 57 cm

Bizilekua: paisaia idekiak, eskualde menditsuak.

Bizilekua: oihan xoria bereziki.

Izaera: taldean bizi da, goizean joaiten eta arratsalde bukaeran itzultzen da.

Izaera: nahiko baketsua eta basa da.

Bizi iraupena: 40 urte

Bizi iraupena: 25 urte

Elikadura: abere hilikiak bakarrik.

Elikadura: ugaztun ttipiak, Europan basasaguak bereziki.

Noiz eta nun ikusia:.......................................................

Noiz eta nun ikusia:...................................................

….....................................................................................

…..................................................................................

14-ELIZA-XORIA (Passer domesticus)

Neurria: 18 cm

31-PIKA (Pica pica)

Neurria: 50 cm

Bizilekua: gizona presente den leku guzietan, inguruan landareak baldin
badira.

Bizilekua: zuhaixkak dituen edozoin leku.

Izaera: lagunkina, zaratatsua, taldekoia. Adaptatzeko gaitasun haundia du.

Izaera: ausarta eta zentzuduna da. Beti bikotean bizi da, batzutan
taldean.

Bizi iraupena: 13 urte
Elikadura: orojalea: haziak, zizareak, armiarmoak...
Noiz eta nun ikusia:..................................................
…................................................................................

Bizi iraupena: 15 urte
Elikadura: intsektuak, fruituak, abere hilak ...
Noiz eta nun ikusia:.........................................................
….......................................................................................

30-PAPOGORRIA/TXANTXANGORRIA (Erithacus

rubecula)

15-EPER GORRIA (Alectoris rufa)

Neurria: 14 cm

Neurria: 38 cm

Bizilekua: oihanak, parkeak, sasiak ...

Bizilekua: toki harritsu eta sasitsuak, gune idorrak.

Izaera: bakartia da.

Izaera: 10-40 eper arteko taldeetan bizi da.

Bizi iraupena: 15 urte

Bizi iraupena: 7 urte

Elikadura: intsektuak eta hauen larbak; baiak eta haziak ere bai.

Elikadura: landareak bereziki: haziak, hostoak, erroak.

Noiz eta nun ikusia:.........................................................

Noiz eta nun ikusia:.........................................................

….......................................................................................

….......................................................................................

16-ETXE-URTSOA (Columba livia domestica)

29-OKIL HANDIA (Dendrocopos major)

Neurria: 24 cm
Neurria: 34 cm
Bizilekua: leku harritsuak gehien maite. Hiri eta herrietan ere.

Bizilekua: leku oihantsu zaharrak, parkeak, zuhaitz zaharrak dituzten
baratzeak...

Izaera: bizkorra eta zalua da.

Izaera: beti arboletan da. Bakartia da.

Bizi iraupena: 6 urte

Bizi iraupena: 11 urte

Elikadura: haziak, moluskoak eta karakoilak. Hirietan ogi porroskak ere.

Elikadura: gauza arras desberdinak jaten: intsektuak eta haien larbak,
haziak, beste xori batzuen arroltze, xori umeak...

Noiz eta nun ikusia:...................................................................
Noiz eta nun ikusia:........................................................
….................................................................................................
.......................................................................................

28-OKIL BERDEA (Picus viridis)

17-HONTZ ZURIA (Tyto alba)

Neurria: 33 cm

Neurria: 44 cm

Bizilekua: oihanak, parkeak, fruitu-baratzeak.

Bizilekua: eskualde landuak, zuhaixkak, eraikin zaharrak, barrukiak...

Izaera: garaien arabera, bakarrik, bikotean ala familian bizi da.

Izaera: gaueko xori bakartia da.

Bizi iraupena: 7 urte

Bizi iraupena: 13 urte

Elikadura: xinaurriak, hauen larbak bereziki. Haziak eta baiak ere bai.

Elikadura: karraskari ttipiak gehienik, intsektu lodi eta igelak.

Noiz eta nun ikusia:........................................................

Noiz eta nun ikusia:.......................................................

….....................................................................................

.....................................................................................

18-ILDATXORI ZURIA/BUZTANIKARA (Motacilla alba)

Neurria: 19 cm

27-MIRU GORRIA (Milvus milvus)

Neurria: 66 cm

Bizilekua: leku idekietako toki idor ala hezeak: laborantzako lurrak,
hiriko soropilak, hondakindegiak...

Bizilekua: oihanak, lur-landuak, txilar landak edo toki hezeak.

Izaera: ez da basa, biziki soziala. Taldean ibiltzen da.

Izaera: urtean zehar usu bakarrik da, neguan elkartzen.

Bizi iraupena: 10 urte

Bizi iraupena: 26 urte

Elikadura: intsektuak.

Elikadura: baldintzei egokitzeo gai. Jaten duenaren erdia,
ornogabeak.

Noiz eta nun ikusia:...........................................................
….........................................................................................

Noiz eta nun ikusia:........................................................
.......................................................................................

26-MARTIN ARRANTZALEA (Alcedo atthis)

19-ITSAS BELEA/UBARROIA (Phalacrocorax carbo)

Neurria: 100 cm
Neurria: 16 cm
Bizilekua: ur lasai, garbi eta sakontasun guttiko ur bazterrak.
Izaera: gauetan bakarrik lo egiten du.
Bizi iraupena: 15 urte
Elikadura: arrain ttipiak. Intsektuak, krustazeoak...ere.
Noiz eta nun ikusia:..................................................................
…................................................................................................

Bizilekua: harezko edo harrizko kostaldeetan, itsasadarretan,
aintziretatik hurbil.
Izaera: taldekoia, kolonietan bizi da.
Bizi iraupena: 20 urte
Elikadura: arrainak, ureko ornogabeak.
Noiz eta nun ikusia:........................................................
….....................................................................................

20-KARDINALEA (Carduelis carduelis)

25-LERTSUNA/KURRILO ARRUNTA (Grus grus)

Neurria: 14 cm

Neurria: 115 cm

Bizilekua: oihan desberdinak, argiguneetan, ur bazterretan...

Bizilekua: oihaneetako zingirak, pentzeak.

Izaera: taldekoia da.

Izaera: egunez aktiboa da, gauetan taldean elkartzen da gauaren
pasatzeko.

Bizi iraupena: 8 urte
Elikadura: haziak bereziki.
Noiz eta nun ikusia:........................................................
.......................................................................................

Bizi iraupena: 17 urte
Elikadura: orojalea.
Noiz eta nun ikusia:........................................................
…....................................................................................

24-KUKUA (Cuculus canorus)

21-KASKABELTZ HANDIA (Parus major)

Neurria: 14 cm
Neurria: 33 cm
Bizilekua: oihan bazterrak, argiguneak, baserriak, zingirak...

Bizilekua: oihanetako xoria, arbolak edo zuhaixkak diren lekuetan,
baratze eta hirietan ere.

Izaera: diskretoa da.

Izaera: oldarkorra, taldekoia da.

Bizi iraupena: 13 urte

Bizi iraupena: 15 urte

Elikadura: intsektuak eta haien larbak, har iletsuak bereziki.
Sorginorratz, ttirritta, kakalardo...ere bai.

Elikadura: intsektuak, harrak, karakoil ttipiak, fruituak, haziak...
Noiz eta nun ikusia:.......................................................

Noiz eta nun ikusia:................................................................
.......................................................................................
…..............................................................................................

22-KOARTZA HAUSKARA (Ardea cinerea)

Neurria: 98 cm

23-KOARTZA ZURIA (Bubulcus ibis )

Neurria: 56 cm

Bizilekua: garaien arabera, bizilekua aldakorra: ur goxoetan, zuhaitz
haundiko edo laborantza guneetan.

Bizilekua: toki hezeetan, baita belardietan ere.

Izaera: taldekoia da; arrantzatzeko momentuan aldiz bakartia da.

Izaera: kolonian bizi da.

Bizi iraupena: 25 urte

Bizi iraupena: 15 urte

Elikadura: arrainak bereziki, igelak, zizareak, saturdinak...ere bai.

Elikadura: intsektuak bereziki, baita ornodun ttipiak ere.

Noiz eta nun ikusia:........................................................

Noiz eta nun ikusia:.......................................................

…......................................................................................

.......................................................................................

