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Arberoa Ikastola
Liburuxka huntan informazio orokorrak bakarrik irakurgai dira.
Bestalde, entziklopedia, aldizkari, webguneetan... informazio gehiago atxemaiten ahalko dituzu.
Lan hunen egiteko erabili dituztan iturriak dira:
-

“Nire lehen animalien Entziklopedia “ liburua
“Animaliak” liburua-“ (Ttartalo Argitaletxea)
www.txikipedia.eus
www.zientzia.net
www.wikipedia.eus
www.uv.es/zoobot

Arberoa Ikastola
AURKIBIDEA:
1-

Urtxintxa

2- Sagarroia

3-

Karakoila

4- Satorra

5- Basurdea

6- Gau – ainara

7- Oreina

8- Orkatza

9- Uhandrea

10- Sugandila

11- Erbia

12- Untxia

13- Azeria

14- Otsoa

15- Azkona

16- Lepazuria

17- Igela

18- Apoa

19- Sagua

20- Garratoia

21- Suge gorria

22- Suge arrunta

23- Arraboia

24- Musker berdea

25- Hartza

26- Erbinudea
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OBIPAROAK
BIBIPAROAK

BELARJALEAK

HARAGIJALEAK

OROJALEAK

Arberoa Ikastola

UGAZTUNAK

NARRASTIAK

Arberoa Ikastola
HIZTEGIAREN SEGIDA:
Animaliak Animaliak izaki bizidun batzuk dira, sentitzeko eta beren kasa mugitzeko gai direnak. Landareek bezala, animaliek janaria eta ura behar
dituzte bizi ahal izateko;
Ugaztunak: Ilea duten bizidun bakarrak dira. Ugaztunek, hegaztiek, erruleek eta narrastiek bezala ornoa (bizkar hezurra) dute.
Ornodunak: Gorputzari eusteko barne-eskeletoa eta bizkarrezurra dituzten animaliak dira; ornoak bizkarrezurra osatzen duten hezurrak dira (hortik
dator "ornodun" deitura).
Obiparo edo erruleak: Ugaltzeko, arrautzak erruten dituzten animaliak dira. Arrautzaren barruan, animalia garatu egiten da.
Bibiparoak: Amaren sabeletik jaiotzen diren animaliak dira. Ia ugaztun guztiak dira bibiparoak. Ugaztun gehienekin batera, zenbait narrasti, arrain
eta anfibio ere bibiparoak dira.
Belarjalea: Landareak, belarrak, sustraiak jaten dituzten animaliak dira. Belarjale askok belarra jaten dute baina beste batzuek haziak, frutituak,
loreen nektarra..
Orojalea: Landare zein animalia jaten dituzten animaliak dira. Animalia-multzo ezberdinetatik eboluzionaturiko animaliak dira. (Adibidez azeria,
trikua, urtxintxa,
Haragijalea: Haragijaleak animaliez elikatzen diren izaki bizidunak dira. Harrapakinak ehizatzen dituztenei harrapakariak deitzen zaie eta hildako
animaliak janten dituztenei berriz sarrakijaleak (hartza adibidez).
Lautada: Maldarik gabeko eta garaiera txikiko lur eremu bat da. Lurrazaleko eremu lauak dira. Lurrazalaren heren bat osatzen dute

Arberoa Ikastola
URTXINTXA (Sciurus vulgaris)

SAGARROIA (Erinaceus Europeus)

-Hatz marka:

-Hatz marka:

-Bizilekua: Hosto galkorreko basoetan (Hariztiak, pagadiak, urkidiak). -Bizilekua: Baso, sastraka, lur landatuetan eta hareazko dunetan
-Izaera: 19 – 24 zm, isatasak 10-15 zm. 186-357gr.

-Izaera: 22 – 29 zm. 1.1kg. (1.100gr). Gorputz gaina arantzaz beterik.

-Bizi iraupena: 3 – 5 urte arte

-Bizi iraupena: 4 – 8 urte bizi dira.

-Elikadura: Orojalea da.(Fruitu , haziak, txorien eta txorikumeak)

-Elikadura: Orojalea da. Fruitu, intsektuak, harrak, txoriak, sugeak).

-Ugalketa: Bibiparoa. Urtean 4 -7 kume, bi haurdunaldietan.

-Ugalketa: Bibiparoa da. Urtean 2-10 kume, 2 bi haurdunaldietan.

-Bitxikeria: Urtxintxen hortzak ez dira gelditzen handitzeaz. Ondorioz -Bitxikeria: Gorputzkeo arantzak, oso zorrotzak. Beldurtua denean,
gauzak karraskatzen ibiltzen dira, hortzen hazkuntza moteltzeko.
gorputza babesteko kiribiltzen da.
-Noiz eta non ikusia:………………………………………………..
-Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..
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KARAKOILA (Helix aspersa)

SATORRA (Talpidae)

-Hatz marka:
-Hatz marka:

-Bizilekua: Gune hezeetan, itzaltsuak diren tokiak,
-Izaera: Oskola duten eta ez hankarik ez besorik ez duten molusku bat
da.
-Bizi iraupena: Orokorrean 5 urte.

-Bizilekua: Leku heze eta itsaltsuetan (lur barnean).
-Izaera: 2,4-20 zm luzera eta 30 – 90g pisua.

-Elikadura: Belarjalea da. (Hostoak, belartxoak landare atalak) jaten
ditu.
-Ugalketa: Obiparoa da. 50-150 arrautza haurdunaldi batean.

-Elikadura: Orojalea da (intsektu eta xomorro ttipiak eta zizareak).

-Bitxikeria: Gune hezeak maite ditu azkarrago mugitzen baita bustia
delarik lurra. Hartzen duen abiadurarik azkarrena: 1-2 zm/segundu
-Noiz eta non ikusia:………………………………………………..

-Bitxikeria: Laborarien amets gaiztoa. Nahiz eta baratzetako uzta ez
jan, baratze azpian ibiltzean barazkiak ahultzen ditu.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………….

-Bizi iraupena: 7 urte arte.

-Ugalketa: Bibiparoa da. 3-6 kume, 4-6 astetako haurdunaldian.
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BASURDEA (Sus scrofa)

GAU AINARA (Pipistrellus pipistrellus)

-Hatz marka:

-Hatz marka:

-Bizilekua: Baso eta ingurune sastrakatsuak.

-Bizilekua: Leizeetan, kanpoan eta leize zein kanpoan.

-Izaera: 90-150 zm luzera eta 80kg arte

-Izaera: 3,5 – 5 zm, hegaletik hegalera 19 – 25 zm. 3,5 – 8 gr pisatu.

-Bizi iraupena: 2 – 5 urte arte

-Bizi iraupena: 15 urte arte bizi daitezke.

-Elikadura: Orojalea da (fruituak, intsektuak, zizareak, sasiak, …)
-Ugalketa: Bibiparoa da. 4 hilabeteko haurdunaldia, 2-6 kume.

-Elikadura: Haragijalea. (Kakalardoak, eltxoak, euliak, armiarmak,
matxinsaltoak...)
-Ugalketa: Obiparoa. 55-75 eguneko haurdunaldia, 1-2 kume.

-Bitxikeria: Erasotua dela sentitzen bada, bere letagin zorrotzak
erabiltzen ditu etsaiengandik babesteko.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..

-Bitxikeria: Buruz behera lo egin arren, ez da inoiz erortzen. Gogor
heltzen dio hatzaparrekin eta ez du askatzen lo dagoen bitartean.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..
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OREINA (Cervus elaphus)

ORKATZA (Capreolus)

-Hatz marka:

-Hatz marka:

-Bizilekua: Mendi inguru eta basoetan bizi da. Ugaztun sendoa da.

-Bizilekua: Baso koniferoetan (adibidez hariztiak, artadiak..)

-Izaera: 100–150 cm-ko altuera eta 100–200 kg.

-Izaera: 76 zm eta 15-30 kg.

-Bizi iraupena: 10 – 13 urte arte

-Bizi iraupena: 8 – 9 urte bizi dira.

-Elikadura: Belarjalea da ( hostoak, haziak, intxaurrak, ezkurrak).

-Elikadura: Belarjalea da (hostoak, belarrak, landareen zatiak..)

-Ugalketa: Bibiparoa. 8-9 hilabeteko haurdunaldia, kume bakarra.

-Ugalketa: Bibiparoa.11 hilabetetako haurdunaldia, 1-2 kume.

-Bitxikeria: Ez du ikusmen ona, baina oso usaimen ona du, gizakiak
baina 1000 aldiz hobeagoa. Kilometro batetara usaindu gaitzake.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..

-Bitxikeria: Araldi garaian, arrek borobilean borrokatzen dira emea
nork eramaten duen ikusteko, “Sorginen biltzarrak” deitzen diote.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..
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UHANDRE PALMATUA (Lissotriton helveticus)

SUGANDILA (Podarcis hispanicus)

-Hatz marka:
-Hatz marka:

-Bizilekua: Ingurune hezeetan, lehorrean direlarik, itzala maite dute.

-Bizilekua: Landa eremetuetan, gune harritsuetan.

-Izaera: Anfibio txiki bat da. Luzera, 55-80 mm,

-Izaera: 4,2 – 5,9 zm luzera, isatsak 10 zm heltzera iristen da.

-Bizi iraupena: 4 urtekoa izan daiteke baina normalean 2-3 urte.

-Bizi iraupena: 10 urte bizitzera iritsi daiteke.

-Elikadura: Larba: (krustazeo,intsektuak), helduak (molusku,
armiarma, zizare, intsektuak..)
-Ugalketa: Obiparoa da. 200-300 arrautza jarri 2-3 astetan.

-Elikadura: Haragijalea da. (Intsektuak; inurriak, termitak, euliak..)

-Bitxikeria: Ez du kantatzen baina igelen kantuak erabiltzen ditu,
putzuak aurkitzeko.
Noiz eta non ikusia:………………………………………………..

-Bitxikeria:

-Ugalketa: Bibiparoa da. Urtean 2-10 kume, 2 bi haurdunaldietan.

Noiz eta non ikusia:………………………………………………..
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ERBIA (Lepus granatensis)

UNTXIA/LAPINA (Oryctolagus cuniculus)

-Hatz marka:
-Hatz marka:

-Bizilekua: Hosto galkorreko basoetan (Hariztiak, pagadiak, urkidiak). -Bizilekua: Baso, sastraka, lur landatuetan eta hareazko dunetan
-Izaera: 19 – 24 zm, isatasak 10-15 zm. 186-357gr.

-Izaera: 22 – 29 zm. 1.1kg. (1.100gr). Gorputz gaina arantzaz beterik.

-Bizi iraupena: 3 – 5 urte arte

-Bizi iraupena: 4 – 8 urte bizi dira.

-Elikadura: Orojalea da.(Fruitu , haziak, txorien eta txorikumeak)

-Elikadura: Orojalea da. Fruitu, intsektuak, harrak, txoriak, sugeak).

-Ugalketa: Bibiparoa. Urtean 4 -7 kume, bi haurdunaldietan.

-Ugalketa: Bibiparoa da. Urtean 2-10 kume, 2 bi haurdunaldietan.

-Bitxikeria: Proportzioan bihotza handiago du burua baino. Begiak
irekirik egiten dute lo.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..

-Bitxikeria: Gauean eginiko hondakinak jaten dituzte. Beharrezkoa
duten substantzia bat dute beraien gorotzek.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..

Arberoa Ikastola
AZERIA (Vulpes vulpes)

-Hatz marka:

OTSOA (Canis lupus signatus)

-Hatz marka:

-Bizilekua: Euskal Herriko zenbait gune menditsuetan.

-Bizilekua: Euskal Herriarekin mugan den gune menditsuetan.

-Izaera: Luzera(120-140 zm), altuera (60 zm), pisua (2,2-14kg).

-Izaera: Luzera (130-180 zm), altuera (70zm), pisua (30-50kg).

-Bizi iraupena: 2 - 6 urte artean.

-Bizi iraupena: 9 – 10 urte arte bizi daitezke.

-Elikadura: Haragijale/orojale (ugaztun ttipiak, balarjale ttipiak

-Elikadura: Haragijalea (ugaztun ttipiak eta belarjale ttipiak).

-Ugalketa: Bibiparoa. 62 eguneko haurdunaldia. 3-6 kume

-Ugalketa: Bibiparoa. 28 – 33 eguneko haurdunaldia.

-Bitxikeria: Azeriak beraien artean komunikatzeko 12 soinu desberdin -Bitxikeria: Ibiltari bikainak, 8-10 ordutan 50-120km egin ditzake.
egin ditzakete.
Gizakiak baino 100 aldiz usaimen hobeagoa du.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..
-Esaldia: “Aizue, haurrak, ikusi ahal dezute Txanogorritxo?”
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AZKONA (Meles meles)

LEPAZURIA (Martes foina)

-Hatz marka:

-Hatz marka:

-Bizilekua :Hosto galkorreko basoetan (Hariztiak, pagadiak, urkidiak). -Bizilekua: Baso, sastraka, lur landatuetan eta hareazko dunetan
-Izaera: Luze 90zm, isatsa,18zm, altuera 30 zm. 15 kg pisatu

-Izaera: 22 – 29 zm. 1.1kg. (1.100gr). Gorputz gaina arantzaz beterik.

-Bizi iraupena: 15 urte arte

-Bizi iraupena: 4 – 8 urte bizi dira.

-Elikadura: Orojalea da.(Erleak, eztia, narrasti ttipiak, landareak..)

-Elikadura: Orojalea da. Fruitu, intsektuak, harrak, txoriak, sugeak).

-Ugalketa: Bibiparoa. Otsailan, 65 eguneko haurdunaldia. 2-6 kume.

-Ugalketa: Bibiparoa da. Urtean 2-10 kume, 2 bi haurdunaldietan.

-Bitxikeria: Lurbarnean egiten duen zuloan bizi da, hortaz, ez du
ikusmen ona baina bai usaimen eta entzumen zorrotzak.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..

-Bitxikeria: Etxe askotan baliatzen zituzten saguak harrapatzeko.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..
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IGELA (Pelophylax perezi)

APO ARRUNTA (Bufo Bufo)

-Hatz marka:

-Hatz marka:

-Bizilekua: Putzu, laku edo urtegietan, ura oso hotza ez den lekuetan.

-Bizilekua: Leku hezeak (inguru urtsuak baso itsaltsuak, lakuetan,
presetan, ibaietan…). Tenperatura hezeak behar ditu.

-Izaera: Anfibio txiki bat da. 8-11cm luze neurtzen ditu

-Izaera: Arrek 118 zm neurtzen dituzte, eta 145zm emeek.

-Bizi iraupena: 6 urtekoa izan daiteke baina normalean 2-3 urte.

-Bizi iraupena: 4 – 8 urte bizi dira.

-Elikadura: Orojalea da (landarezein intsektu, arrain, xori ttipiak..)

-Elikadura: Ornogabeak (intsektuak) edo ornodunak (sugandila txikiak).

-Ugalketa: Obiparoa da. 2300 arrautza jarri 5-8 astetan.

-Ugalketa: Obiparoa da. 2000-5000 arrautz, hiru hilabetetan.

-Bitxikeria: Ez da existitzen ur gazitan (itsasoetan) bizi diren igelik.
Igelek ur gezetan (laku, ibai, putzuak) bizi behar dute beraien oinarrizkofuntzioak betetzeko.

-Bitxikeria: Erasotua izan behar den momentuan, puxika bat bezala
puzten da. Horrela, erasotzaileei sinestarazten die animalia handi bati aurre
egin behar diotela. Baita ere, likido bat askatzen du, likido hori
animaliekiko pozoia da, baina gizakiei ez die ezer egiten.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..

Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..
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SAGUA (Mus musculus)

GARRATOIA (Rattus norvegicus)

-Hatz marka:
-Hatz marka:

-Bizilekua: Abere karraskari bat da. Basoetan bizi dira, larreetan, sabanan
eta leku harritsuetan. gizakiengana hurbiltzea.
-Izaera: Abere ttipia, Luzera 5-12zm, isatsa 12-35zm. Pisua, 12-40 gr.

-Bizilekua: Baso, sastraka, lur landatuetan eta hareazko dunetan, ibai eta
erreka inguruetan. Gauean ibiltzen da.
-Izaera: Luzera, 27-32 zm, isatsak 17-22. Pisua, 280-520gr.

-Bizi iraupena: 3 urte arte bizi daitezke.

-Bizi iraupena: 4 – 8 urte bizi dira.

-Elikadura: Belarjale/orojalea da (Fruitu, haziak, hostoak, sustraiak..).

-Elikadura: Orojalea da. Zerealak, arrautzak, haragia, fruituak…

-Ugalketa: Bibiparoa da. 20-22 egun eta gero 8-12 kumeko haurdunaldia.
Urtean 8-12 haurdunaldi.
-Bitxikeria: Ugaztun honek, haur eta haurdunaldi kopuru handiak ditu.
Emeak, 12 ugatz baititu.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..

-Ugalketa: Bibiparoa da. 21-23 egun eta gero 6-14 kume haurdunaldia.
Urtean 2-8 haurdunaldi.
-Bitxikeria: Indian garratoiak sakratuak dira, Indiako Karni Mata
tenpluan 20.000 garratoi bizi dira jendea bedeinkatzeko.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..
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SUGE GORRIA (Viperinae)

-Hatz marka:

SUGE ARRUNTA (Natrix maura)

-Hatz marka:

-Bizilekua: Leku menditsu, harritsu, aretsuetan, sastraketan.. bizi
daiteke. Oso ongi moldatzen da ingurune desberdinetan.
-Izaera: Txikia da. Luzera: 60-90 zm inguru heldu batek. 250gr.

-Bizilekua: Ingurune heze eta itsaltsuetan bizi da. Paduretan ere
aurki daiteke.
-Izaera: Luzera: 85 – 90 zm inguru. Pisua 240 gr.

-Bizi iraupena: 15 – 20 urte arte

-Bizi iraupena: 10 – 20 urte arten bizi daitezke.

-Elikadura: Haragijalea. Intsektuak, ugaztun txikiak( saguak,
untxiak)
-Ugalketa: Obiparoa da. 5-10 astean arrautzak jarri,(10 – 20
arrautza).
-Bitxikeria: Sugegorri guztiek bereizgarria den pozoi-guruin bat
dute. Guruin hori falta diren beste sugeenak baino sofistikatuagoa da.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..

-Elikadura: Haragijaleada; gazteek zapaburuak, intsektuak,
zizareak eta moluskuak. Helduek; anfibio (igelak) eta arrainak.
-Ugalketa: Obiparoa da. 7 – 8 astetan arrautzak jarri. (5-25
arrautza).
-Bitxikeria: Etengabe hazten dira sugeak. Urtean hainbat aldiz
aldatzen dute azala eta handiagoa jantzi. Azalberritze deitzen zaio.
Noiz eta non ikusia: ………………………………………………..
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ARRABOI ARRUNTA (Salamandra Salamandra)

-Hatz marka:

MUSKER BERDEA (Lacerta Viridis)

-Hatz marka:

-Bizilekua:Hosto galkorreko basoetan (Hariztiak, pagadiak, urkidiak).

-Bizilekua: Ingurune hezeetan. Putzu, aintzira, ibaiak.. dauden baso
zen zuhaitzetan.

-Izaera: 19 – 24 zm, isatasak 10-15 zm. 186-357gr.

-Izaera: Luzera; 28 – 45 zm (isatsarekin). Pisua, 200 – 500 gr.

-Bizi iraupena: 3 – 5 urte arte

-Bizi iraupena: 8 – 10 urte bizi dira.

-Elikadura: Ornogabeak (intsektu, araknido, miriapodo, bare eta
zizareak).
-Ugalketa: Obobibiparoak dira. Erreproduzitzeko gaiaran barne
ernalketa erabiltzen dute. 10-40 arrabio txiki jaio aldi bakoitzean.
Arriskua: Animali hau pozoitsua da, izan ere, bere azalean pozoia
dauka. Bere burua babesteko, erabiltzen du pozoia, arriskua sumatzen
duenean, azaletik botaz.
Noiz eta non ikusia:………………………………………………..

-Elikadura: Orojalea da (zizareak, moluskuak, arrautzak, armiarmak).
Ugalketa: Obiparoa da. Lur azpian utzi 5-20 arrautza, 3 hilabetez.
Bitxikeriak: Eguzkia hartzea gustoko du eta trapezista bikaina da..
Musker heldua lursaguen kabietan arrautza multzo osoak jan ditzake.
Noiz eta non ikusia:………………………………………………..
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HARTZA (Ursus arctos)

-Hatz marka:

ERBINUDEA (Mustela nivalis)

-Hatz marka:

-Bizilekua: Hosto galkorreko basoetan (Hariztiak, pagadiak, urkidiak). -Bizilekua: Itsasertzetik mendi altuertaraino bizi da, ugaztun txikiak
eta landaretza eremuak dauden lekuetan.
-Izaera: Luzera 1,7-2 m eta 0,9-1 m-ko altuera, 80-600 kg-ko pisua
-Izaera: Luzera (12-26 zm), isatsa (1.2-6zm). Pisua (30-250gr).
-Bizi iraupena: 25 – 30 urte arte

-Bizi iraupena: Naturan 7-8 urte artean bizi daiteke

-Elikadura: Orojale da (batez ere barazkijalea, hildako animaliak).

-Elikadura: Haragijalea. Karraskari txikiak (saguak, muxarrak),
txoriak, intsektuak, anfibioak, narrastiak...
-Ugalketa: Bibiparoa da. 34-37 egun irauten du. Maiatz-ekainean, 4-8
kume jaio.
-Bitxikeria: Etsaiengandik uxatzeko ipurdi aldetik likido kirasduna
jaurtitzen du.
Noiz eta non ikusia:………………………………………………..

-Ugalketa: Bibiparoa. Urtean 4 -7 kume, bi haurdunaldietan.
Esaldia: “Hartzek lo eta jan egiten dute bakarrik, ez naiz ote hartza
bat?
Noiz eta non ikusia:………………………………………………..

