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UEUren Natur Zientzietako taldearen in,kuruan mugitzen ga
renok, oinarrizko materialaren hutsunea bete nahian gabiltza
aspaldidanik.

Zuloak atal askotan daudenez, era askotako lanen premia
dugu. Zoologiaren arloan ere bai, noski.

Honexegatik, hasia dugun bide zidorrari jarraituz (hau
da, "Ornogabeen Zoologia I. Animalf -en ezaugarri orokorrak"eta
"Arthropoda"), hemen duzue "Anelidoak eta talde anelidianoak"
delako hau.

Kontsulta-liburu gisa burutu dugu, Leioako Zientzi Fakul
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den sakontasuna gainditzen dugularik.
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gu , Pfli Rodriguezek, oligoketoez espezialista, laguntza halia
garria eskeini digu; Gotzone Diagok egin du lehen mekanofrafia
tzea . Mari Carmen Menikak egin du azkena. Denoi mila esker.
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Bai lur-zizareak, izainak zeinarrantza egiteko erabiltzen
diren zizareak, jende gehienak ezagutzen dituen animaliak dira. Hauekin batera, gainera, ba dira 8.700 espezie gehiago, An
nelida phylum-a osotuz.
Anelidoak zizare lakainduak izanik, egitura nahiz ekologia aldetik, garrantzi handiko animaliak dira, eboluzioaren
prozesuan funtsezko zeregina jokatzen dutelarik.
Medio guztiak kolonizatu dituzte, lehor-lehorrak direnak
izan ezik, zeren eta dauzkaten ur-premia fisiologikoek hezeta
sun handiko lurretan bizitzera bultzatzen baitituzte (lur-zizarea adibidez).
Animalien beste talde guztietan gertatzen denez, baita
ere anelidoetan, nolako ingurunetan bizi diren arauera, halako moldaerak ingurune horietan aritzeko edukiko dituzte: zefa
lizazio-prozesua, nerbio-sistema nahiko garatua, kanpo-morfologia berezia eta abar.
Baina anelidoen ezaugarririk garrantzitsuenetarikoak, ebo
lutiboki nahiz egitura aldetik,bi lirateke bederen: zelomaeta
metameria (= gorputza lakain berdintsuez osotuta egotea, atze
ko-aurreko ardatzi jarraituz).
Hauen jatorriaz, hots, zeloma eta metameriarenaz, teoria
asko sortu da ikertzaileen artean. Nondik dator zeloma? Nondik
metameria? Batera sortu, ala zeloma zen lehena?
Zenbait teoria eman dira honi buruz, eta egun gauzakezdiraar
giak; baina oraingoz askibedijakitea zeloma eta metameria dituzten animalien sorketa, garrantzizko gertaera izan delapro
zesu ebolutiboan.
Kanpo eta barne-egiturari dagokienez, nahiz eta talde
bakoitzak bere moldaera eta bereiztasunak eduki, anelido guz
tiei egitura berbera aplikadakiekeela esan daiteke.

Kanpo-morfologiaren kasuan, hiru zati nagusitan bana dai
teke anelidoen gorputza: Aurreko zatia, prostomio delakoa oso
tuz. Hortxe daude burua eta zerebroa. Batzutan aldaketak izaten dira. Atzeko zatia, edo pigidioa, uzkia duelarik, eta erdiko zatia (hau da, beste bien artekoa) metameroz osotua.
Prostomioa eta pigidioa ez dira metamerikoak.
Lehendabizi, lakain guztiak berdinak dira, funtzio berdi
nak betetzen dituztelarik (hau da, "metameria homonomoa").Bai
na normalki, lakainak batu egiten dira, funtzio berezi bategi
teko: Batzu ugalketarako, beste batzu ura higiterazteko, eta
abar. Honela, metameria homonomo batetik heteronomo batetara
pasatzen da; prozesu honi tagmatizazioa deritzo eta garrantziz
ko urratsa da zenbait anelidotan, bai eta artropodoetan ere.
Lakain berrien eraketa pigidio aurretik izaten da; beraz,
lakain zeharrenak aurreko aldekoak izango dira, eta gazteenak
aldiz, atzekoak.
Lakain bakoitzean keta deituriko zuntz-egitura batzu dau
de. Hauek funtzio ugari dute: lekuzaldakuntzarako, defentsara
ko eta abarrerako. Hirudineo eta oliogoketoetan gorputzaren
paretan zuzen-zuzen jartzen dira, baina poliketoen kasuan paretaren parapodo direlako luzakin lateraletan kokatzen dira.
Prostomioa metamerikoa ez dela, eta beronek buruaosotzen
duela esan dugu lehen. Ba dirudi, hala eta guztiz ere, zenbait
anelidotan aurreko lakain batzu eta burua (prostomioa) bategi
ten direla, honi prostomio ere, edo akrona deituz. Hauxe, orduan, buru konposatua litzateke eta, beraz, kontutanhartzekoa
da burutaz hitz egiterakoan.
Honekin loturik, zefalizazioa da kanpo-morfologian nabaritzen den beste arazo bat. Anelidoen arbasoa ia zefalizazio
gabekoa zen, baina eboluzioan zehar prozesua konplikatuzjoan
da, nahiz eta gero zenbait taldetan berriz sinpletu.
Zefalizazioa eta bizimodua erabat lotuta daudela esan dai
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teke: poliketo zulatzaile batek duen burua eta narraztari batena ez dira batere berdinak; halaber, poliketo harrapatzaileek behar duten zerebroak eta iragazleenak, guztiz desberdin
izan behar dute. Zefalizazio hau igartzeko, buruko egiturak
ikustea izango litzateke nahiko, baina honetaz geroago arituko gara.
Barne-egitura aztertzerakoan (ikus. 1. irudia), zeloma
agertzen da lehenbizi. Berau, mesodermoaren bi gune osotuz era
tzen da lakain bakoitzean, peritoneoz estalirik.
Peritoneo parietalak gorputz pareta estaltzen du, eta pe
ritoneo biszeralak gauza bera egiten du liseri-aparatuetabar
neko beste organoekin.
Lakain batetako zelomaren ezker eta eskuineko guneak bi
mesenteriok (dortsala eta bentrala) banatzen dituzte. Mesente
rio hauk peritoneozko bi azalek osotzen dituzte. Halaber, lakain baten peritoneoa eta hurrengoarena batzen dira, lakain
arteko trenkada osotuz.
Bestalde, metameriak, organo guztiak hartzen ditu, liseri-aparatua izan ezik. Berau zuzena da eta erdian dago kokatu
ta gorputzean zehar.
Liseri-aparatuaren goi eta azpitik doazelarik, bi konduktu zirkulatorio nagusi daude, dortsala eta bentrala, siste
ma hertsi bat osotuz.
Exkreziorako, bi nefridio ("metanefridio" gehienetan) dau
de lakain bakoitzean, zenbait salbuespenetan izan ezik.
Halaber, nerbio-sistema konplexua izaten da: kordoi bentrala, zerebroa eta eraztun periesofagikoa.
Gorputz paretak ondoko geruzak azaltzen ditu: kutikula,
epidermia, dermia, muskulatura zirkularra, muskulatura longi
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1. IRD.

Anelidoen lakainen egitura.
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tudinala eta peritoneoa.
Laburpen bezala, anelidoen definizioa honelakoa liteke:
Benetako animalia zelomadunak, protostomoak, bermiformeak
eta metameriadunak dira anelidoak. Liseri-aparatu zuzena; lakain bakoitzean metánefridio metamerikoak agertzen dira; gongoilezko nerbio-sistema, liseri-aparatuaren azpitik doalarik
(hau da, nerbio-sistema hiponeurioa); segmentazio espiralaeta
trokofora dituzte (oligoketo eta hirudineoetan trokofora hau
galdu egin da).
Hiru klase nagusi dira anelidoetan: poliketoena, oligoke
toena eta hirudineoena. Azken bi hauei klitelo delako egitura
azaltzeagatik, klitelodunak deritzaie.
Poliketo eta klitelodunen arteko desberdintasun batzu,
hauk dira:
Poliketoek: parapodoak dituzte; dioikoak dira.
Klitelodunak: Ez dute parapodorik azaltzen: hermafroditoak dira eta kliteloa dute ugalketarekin
erlazionatua.

POLYCHAETA KLASEA

MORFOLOGIA, POLIKETOEN MOLDAERAZKO ERRADIAZIOA,
ELIKAPENA, BARNE-MORFOLOGIA, UGALKETA, POLIKETOEN GARAPENA, JANKIDEGOA ETA BIZKARROITZA, P0
LIKETOEN SISTEMATIKA.
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Dena dela, ezin daiteke esan bi bizimodu hauen arauera ba
natzen direla poliketoak. Ba dira hodiak egiten dituzten erran
teak, eta ba dira ere hodia uzten duten tubikolak, eta bai hon
do bigunetan ehorzten diren sedentarioak, hodiak egin barik.
Laburpen bezala, poliketoen kanpo-egitura eragiten duten
kausak bi izan direla esan dezagun: bizimodua eta elikabidea.
1: Bizimoduari dagokionez, nagusienak, hodietako bizitza,
hondoko bizitza edo bizimodu zulatzailea, kanpobizkarroien bizitza eta bizimodu askea izan direla esan dezakegu.
2: Elikabiderako, harrapakaritza, iragazpena eta lohien
ingestioa (zilio eta lingirdaren bidez) izan dira metodo nagu
siak, kanpo-egiturari eite berezi bat emanez.
Bi arazo hauk nahastuz, forma asko sortu dira, berauek
txokoekologiko desberdinak bete dituztelarik.

MORFOLOGIA

Poliketoen kanpo-egitura aztertzerakoan, kasuistika izugarria agertzen da; moldaerak ez dira familia-mailan ematen
soilik, baizik eta, espeziez-espezie aldatzen dira lehen esan
dakoagatik, hain zuzen: bizimodua eta elikabidea direla eta.
Horregatik kanpo-egitura ezagutzeko, hobe da gutxien garatuta
ko familietara jo, hots, bakunenetara eta hauek erranteak dira.
Adibide legez nereido bat hartzen badugu, hauxe ikus dezakegu (ik.2.ird.):
Aurreko aldean burua dago, bi partez osotuta: prostomio
preorala, aho gainetik irteten delarik, eta peristomioa (hau
lakain aldatua delarik); azken honetan kokatzen da ahoa. Peristomio hau gorputzaren lehenengo metamerotzat hartzen da
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peristomioko
kirruak

prostomioa

palpoa

parapodo

peristomioa
palpoa

1. parapodoa

prostomioa

. parapodioa

neuropodioa
1J-elitroa
notopodioa
begia

2. IRD. A/ Nereis-en aurreko partea (alde bentrala)
B/ Aphrodita-ren buru aldea (alde dortsala)
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eta beste lakainez osotuta egoten da batzutan.
Prostomioak zenbait egitura sentsorial darama: begiak (be
gi prostomialak), palpo bentralen pare bat, antenak eta organo
kimiohartzaileak. Halaber, eta hauekin erlazionatua, prostomio
aren barruan zerebroa dago.
Batzutan, buruarekin lotzeagatik, parapodoak galtzen ditu
peristomioak, aldaketa batzu sortzen zaizkiolarik. Nereis -en
kasuan, adibidez, eta gehienetan, kirru peristomialak agertzen
dira

ukimen eta dastamenekin zerikusia dutelarik.
Ba dirudi anelido primitiboetan, buruaprostomioaz soilik

osotuta zegoela. Peristomioa besteak bezalako lakaina zen, bes
tearekiko desberdintasun bakarra ahoa edukitzea zelarik. Eboluzioan zehar, eta zefalizazio-prozesua aurrera zihoala, peris
tomioa buruari batu zitzaion, egungo buru konposatua lortuz.
Antzerako prozesua gertatu da artropodoetan, eta, zalantzarik
gabe, garrantzi handiko gertaera izan da talde bietan.
Peristomioa zenbat lakainek osotzen duten da beste arazo
bat. Poliketo erranteen kasuan, lakain batetik dator; lakain
horrek parapodoak eta ketak galdu ditu. Baina ez da hori poli
keto guztien gauza: Phylldoce-k bigarren lakain bat erantsi
du, hauxe ere parapodo gabekoa izanik (ik.3.ird.).
Posible da ere hurrengo lakainei aldaketa batzu gerta da
kizkiela, esate baterako, parapodoak aldatuz buru multzoaren
funtzioetan parte har dezaten (desberdina da, hala eti a guztiz
ere, buruaren osagaiak diren ala ez).
Hauxe, dudarik gabe, tagmatizazio-prozesu bati legokioke,
zenbait adibide direlarik: Phy//odoce-ren kasuan, 3. metameroakperistomioarenen antzeko kirruak garatzen ditu. Baita ere
hesionido direlakoeic, lehen lau lakainak aldatuta dituzte, fun
tzio desberdinetan erabiliz.
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kirru
peristomikoa

kirru
peristomikoa
garro
prostomikoak
prostomioa

3. somitoaren kirrua
peristomioa

organo nukala

2. somitoaren kirrua

kirru
peristomikoa

F
E

3. IRD. Zenbait poliketoren buru-motak. Zuriz: kirru prostomiko eta notopodikoak; beltzez: garro prostomiko
ak; puntuztatuta: palpo prostomikoak.
A/ polinpideoa, B/ silidoa, C/ Nephtys
D/ Eunice (eunizidoa), E/ Phyllodoce
doa), F/ Trophonia

(klorhemidoa).

(neftidoa)
(filodozi-
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Hau guztiau aurrekaldea bada, atzekoa pigidioa da, uzkia
daramalarik.
Pigidio eta prostomio artean, lakain batzu dira. Poliketo primitiboetan berdinak ziratekeen, gaurko errante askoren
bezalakoak ("metameria homonomoa"); beraz, lakain bakoitzakdi
tuen egiturak, beste lakain guztietan errepikatzen dira: guztiek azaltzen dute parapddo pare bat. Parapodo hauk gorputzpa
retatik irteten diren bi luzakin lateral dira. Halaber, parapodo bakoitza, bi lobuluz osotuta dago: goikoa edo notopodoa,
eta behekoa edo neuropodo delakoa (ik.4.ird.).
Batak nahiz besteak egitura eskeletiko bana azaltzen dute, azikula deritzona, keten higidurarekin erlazionatua: muskuluen bidez, azikula higierazten dute eta, ondorioz, keten
kizkurketa eta zabalketa ematen da (ik.4.ird.).
Gainera, parapodoek beste egitura batzu azal ditzakete,
berauk familien arauera aldatuz doazelarik.
Esate baterako, poliketo askoren notopodoak kirru dortsal
bat dauka, garro itxurakoa, eta antzeko kirru bentrala du neuropodoak.
Parapodoak ba ditu ere xafla baskularizatu batzu notopodo eta neuropodoei lotuak; xafla hauk, brankia izenekoak, era
askotakoak dira espezieen arauera.
Zizare ezkatatsuetan beste aldarazpen bat elitroen agerpena da. Elitro hauk kirru dortsalen ordez agertzen dira, pla
ka-itxura dutelarik.
Ketei dagokienez, berauk lobuluetako inbaginazio batzutan (keta-zakuntan, alegia) kokatzen dira. Hauk, hots, ketak,
kitinazkoak dira eta keta-zaku oinarrian dauden zelula batzuk
egindakoak dira; zelula batek ez du keta bat baino jariatzen.
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kirru dortsala
notopodoa

rankia

azikula
neuropodoa
kirru bentrala

brankia

kirru bentrala

kirru
dortsala
brankia

kirru bentrala

4. IRD.

Zenbait poliketoren parapodoak eta beraien egiturak. A/ nereidoa, B/ glizeridoa, C/ neftidoa,
D/ eunizidoa, E/ polinoideoa, F/ filodozidoa,
G/ sabelidoa, H/ arenikolidoa.
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Keten funtzioa ez da bakarra; batzutan defentsarako dira
beharrezkoak: Amphinomidae familiakoek keta pozoitsuak dituzte, adibidez; beste batzutan bai higidurarako, bai hodiarieus
teko, eta bai hainbat funtziotarako erabil daitezke.
Ketak zein parapodoak, erizpide taxonomikorako erabiltzen
dira poliketoen sailkapena egitura horietan datza
larik.
Kanpo-egitura ikusi dugu, nereido erranteetan oinarrituz;
ez dut uste, talde bakoitzak aldaketa bereziak sortu dituela
esan behar denik, egitura primarioa asko aldatuz. Argi dago,
eta geroago ikusiko da, poliketo tubikola batek behar dituen
aldaketak, eta harrapatzaile batenak ez direla berdinak.

POLIKETOEN MOLDAERAZKO ERRADIAZIOA
Gaur egun, eta animalia hauek lortutako aldaketa edo mol
daketen kausaz, zaila dugu poliketoen familien arteko harreman filogenetikoak mugatzea, animalion ahaidetasuna nahiko es
talita baitago.
Poliketo-arbasoa bentonikoa zela suposatzen da; bere bizitza itsas bazterretan izaten zen, lur bigun gainean. Bere ze
falizazioa txikia zen, metameria homonomoa azalduz. Bere jana
riak detritusak eta gai organikoak ziren.
Arbaso honetatik poliketo erranteak sortu ziren; hodie
tan bizi diren poliketoak eta poliketo zulatzaileak, geroagoko animaliak izango lirateke, berauk, erranteak baino espezialduagoak direlarik.
Bizi modu hauk elikabide eta habitatekin daude erlaziona
tuta, eta moldaerazko lau bide edo lerroz eman da, lau talde
nagusi sortuz:
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B
D

5. IRD.

Poliketoen keten ereduak. B/ afroditidoa, C/ glizeridoa, D,E/ nereidoa, F/ esfinkteridoa, G/ orbinidoa, H/ sabelatidoa, I,J/ tetebelido eta serpulidoen untzinoak; K/ sabelidoa.

6. IRD.

A/ Phyllodoce maculata (filodozidoa), B/ Trypanosyllis zebra (silidoa), C/ Lagisca flocculosa
(zizare ezkatatsua).
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1:

Narrazten diren poliketo harrapatzaileak

2:

Poliketo pelagikoak

3:

Poliketo zulatzaileak

4:

Poliketo tubikolak

1.- Narrazten diren poliketo harrapatzaileak
Primitiboenak direla uste da; lehen aipatutako poliketo
tipikoari dagozkio eta arbasoa baino eboluzionatuagoak dira,
aktibitate handiago edukiz.
Harri eta maskor azpian, alga eta briozoo artean bizi di
ra, eta beste anitz lekutan.
Poliketo hauetan harrapakaritza eta narraztura erlaziona
tzea ez da kasualitate hutsa. Ikus: talde honetako poliketoek
buru konplexua izaten dute (begiak, zentzumen-organoak

);
hau da, organo kinada-hartzaileak dituzte. Halaber, parapodoak

garatuak dira, higidura handia lortuz. Garbi dago ezaugarri
hauk aktibitate handi bati dagozkiola: harrapakina harrapatze
ko behar den nerbio-koordinazioa lortzen dute, eta, honekin
lotuta, narrazte-bizimodua ere bai. Aktibitate handi honi esker, substratu gogorra kolonizatu dute gainera.
Bestalde, harrapakari gehienak narraztaileak dira eta na
rraztari gehienak, halaber, harrapatzaileak.
Hala ere, hau ez da arau absolutua: ez dira harrapatzaile narraztariak bakarrik eta, alderantziz, ez dira narraztaile harrapakari guztiak. Ba dira tubikola harrapatzaileak (Dio
patra, kasu) eta ba dira, halaber, narraztari fitofagoak, esa
te baterako Nereis generoko batzu.
Narrazten diren poliketoen artean, nereidoak, neftiidoak
silidoak eta filodozidoak sartzen dira, bai eta zizare ezkatsuak ere

Azken hauen ezaugarri bat elitroak

edukitzea da. Batzutan, elitro hauek alde dortsala estaltzen

23

prostomioa
aurreko
firu
prostomikoa
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prostomikoa
begi dermikoa
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begia

7. IRD.

Poliketo pelagikoak. A/ Tomopteris renata,
B/ Tomopteris rolasi , C,D/ altziopido baten burua eta parapodoa.
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8. IRD.

Poliketo zulatzaileak. A/ Cirratulus,
B/ Drilonereis, C/ Marphysa.
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dute, eta, dirudienez, babesleak dira, animalia hauk harri azpi
tatik edo leku estuetatik ibiltzen baitira.

2.- Poliketo pelagikoak
Hauk planktonean bizi diren poliketoak direlarik, beste
poliketoarekiko desberdintasun handiak dituzte (ik.7.ird.).
Lehenengo beharrizana tamainuaren murriztea da; halaber,
parapodoak eta ketak handitzen dira, flotazioa erraztuz. Duten morfologia narraztaileen bezalakoa da; gardenak dira gai
nera (hauxe bera zenbait animalia planktonikotan ematen da).
Talde honen poliketorik espezialduenak altziopido eta to
mopteridoak direla esan dezakegu: hauetan ketak galdu egiten
dira eta horien ordez hego-mintzak garatu dituzte.

3.- Poliketo zulatzaileak
Poliketo errante asko dira bizimodu hau dutenak. Zuloak
egiten dituzte, itsashondoan 20-30 cm-tako sakontasuneraino;
darien lingirdaz zuloa tapizatu egiten dute, horrela higidura)Ç erraztuz.
Zulatzen duten hodia ez da betirako izaten, tubikolekegi
ten dutenaren kontrara.
Ondokoak dira azaltzen dituzten ezaugarriak: lurra zulatzeko prostomio zorrotz eta gogorra dute; zefalizazioa murriz
tuta dago gehienetan, begi, palpo, eta kirrurik ez delarik
(ik.8.B ird.).
Sentiberatasuna nahiko hedatuta dago gorputzean, kimiohartzaileak zentzumen-organorik garrantzitsuenak direlarik.
Zulo eta gordelekuetan zehar mugitzeko darabiltzen higi-
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dura peristaltikoa da. Honetarako, muskulatura zirkularra oso
garatua da (lunbrizidoetan gertatzen den erara), longitudinala bezain lodia delarik.
Ikusiko dugunez, poliketo hauek eta lur-zizareek moldaera antzekoak azaltzen dituzte, moldaerazko baterakuntza agertuz.
Narrazten diren poliketoen ibiltzea muskulatura longitudinalaren kontraposizioz izaten bada, zulatzaileena, peristal
tikoa izanik, zirkularra eta longitudinalaren kontraposizioz
izango da, ondoko ereduari jarraituz: (ik.9.ird.).
Lakain batetan zirkularra kizkurtzen den bitartean, longitudinala lasaitu egiten da; honela zelomaren likidoan presioa egiten da eta lakaina luzatu egiten da; gero, alderantziz,
muskulatura zirkularra lasaitzen da longitudinala kizkurtzen
denean, lakaina bera laburtuz.
Lakain bakoitza sistema hidrauliko oso bat da; kizkurke
ta batetan ez da bolumena aldatzen, forma eta diametroa baizik.
Muskulatura longitudinalaren lau xingolak batera mugitzen
dira. Aurrerapena keten bidez ematen da: lakaina kizkurturik
dagoenean, ketek lurrari eusten diote, eta lakaina luzatu eta
mehetuta dagoenean, lurretik askatzen dira; honela lakain luzatuek aurrera jotzen duten bitartean, kizkurtuta daudenek ez
atzeratzeko balio dute.
Poliketo zulatzaile gehienak erranteak badira ere, beste
batzu sedentariotzat hartu behar ditugu, gordeleku finko bate
tan bizi direnez gero.
Poliketo zulazaile sedentarioen artean arenikolido, zirratulido eta terebelidoen zenbaitespeziedaude (ik.8.A-Cird).
Ezaugarririk nabarienak untzino direlako ketak dira. Hauk ke-
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likido zelomikoa

trenkadak

gorputz-paretaren
*-- muskuluak

9. IRD.

Muskulaturaren funtzionaketa. Kanpo-geziek gorputz-paretaren muskuluek egindako indarra adierazten
dute. Barne-geziek, aldiz, likido zelomikoaren presioak egindako indarraren direkzioa. A/ Muskulu zir
kularraren kizkurketa dagoenean, B/ Muskulu longitu
dinalen kizkurketan.
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10. IRD.

Arenicola delakoa.
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ta berezi batzu dira, kroka batez bukatzen direlarik. Hauenbi
dez hodiari eusten diote. Gainera, generalki poliketo hauekez
dute egitura sentsorialik azaltzen buruan; batzutan buruan eli
katzeko zenbait apendize izaten dituzte

C ird.).

Azkenez, poliketo zulatzaile hauek metameria heteronomoa
azal dezaketela esan behar da, Arenicola-k egiten duen legez
(ik.10.ird.).

4.- Poliketo tubikolak
Poliketo tubikola gehienak sedentarioak dira. Dituzten
moldaerak eta•zenbait zulatzailerenak antzekoak dira. Gordelekua hodia izaten da eta honen barruan zenbat denboratan ego
ten den, ezpezien arauerakoa izaten da; baina, gehienetan bi
zitza osoan izaten dira barruan.
Hodi hau hondarrez egiten da normalean, lingirda batez
tapizatzen da, barneko hi .gidura erraztuz. Ba dira ere karezko hodiak egiten dituztenak (serpulidoak, adibidez). Hodi ho
ni esker substratu gogorra koloniza dezakete. (Poliketo tubi
kolen zenbait hodi-mota, 11. irudian ikus daiteke).
Bizimodu tubikola edukiz gero, prostomioko organo sentso
rialak desagertuak dira; honen salbuespen poliketo tubikolaha
rrapatzaileak dira (eunizido eta onufido batzu); hauek zentzu
men-organo garatuak dituzte, lehen ikusitako harrapakariek be
zala (ik.12.A ird.).
Baina normalean, ez da zentzumen-apendizerik erakusten.
Aitzitik, elikatzeko apendizeak egoten dira, normalean aurre' ko lakainetan kokatuak.
Bestalde, parapodoak sinpleagoak dira, eta generalki ur-korronteekin erlazionaturik daude.
Hodi barnean, higidura peristaltikoa darabilte eta hodia
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11. IRD.

Poliketo tubikolen hodi-motak. A/ Diopatra,
B/ Owenia, C/ Clymenella, D/ Pectinaria.
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ri eusteko, untzinoak dituzte poliketo hauek ere.
Halaber, garrantzizko ezaugarria da poliketo tubikola ge
hienek metameria heteronomoa edukitzea.
.
Esate baterako,
Poliketo tubikolek aniztasun handia dute.
abaniko-itxura duten poliketoena (sabelarido eta serpulidoen
familietakoak). Hauen prostomioak erradiolo direlako luzakinak garatu ditu, (ik. 12. B-C ird.). Erradiolo hauek biribilka
tu egiten dira prostomioa hodira sartzerakoan; elikatzeko ga
rrantzi handia dute luzakin hauek, gesu batetan ikusiko dugu
nez.
Azkenez, eta laburpen gisa, poliketo tubikolek elikabide
asko dutela esan dezagun, eta, halaber, beraien artean eman
den moldaerazko erradiazioa elikabide hauei txit lotuta doala.
Izan dituzten asmakizunen arauera, ba dirudi ondoko lerroak izan direla hodien eboluzioan:
a) Hasieran, hodia ez zen funtzio guztiak egiteko erabil
tzen; hau da, janaria kanpoan bilatzen zen, hodia defentsarako erabiltzen zelarik.
b) Hodian gelditzen dira, bertan elikatuz. Janari gehiago harrapatzeko, hodia luzatu egiten da eta ziliodun
garro-gangarra garatzen dute (sabelidoek eta serpulidoek adibidez). Honek, dagoeneko, iragazpen prozesu
bat suposatzen du (Ikus elikapena, 16.A ird.).
c) Beste lerro bat, Chaetopteridae familiak erakutsitakoa
litzateke. Hodia itxi egiten da bi zulotxotanizanezik.
Hodian zehar ura pasatzen da eta, iragazpena, ziliodun
garroen bidez izan beharrean, poliketoari darion lingirdaz izaten da (ik. elikapena).
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12. IRD.

Poliketo tubikolak. A/ Diopatra (onufidoa, poliketo harrapatzailea), B/ Hydroides (serpulidoa),
C/ Serpula (serpulidoa).
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ELIKAPENA
Esan dugunez, elikapena zeharo erlazionatuta dago bizimo
duarekin. Elikabide nagusiak ondoko hauk izan daitezke:
1.- Poliketo harrapatzaileak
2.- Poliketo belarjaleak, orojaleak, eta sarraskijaleak.
3.- Jalkinjale zuzenak diren poliketoak.
4.- Jalkinjale ez-zuzenak diren poliketoak.
5.- Poliketo iragazleak.

1.- Poliketo harrapatzaileak
Gehienak narraztaileak dira, nahiz eta tubikola, pelagiko eta zulatzaile batzu ere izan.
Harrapakinak ornogabe txikerrak dira eta proboszide batez
dira harrapatuak. Proboszide hau bi barailez,edogehiagoz, hor
nituta dago eta talde honetako poliketoen berezitasun bat da
(Ik. 13. ird.).
Proboszidearen ebaginazioa, likido zelomikoak eta muskulaturak sorterazten dute: gorputz paretaren muskuluak kizkurtzen direnean, likido zelomikoaren presioa handitu egiten da,
ondorioz proboszidea irteten delarik (Ik. 14. Posizio
honen bidez, proboszidearen barailak aurreratu eta ireki egiten dira.
Harrapakina hartu eta gero, likido zelomikoaren presioa
txikitu egiten da, eta muskulu atzerarazkorren eraginaz, pro
boszidea sartu egiten da.
Kasu nabaria da Glycera delako poliketo zulatzailearena;
(ik. 13. ird.) zizare honen proboszidea oso luzea da: gorputzean sartuta dagoenean hogei lakain betetzen ditu eta aterata dagoenean, gorputzaren bosten bateko luzera du.
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baraila
proboszidea

garro prostomikoa
ptostomioa
begia
peristomioa
kirruak

prostomioa

faringeko lumena
guruin-epitelioa
pozoiaren guruina

pozoi-guruinaren konduktua
baraila

13. IRD. Poliketo harrapatzaileen proboszideak. • A/ Perinereis (nereidoa), B/ Glycera (glizeridoa, pollketo
zulatzailea).
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14. IRD. Proboszidearen ebaginazioa. A/ Uzkurturik.
B/ Aterata.

35

2.- Poliketo berlarjaleak, orojaleak, eta sarraskijaleak
Poliketo errante eta proboszideduna izateak ez du beti
harrapakaritza suposatzen. Poliketo askok sarraskiak eta de
tritusak jaten dituzte; beste kasu batzutan orojaleak dira,
bai eta belarjaleak ere. Nereis delako generoaren espezie ba
tzuek, algak, detritusak eta baita harrapakinak ere jaten di
tuzte, proboszide barailaduna dutelarik.
Uretan, substantzia organikoak jausten dira hondora, jal
kinak eratuz. Jalkinez elikatzen diren animaliek topatzen duten guztia irensten dute, ondoren gai organikoak liserituzeta
hondakinak kanporatuz.
Jalkina jateko modu bi daude, modu bakoitzari poliketomoeta bat dagokiolarik: jalkina zuzenki irensten dutenak, eta
jalkina ez-zuzenki hartzen dutenak, hots, jalkina ahora erama
teko garroak erabiltzen dituztenak.

3.- Jalkinjale zuze.nak diren poliketoak
Poliketo hauek hondar edo lohia ahoz hartzen dute, norma
lean proboszide batez baliatuz. Proboszide hau ez da poliketo
harrapatzaileen bezalakoa, ez baitu muskulu berezirik; izan
ere, likido zelomikoaren presioaz izaten da ebaginazioa (ik.
15.A ird.).
Talde honetan poliketo zulatzaileak sartzen dira, bai eta
tubikola batzu ere.

4.- Jalkinjale ez-zuzenak diren poliketoak
Hauek ez dute probosziderik; bai, ostera, lingirdaz inpregnatutako egitura prostomial bereziak, garro-itxurakoak.
Egitura hauek substratu gainetik edo barrutik ekiten dute, be
raiei substratuko partikulak datxezkielarik. Partikulokahora
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notopodioa
prostomioa

esofagoa
faringea

garroak

15. IRD.

A/ Notomastus (kapitelidoa)
B/ Amphitrite (terebelidoa).
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eramaten dira zilio edo hildo batzuren bidez.
Esate baterako, terebelidoek eta, zehazki,

Amphitrite-k

(ik. 15. Bird.) eta Terebella-k, garro 'atzerarazkorrak dituz
te; garro hauk hondotik zabaltzen dira eta daukaten lingirda
batez, edozein partikula harrapatzen dute, ez dute aukeratzen
eta.
Partikulok,gero, garroen hildo ziliodun batzutan zehar aho
ra doaz. Halaber, talde honetan ba dira aukeratzeko gaitasuna
duten poliketoak, nahiz eta aukera handia ez izan. Adibidez,
Owenia delakoaren garroei tamainu handiko partikulak datxezkie
nean, ertzetara botatzen dituzte, eta bakarrik tamainu aproposekoak ametitzen dituzte.

5.- Poliketo iragazleak
Hauen artean poliketo zulatzaile-sedentario eta tubikola
asko ditugu. Aurrekoek bezala, hauek ez dute probosziderik, bai
na buruan dituzten egiturak, oso berezi eta konplexuak dira.
Egitura hauen•bidez, bai hondoko elikagaiak eta bai uretakoak
har ditzakete poliketo iragazleek.
Serpulido eta sabelidoak, esate baterako, talde honetakoak dira. Hauen gangarra edo koroa erradiolo bipinatu batzutaz dago eratuta, zabalik daudenean onil-itxura duelarik.
Erradioloen pinula bakoitza zilioduna da; zilioen higidu
rak ura onilera bidaltzen du, erradioloen artetik (ik.16.Aird).
Erradiolo bakoitzean zehar doan hildo batez eramaten da janaria aho aldera. Mekanisko honek aukeratzeko gaitasuna dakar.
Zeharo desberdina da Chaetopteridae familiak erabiltz ē n
duen iragazpen-modua n Chaetopterus delako poliketoa U-itxura
ko hoditan bizi da (Ik. 16. Bird.), gorputz egitura oso berezia duelarik: 10. lakainaren notopodoak, oso luzeak eta hego-itxurakoak dira, lakain honen epitelioa lingirda-guruinez be
terik dagoelarik (ik. 16. B ird.).
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ur-korronteak

erradioloak

zaku bentrala
hareazko hodia
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dortsala
notopodo
aliformeak

janari-kopa

janari-kopa
abaniko-itxurako parapodoak
16. IRD.

Bi motatako poliketo iragazleak. A/ Sabella (sabelidoa), B1/ gorputzaren aurreko partea, B2/ hodian sartuta dagoelarik.
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Halaber, 14. eta 16. lakainetako notopodoek abaniko-itxu
ra daukate eta hauen kizkurketen bidez, hodia ureztatzendute,
ura zulo batetik sartuz eta bestetik irtenez (Ik. 16.B ird.).
Honekin batera, 10. lakainaren notopodoei lingirda-geruza bat darie etengabeki, lingirda-geruza hau poltsa-itxurako
egitura osotuz. Poltsa honetan zehar ura pasatzenda, janariak
iragazten direlarik. Tamainu handiko partikulak baztertu egiten dira eta poltsak, tamainu egoki bat hartzen duenean, aska
tu egiten da, eta gorputzaren hildo batetan zehar, ahora eramaten da.
Familia honetako beste espezie batzuk hodi zuzenak egiten dituzte; hala ere, iragazteko, denek darabiltzate lingirda-poltsak.
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BARNE - MORFOLOGIA
1.- Gorputz pareta
Poliketoen gorputz-pareta geruza hauek osotzen dute: Kuti
kula, dermia, epidermia, muskulatura, eta peritoneoa.
Kutikula lehenengo geruza da,kitinazkoaez den albuminoide batek osotua; Chaetopterus delakoa izan ezik,poliketo guztiek azaltzen dute geruza hau. Gehienetan oso mehea eta zalua
da, baina beste kasu batzutan, elitrodun poliketoetan adibidez,
geruza kutikular dortsal batzu garatu dituzte, hauetan kutikula lodiagoa delarik.
Generalki, kutikula hildaskatuta dago, kolore nabariaketa
irisazioa azalduz.
Zenbait poliketotan kutikularen beste moldaera bat ematen
da: gorputzak janaria hartzeko edo ura higierazteko zilioak di
tu eta, berauk errazago mugitzeko, kutikula meheagoa da gune
horietan.
Epidermia geruza epitelial bakar batek osotzen du, epitelioko zelulek zutabe-itxura dutelarik. Poliketo batzuk bioargi
kortasuna dute (Chaetopterus, kasu); dirudienez, fenomeno hau
epidermiko guruin-zelula batzuei darien lingirda batek sortuta
koa da. Bioargikortasunaren zeregina ezezaguna da gaur espezie
gehienetan.
Epidermi azpitik, dermia dago, eta honen azpitik, bi geruza daude: muskulatura zirkularra eta barrurago, muskulatura
longitudinala. Bakoitzaren lodiera espeziez-espezie aldatuz
doa, baina poliketo gehienetan muskulatura zirkularra mehea
izaten da, longitudinala, ostera, lodiago eta indartsuagoa
agertzen delarik

1. eta 17. ird.).

Poliketo tubikolek oso muskulu longitudinal sendoak era-
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17. IRD.

Perinereip-en zehartebakia.
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kusten dituzte, zeren eta, hodira sartzeko egin behar diren uz
kurketa azkarrek, muskulatura aproposa behar baitute.
Bestalde, longitudinala lau xingolatan banatzen da: bi al
de dortsalekoak eta bi alde bentralekoak, (ik. 17. ird.).
Hortik aparte, poliketoek ba dituzte muskulu zehiarrak
(ik. 17.

gorputz alde erdibentraletik gorputz alde erdila

teralera doazelarik, hortxe, parapodo alboan, muskulatura zirkularrari lotuz.

2.- Liseri-aparatua
Lehen aipatu denez, poliketoen ezaugarri bat liseri-apara
tu zuzena edukitzea da, ahoan hasten eta uzkian bukatzen delarik.
Liseri-aparatu hau, zenbait aldaketa baditu ere, ondoko
zatitan bana dezakegu: proboszidea (hau ez denean, aho-barrun
bea) estomodeotik eratorria, esofagoa, urdaila, hesteaetahon
destea 18. Hala eta guztiz ere, urdaila falta dai
teke zenbait kasutan (Nereis, adibidez); orduan hestea esofagoaren segidan izaten da.
Normalean, ez dira liseri-guruin bereziak, eta liseriketa extrazelularra izaten da, urdaileko, edo, hau ez denean,
hesteko epitelioak jariatutako entzimen bidez delarik.
Sarritan, hesteko paretak tolestu egiten dira; modu hone
tara superfizie handiagoa lortzen da, xurgapena gehitzen dela
rik (ik. 19. ird.). Hauxe bera lortzeko beste modu bat Amphitrite-k erabiltzen duena da: hestea biribilkatzea. Halaber Ne
reis eta Arenicola-ren esofagoak itsu-guruinen pare bat azaltzen du; Arenicola-ren itsuek proteasa eta lipasa ekoizten di
tuzte.
Elikagaien higidura liseri-aparatuan zehar, zelula musku
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18. IRD.

Amphitrite delakoa.
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larrez eta zilioz egiten da.

3.- Zirkulazio-aparatua
Poliketo eta, oro har anelidoetan, zirkulatze-funtzioak
ez ditu zirkulazio-aparatuak soilik bettzen; zelomaren likidoak ere dihardu prozesu honetan eta, bata ñahiz bestearen ga
rrantzia espeziez-espezie aldatuz doa; dena dela, egun zirkulazio-aparatua da nagusiena gehienetan.
Zent'ait poliketotan, gorputza eta liseri-aparatuaren pareta mehea dutenez, ba dirudi zelomaren likidoa izango litzatekeela hobea zirkulatze-funtzioak betetzeko, eta bai gasak,
janariak eta abarrak leku horietatik gorputzaren beste tokietara eramateko ere.
Hau da, pollketoek bi mekanismo garraiatzaile dituzte:
kido zelomikoa eta zirkulazio-aparatua, hain zuzen ere.
Poliketo primitiboetan, zelomaren likidoak zeramatzan ja
nariak; zirkulazio-korrontea, berriz, bakuna agertzen zen,
seri-aparatua inguratzen zuen altzo-sail batek osotua. Honela
ko aparatuak garraio longitudinalean hartzen zuen parte, jana
riak, liseri-aparatuko xurgapen-gunetik aurreko aldera zerama
tzalarik (egitura hau Aeolosoma delako oligoketoaren antzekoa
izango zatekeen)

(ik.41. ird.).

Lakain bakoitzean nefridioak agertzen dira zirkulazio-aparatuarekin erlazionatuta; likido zelomikoaren bidez honda
kinak doazkie nefridioei, lehenengo etapa batetan bederen. Bai
na, z±rkulazio-aparatua gero eta garatuago agertzen denez,
odol-hodiz inguratuz doaz nefridioak. Ikusi dugunez, hondakinek bi bide dituzte nefridioetara heltzeko: likido zelomikOa
eta zirkulazio-aparatua.
Nefridioetan zehar, zirkulazio-sistema egonez gero, hondakinen garraioa erraztu egiten da, eta, honen ondorioz, nefri

4

•

listuaho-aldea -guruina
aho-aldea •
faringea
faringea
papoa

hestea

aiberti
esteitsua

A

hestea

uzkia
B

zurdak

elitroak

baso dortsala
hestea
heste-itsua

muskulu
dorts bentrala

parapmdoaren
muskulua

nefridioa
baso bentrala

nerbio-kordoia

muskulu
longitudinal
bentrala

19. IRD. Liseri-hodiaren azaleraren gehipena poliketoetan.
A/ Silidoa, B/ Aphrodita, C/ Petta, D/ Aphroditaren zehartebakia, heste-itsua erakutsiz.
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dio batzu desager daitezke lakain batzutan, edota funtzio berrietarako molda. Hala ere, poliketo erranteetan ez da ia nefridiorik galdu; tubikoletan, ordea, atzeko lakainetakoak gal
du dira. Esate baterako, sabelido batzuei nefridio-pare bat
gelditu zaie; ondorio bezala, atze aldeko likido zelomikoakez
du harremanik nefridioekin eta zirkulazio-aparatua nagusituz
doa, hondakinen garraioari dagokionez behintzat.
Bestalde, gasen garraioak aipatutako sistema biak erabil
tzen ditu, hauen arteko konpetentzia handituz.
Bai zelomaren likidoak eta bai zirkulazio-aparatuak, bete dezakete arnas-funtzioa. Baita biek batera ere.
Arnasketarekin erlazionatuta eta guztiz lotuta arnas-pig
mentuak daude: ikertzaileek ikusi dutenez, zelomaren likidoak
pigmentuak baldin baditu, zirkulazio-aparatua sinpleagoa ager
tzen da, eta, batzutan, desagertu egin daiteke. Glizeridoenfa
milian eta kapitelidoenean, adibidez, tamainuak nahiz jokabideak nolabaiteko eragina dute pigmentuen kontuan, edo, gutxie
nez, horrela dirudi.
Zenbait poliketo txikirengan ez dira pigmentuak agertzen
eta hauetan likido zelomikoa nahiko eboluzionatuta dago, zirkulazio-aparatua, aldiz, murriztuta agertzen delarik

(Aphrodita generoan, adibidez).
Zenbait ezaugarri ikusi ondoren, orain poliketoen zirkulazio-aparatua nolakoa den zehaz dezagun, bai eta dituen osa
gaiak ere (ik. 18. 20. 21. ird.).
Lehenengoz, sistema hertsia dela esan behar da, odola be
ti hodietatik zirkulatuz doalarik.
Hodi dortsal ba'tetan zehar, aurreko alderantz abiatzen da
odola (hodi dortsala liseri-aparatu gainetik doa). Hodi dortsal hau, hodi bentral delakoari lotzen zaio aurreko aldean,
beste hodi batzuren bidez (hodi bat, batzu edo hodi-sarexka
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bat izan daiteke). Hodi bentrala liseri-aparatu azpitik doa,
atzekaldea odoleztatuz.
Lakain bakoitzean, hodi bentralari bi hodi irteten zaizkio; hauk parapodoetara doaz eta beraien egiiiwzek odoleztatzen
dituzte. Halaber, hodi bentral honek beste hodi bat bidaltzen
dio hesteari: heste-hodi bentrala, (ik. 20. ird.).
Bestalde, hodi dortsalak, parapodoetatik datozen bi hodi
dortsalak hartzen ditu eta heste-hodi dortsala ere bai. Hodi
bentral eta dortsal hauk (heste eta parapodoetakoak) elkar lo
tuta daude hodi txikiago batzuk osotutako sarexka baten bidez (ik. 20. ird.).
Eredu basiko honek zenbait aldaketa izan du taldeen arau
era. Esate baterako, ba dira poliketo batzulakaindesberdinez
eratutako gorputza dutenak. Honelako zenbait kasutan, brankien
kopurua eta beren kokatzeak mugatuta daude, zirkulazio-aparatu berezi eta konplexuagoa azalduz. Arenicola delakoak, adibi
dez, heste-hodi dortsala eduki beharrean, heste-altzo bat iza
ten du, hestea bera inguratuz (ik. 21. A ird.).
Odol-bultzaketa. Normalki, odol-hodiak kizkurberak dira
eta odola bultzatzeko modurik sinpleena hauen kizkurketen bi
dezkoa da. Odol-hodi dortsala, batez ere, oso kizkurbera da,
baina,baita esofago eta nefridioetako odol-hodiak ere. Hala
ere, hauk, hots, hodi dortsala eta besteak, ez dira bihotz
edo zentru bultzatzaileak izaten. Uhin peristaltiko batenera
ginez odol-hodiaren parte bat odolez betetzen da; ondorenkiz
kurketa izaten da, odola aurrera joanez. Gero, berriz hasten
da zikloa.
Mekanismo honez gainera, ba dira poliketoetan bihotzak
edo, hobe, "bihotz-gorputz" izenekoak. Ezin daiteke hauk benetako bihotzak direnik esan; hala ere, odol-hodi dortsalaren
zabalgunetzat kontsideratzen dira. Egitura hauk ez dira elkarren arteko homologoak, analogoak baizik. Adibidez, Chaetopte
rus-en bihotz-gorputza hodi dortsalaren zabaldune erraboiltsua
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Lakain batetako zirkulazio-sistema.
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Hiru poliketoren zirkulazio-aparatua.
A/ Arenicola, B/ Amphitrite, C/ Pomatoceros.

50

da, zentru bultzatzaile bezala ihardunez. Arenicola-tan heste-altzo ondoan bi bihotz lateral dira (ik. 21.A ird.); terebe
lido eta anfaretidoek, beste aldetik, beste bihotz bana dute
brankien atzean.
Pigmentuak, Egitura primitiboa duten poliketoetan, odolak ez du pigmenturik azaltzen (silidoek eta filodozidoek adi
bidez). Dena dela, poliketo gehienak pigmentudunak dira, pigmenturik arruntena hemoglobina delarik.
Hemoglobinatik aparte, klorokruonina delakoa ere aurkitzen
da zenbait familiatan: serpulidoetan, sabelaridoetan eta abarretan. Bai batak eta bai besteak antzeko egitura dute.
Magelona-ren odolak, gainera, hemeretrina izeneko pigmen
tua dauka.

4.- Arnas-aparatua
Anelidoetan, gasen elkartrukea gorputzazalean izaten da.
Funtzio hau errazteko ba dira era batzu, beraien artean ondokoak garrantzitsuenak dirplarik:
a) Gorputzazalaren superfiziea emendatzea, eta hau brankien bidez egiten da.
b) Arnas-korronteen bidez gorputzazala oxigenoztatu egiten da eta, beraz, elkartrukea efikazagoa izaten da.
c) Arnas-pigmentuen erabilpena.
d) Arnas-aldeen baskularizazioa gehituz, oxigenoaren garraioa errazagoa izaten da.
Poliketoek branIcien bidez hartzen dute arnasa, edota gor
putzazaletik ere. Brankien kopuruak eta kokatzeak aldaketa as
ko dute taldez-talde (ik.4.ird.).
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Poliketoen brankiak garai desberdinetan aqertu zirela us
te da.
Dirudienez, aintzinako poliketoekezzuten brankiarik, eta
gasen elkartrukea gorputzazalean emandako difusioz izaten zen.
Egun, era hau oso poliketo txikerretan (edo filiformeetan ere)
ematen da. Baina, gauzarik arruntena metodo biak egotea izaten
da, bakoitzaren garrantzi erlatiboa espezieen arauera delarik.
Brankien eraketa parapodoei lotuta doa. Izan ere, gehiene
tan parapodoen moldaeratzat har ditzakegu brankiok: edo notopo
doak lobulu brankial bat azal dezake, brankiaren funtzioa hartuz, edo kirru dortsaletatik erator daitezke. Azken hau da poliketo erranteetan eman dena, hots, brankiak kirru dortsalaren
moldaerak izaten dira; hala ere, kasu batzutan kirru bentralen
moldaerak izandaitezke bi moetako brankiak (notopodo eta neuropodoetakoak) azalduz, edo, gutxitan, brankia bentralak bakarrik izanik.
Brankia hauek lortutako itxura, bi eredu orokorri dagokie: lamina-itxurakoak (filodozidoenak) eta filiformeak; azken hauek, halaber, zenbait itxura har ditzakete: zuhaitz-itxura, luma-itxura eta.abar (eunizidoetan eta onufidoetan).
Beste kasu batzutan brankiak ez daude parapodoekin erlazionatuta zuzenean (ik. 15.B ird.), edo eta, baldinbadaude, ez
lakain guztietan. Hau da poliketo sedentarioetan ikus dezakeguna. Arenicola-k (sedentarioa bera), adibidez, ba ditu notopodoetako brankiak, baina aurreko lakainetan bakarrik. Sedentario gehienetan, hala ere, brankiak prostomial eta peristomialak dira, horko organoetatik eratorriak. Esate baterako,
klorhemidoetan garro prostomialetatik eratortzen dira; Amphi
trite-ren kasua, aldiz, palpo prostomialetatik.
Sedentarioetan eta, tubikoletan hain zuzen ere, brankiak
agertzen baldin badira, hodi barnean dagoen oxigeno gabeziarpn kausaz dela ematen du, zeren eta, eza horrek gorputzazale
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22. IRD. Hiru poliketoren zilioen bidezko ur-korronteak.
Geziek ur-korronteen norantza adierazten dute.
A/ Harmothoe, B/ Scolelepis, C/ Phyllodoce.
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ko elkartrukea ezabatu egiten baitu.
Zilio-korronte eta higidura muskularrak dira gasen difusioa erraztu eta gehitzeko beste bide batzu. Berauek, batzutan, brankien eza konpentsatzen dute, eta brankiarikbaldinba
dago, laguntzen.
Zilio-korronteak superfizie dortsalaren hildo ziliar batzuek sortzen dituzte, korronte hauk aurreko aldetik atzekaldera abiatzen direlarik (ik. 22. ird.). Gainera, ba dira batzu
tan korronte lateralak, hauk ere zilioek sortutakoak.
Zilio gabeko poliketoek (nereido, glizerido eta eunizidoek) higidura muskularrak darabiltzate gorputzazala arezta
tzeko. Tubikola batzuk (sabelaridoek) higidura peristaltikoen bidez bultzatzen dute ura.
Halaber, kasu berezia zizare ezkatatsuena dugu; zizare
hauen korronteak oso espezialduak dira: hildo ziliadunek ura
igoerazten dute parapodoen artetik, korronte nagusi bat sortuz (ik. 22.A ird.); korronte hau atzeko aldera doa elitroen
azpitik. Honela, odol-zirkulazioaren korrontea aurrerantz
abiatzen denez, eta ur korrontea atzerantz doanez,gasen elkartrukea emendatzen da. Era honetakosistemamoluskuetanere
ba,dago eta "kontra korrontearen printzipioa" deritzo.
Odoletan eta likido zelomikotan arnas-pigmenturik edukitzeak, arnas-funtzioa errazten du; honen ondorioz, oxigeno-ten
tsio baxuak jasan ditzake animaliak eta bai gorputzaren tamai
nua gehitu ere.

5.- Exkrezio-aparatua
Funtzio honetarako bi egitura erakusten dituzte poliketoek: protonefridioak eta metanefridioak, hain zuzen ere.
Hauen kopurua aldakorra da espeziez-espezie; batzutan bi dira lakain bakoitzeko, beste batzutan pare bat bakarrik gor-
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A/ Phyllodoce-ren protonefridio eta zelomaduktua
(mixoprotonefridioa).
B/ Alciopa-ren protonefridio eta zelomaduktua
(mixoprotonefridioa).
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putz osoan. Lakainetan duten kokatzea 1. irudian dago azalduta.
Protonefridioak primitiboak dira eta filOdozido,altziopi
do, glizerido eta abarrek dituzte. Protonefridio hauen aurreko zatia erraboil ziliodun batetan, edo batzuetan, amaitzenda,
solenozito direlako egiturak osotuz (ik. 23. ird.). Solenozito
hauk hertsiak dira eta likido zelomikoz inguratuta daude. Solenozitoaren paretan zehar iragaten da likidoa,eta flagelo ba
ten bidez, nefridioaren argira eramaten da. Hortik nefridiopo
rora doa eta kanporatu egiten da.
Baina normalena metanefridioak edukitzea izaten da. Protonefridioaren aurreko zatia solenozitoa da; solenozito hau
metanefridioetan desagertu egiten da eta onil-itxurako egitura ireki bat sortzen da, hots, nefrostoma, zilioduna bera. Be
raz, metanefridioak alde bietatik dira irekiak (ik. 25. ird.).
GOODRICH-en eritziz (1945), metanefridioen jatorria protonefridio eta gonoduktuen fusioan datza, hasieran bai bata
eta bai bestea bananduak zirelarik, geroago bategiten zirelarik (ik. 24. ird.).
Nereidoen metanefridioaren egitura har daiteke eredutzat
(ik. 25.0 ird.). Honen nefrostoma peritoneoz estalita dago, ba
rruan zilio ugari dituelarik. Trenkada atzekohodiexkretatzai
lea biribildu egiten da, hodi-nahaste bat sortuz. Zelula peritonealez inguratuta dago hodi-nahaste hori. Nefridioporo ba
koitza bere alde bentraleko neuropodo alboan irekitzen da; ho
di exkretatzailea zilioz estalita dago.
Funtsezko metanefridio honi, zenbait aldaketa txiki erants
dakioke; batez ere nefrostoman ematen dira, eta bai hodiexkre
tatzaileanere.Azkenhonek, biribilkatuaizan beharrean, U-itxu
ra har dezake, Scolelepis (ik. 25.A ird.) eta zizare ezkatatsuek bezala.
Metameria heteronomoa nahiko garatua duten poliketo ba-
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24. IRD.

Gonoduktu (zelomoduktu) eta nefridioen arteko batasuneranzko prozeduraren urrats hipotetikoak (Goodrich-en
teoria). A/ Egoera primitiboa: gonoduktu eta protone
fridio bananduak. Vanadis. B/ Protonefridio eta gono
duktu batuak (mixoprotonefridioa). Phyllodoce. C/ Metanefridio eta gonoduktu guztiz bananduak. Notomastus.
D/ Metanefridio eta gonoduktu batuak (mixometanefridioa). Hesione. E/ Nefridio eta gonoduktu zeharo batuak (mixonefridioa). Arenicola.
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25. IRD. Hiru poliketoren metanefridioak: A/ Scolelepis,
B/ Pomatoceros, C/ Nereis.

58

tzuk , nefridio gehienak galdu dituzte, pare bat soilik manten
duz. Hau da, zehazki, flabeligerido eta abaniko-itxurako poliketoen kasua (tubikola sedentarioak berauk).
Poliketoetan, hondakin nitrogenodunik nagusiena amoniakoa
da (fisiologia aldetik guztiz logikoa, uretako animaliak baiti
ra). Likido zelomiko eta odoletako amoniako eta beste hondakinek hodi extretatzaileen pareta pasatzen dute difusioz. Hondakinen garraioan likido zelomikoaren eta odolaren garrantzi erlatiboa espeziez-espezie aldatzen da. Honetaz zirkulazio-apara
tu sailean hitz egin da.
Azkenez, poliketo batzuren osmorregulazio-gaitasuna aipa
tu behar da. Nereis diversicolor-en kasua dago nahiko aztertuta. Poliketo hau bokaletan bizi da, urgazi nahiz urgezitan
marearen arauera. Nereido honen odol eta likido tisularrakkan
po-urarekiko isosmotikoak dira gatz-kontzentrazio batzutarako (hau da, osmoadaptadorea), baina kontzentrazio mugatubaten
azpitik, hiperosmotikoa bihurtzen da, gatzen kaptaketa aktiboa
egin behar duelarik (hau .da, osmorregulatzaile bilakatzen da).
Azken baldintza hauetan, beraz, likido zeloMikoarekiko hiposmotikoa izango da nefridioek eginiko gernua.

6.- Nerbio-sistema
Nerbio-sistemari dagokionez, poliketoek nahiz anelidoen
beste klaseek, antzeko antolamendua erakusten dute. Poliketoen kasuan hiru osagai nagusi ikusten dira: (ik. 26. 27. ird).
1.- Zerebroa, prostomioaren alde dortsalean kokatua; berau gongoil-multzo batez osotuta dago.
2.- Nerbio-kordoi bentrala, gorputzean zehar delarik; ner
bio-kordoi honek gongoilak azaltzen ditu lakain bakoi
tzean, bai eta nerbio lateralak ere (segmentuetako
nerbioak).
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26. IRD.

A,B/ Zizare ezkatatsuen nerbio-sistemen ereduak.
C/ Nereis-en nerbio-sistemaren aurreko partea.
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3.- Esofagoa inguratzen duten nerbio-kordoi konektatzaile bi, eraztun periesofagiko delakoa osotuz. Zerebro
ko gongoilak eta gongoil subesofagikoa (hau kordoi
bentralaren lehenengo gongoila da) lotzendirakordoi
konektatzaile horien bidez.

Zerebroa. Normalki, poliketoen zerebroa bi gongoilekoso
tzen dute, zerebro hau epitelio dortsal azpitik kokatuta dagoe
larik.
Zerebroa gehien garatu dutenak poliketo erranteak dira;
sedentarioek, nahiz eta hain konplexua ez eduki, funtsezkoegi
tura gordetzen dute.
Zerebroa eta zentzumen-organoak zeharo erlazionatuak dira eta aldarazpen asko izaten dira beraien arteko erlazioan.
Adibidez, espezie batzuren zerebroa hiru zatitan bereiz daite
ke: aurreko zerebroa, palpoei nerbioak bidaltzen dizkielarik;
erdiko zerebroa, begi eta antenen kontrola daukana eta atzeko
zerebroa,nerbioak,ahora eramaten dituena. Baina honelako erla
zioak zerebroaren garapenaren arauera ematen dira.
Halaber, proboszidea duten poliketoen zerebroak "nerbioes
tomatogastriko" deituriko nerbioak ditu, berauek proboszidearen kontrol motorea dutelarik.

Eraztun periesofagikoa. Eraztun honen kordoi konektatzai
leetatik nerbioak irteten dira ere, kirru peristomialedoaurre
ko lakainetara doazelarik (ik. 26.A. ird.). Kordoi konektatzaile hauek gongoilak ere eduki ditzakete.

Nerbio:kordoi entrala. Bai poliketoetan, bai anelidoen
beste klaseetan, nerbio-sistemarekiko eman diren urrats ebolu
tiboek sistema trinko eta babestuagoa lortzera jo dute. Honela, nerbio-sistema gero eta barruago kokatzen da, duen babesa
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27. IRD. Anelidoen nerbio-sistemak eman dituen urrats ebolu
tiboak: A, B, C/ Nerbio-kordoi bentralak eta gongoilek fusio-prozedura izaten dute. D, E/ Oligoketo eta hirudineoen zerebroa atzeratu egitenda(E);
poliketoenak, aldiz, lehenengo posizioa mantentzen
du (D). F, G, H/ Nerbio-kordoi bentralak barneratze-prozedura izaten du: lehenago, epidermi azpian
kokatzen da (F); geroago muskuluen artean (G) eta
espezie eboluzionatuenetan, zeloman ezartzen da (H).
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hobatuz eta handituz.
Urratsetarik garrantzitsuenak bi izan daitezke: nerbio-kordoi bentraleen fusioa, eta barneratze prozesua.

a) Fusioa (ik. 27. A,B,C, ird.)
Lehenbizi, kordoi bentrala bi kordoiz dago eratura, hots,
bikoitza da bere luzera osoan; nerbio-kordoilSiren gongoilako
karri transbertsalen bidez lotzen dira. Honek, lehenbizi kor
doi bakoitzaren gongoilak batuta ez daudela esan nahi du.
Orduan, eta prozesu ebolutiboa aurrera doalarik, gongoil
en fusioa ematen da: lehenik, lakainbakoitzaren bigongoilben
tralak erdiko aldean kokatzen dira era bategiten dira, gongoil
bakar bat osotzeko azkenez (nahiz eta histologikoki bikoitzak
izan). Halaber, kordoi bentral biak bateginez doaz, nahiz eta
gongoilak bezain azkar ez izan. Azkenik, nerbio-kordoibentral
bakarra sortzen da. Bitarteko pauso hauen adibidea filodozidoe
tan dugu: bi nerbio-kordoi bentral dituzte, gongoilak batuta
daudelarik.

b) Barneratze prozesua (ik. 27. F,G,H, ird.)
Lehenik, nerbio-sistema epidermi azpitik kokatuta dago
(= subepidermikoa da). Honelako nerbio-sistemaren eredua Cly
menella delako poliketoarena izan daiteke; baina, poliketo
gehienetan nerbio-sistema intramuskularra izaten da, hobeto
zainduta geratuz (ik. 27. G ird.).
Gero ikusiko dugunez, ba da beste moldaera bat, zerebroa
atzeratzea, hain zuzen ere. Berau, oso gertaera nabariadaoli
goketo eta hirudineqetan.
Ikus dezagun orain, poliketo gehienek erakusten diguten
nerbio-kordoi bentralaren eredu bat:
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Lakainei dagozkien nerbio-kordoi bentralaren parteek gongoil bana dute. Gongoil hauetatik nerbio-zuntzak irteten dira,
berauen kopurua aldakorra delarik. Halaere, normalban, 2-5ner
bio-pare izaten dira, lakainetako gorputz paretetara abiatzen
direlarik.
Nerbio lateral hauek bi motatako osagaiak dituzte, sentsi
tiboak eta motoreak, alegia. Sentsitiboek nerbio-multzobatera
tzen dute epitelio azpian. Nerbio motoreek, ostera, parapodo
eta gorputz-paretetako muskuluen gain dihardute.
Bestalde, poliketo primitiboetan ba dira gorputzazaleko
nerbio-sistemari lotutako gongoil bereziak, gongoil pedioak
deitzen direnak. Hauk parapodoen alboan kokatzen dira eta ner
bio-kordoi longitudinal batez lotzen dira gorputzaldebakoitze
ko guztiakt (ik. 26.A;B).
Poliketo gehienetan bai gongoil pedioak eta bai nerbio-kordoi longitudinala gutxitu egin dira, eta askotan desager
tu ere.

Axon erraldoiak. Axon erraldoiak nerbio-kordoi bentrala
ren osagai berezitzat hartu behar dira eta kizkurketa azkarre
tap dihardute (ik. 28. ird.).
Poliketo askoren defentsa biderik nagusiena kizkurketan
datzanez (eta batez ere poliketo tubikolen kasuan), derrigorrezkoa izan beharko dute kizkurtzeko gaitasun haundia, eta
dirudienez, axon erraldoi hauei esker lor daiteke hori.
Axon erraldoi hauek, diametro handia dutenez, nerbio-inpultsuaren abiadura gehitzen dute, ondoren muskuluen kizkurke
ta eraginez.
Nahiz eta axon hauk poliketo gehienek eduki, tubikolakdi
ra gehien garatu dituztenak. Axonen kopurua, aldatuz doa espe
zieen arauera.
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nerbio-kordoi
bentrala
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erraldoiak
zuntz
erraldoiak---

28. IRD. Poliketoen axon erraldoien motak: A/ Eunice, B/ Nereis, C/ Thalenessa.

31. IRD. Silidoak erle-antzeko aktibitatean.

65

Axon erraldoi hauek nola diharduten jakiteko, Myxicola
delakoarekin egindako azterketak dira argigarriak. Myxicola-k
axon erraldoi bakarra du; axon honetan zehar nerbio-inpultsuak,
axon normaletako baino abiadura handiagoa darama; nerbio-inpultsua axon erraldoitik muskulu longitudinaletara doazen ner
bio eferenteetara pasatzen da.
Esan behar da axon honek ez duela lekuzaldakuntzan parte
hartzen, kizkurketetan baizik. Axon erraldoia ebakitzen bada,
ez da lekuzaldakuntza gelditzen, kizkurketaren abiadura baizik.

7.- Zentzumen-organoak
Hauetarik garrantzitsuenak, begiak, organo nukalaketaes
tatozistoak dira; gainera, zelula taktilak ere ikusiko ditugu.

Begiak. Anelidoen begiak mota bitakoak izan daitezke: be
gi zefalikoak (prostomialak) eta dermikoak, azken hauk gorputzeko zenbait tokitan ager daitezkeelarik.
Begi zefalikoak poliketo erranteetan agertzen dira batez
ere, beste anelidoetan aurkitzea arraro xamarra delarik. Begi
hauk prostomioan kokatzen dira, eta bi, hiru edo lau pare izan
daitezke.
Begi hauen eredua "kopa erretiniano" delako begiari dago
kio (ik. 29. A,C ird.). Kopa erretinianoaren pareta osotzen du
ten osagaiak, sostengo zelulak, pigmentuak eta "makilatto"-itxurako fotohartzaileak dira. Kopa atzeko aldetik nerbio op
tiko bat irteten da, zerebrora doalarik. Honelako begien zere
gina argiaren sumapena dugu; poliketo gehienak fototropiko ne
gatiboak dira.
Oso begi konplexu edo, hobe, konplexuenak lortu dituen
taldea Alciopidae familia da. Familia honetako poliketoak ima
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29. IRD. Poliketoen zentzumen-organoak: A/ Mesochaetopterus-en
begi bakuna. B/ Vanadis-en begiak (altziopidoa). Nereis-en begia. D/ Notomaus, organo nukalak erakutsiz.
E/ Arenicola-ren nerbio-sistemaren aurreko partea.
Estatozistoak ikus daitezke.
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jina bat eratzeko gai dira. Pelagikoak dira.
Begi dermikoei dagokienez, poliketo batzuk gorputz azalean dituztela esan beharra dugu. Esate baterako, Polyophthal
mus delakoak, begi prostomialak izan arren, parapodoen arteko begiak izaten ditu.
Halaber, sabelidoek, beste poliketo sedentario batzuren
modura, prostomioko begiak galdu egin dituzte, eta zuntzbran
kialetan begi dermikoak garatu dituzte.

Organo nukalak. Organo hauk bi hildo ziliodun bezala
agertzen dira poliketo gehienen buruan; organo hauk zenbait
kasutan ebertsibleak izaten dira (ik. 29. D,E ird.). Poliketo
errante harrapatzaileetan ikusten dira batez ere; zilioen,bi
dez elikatzen diren poliketoetan, ostera, galduz doaz.
Egitura aldetik, desberditasunak sort daitezke, guztiak
zerebroko aurre-gunearenmenpekoakizanik. Organo nukal hauk ki
miohartzaileak dira, etajnariarensumapen, ezagupen eta bereizpenerako dira beharrezkoak: poliketo bati organo hauk ken
tzen baldin bazaizkio, ez da elikatzeko kapaza izango.

Organo_sentsorial ziliodunak. (ik. 29. F ird.) Zenbait
poliketoren segmentuetan organo sentsorial batzu izaten dira.
Orbinido eta espionidoek "organo dortsal" direlako egitura
sentsorialak dituzte; organo hauk tuberkulu ziliodun edo xin
gola-itxurakoak izaten dira.
Halaber, zenbait familiak (Orbiniidae eta Opheliidae, adi
bidez) organo lateralak dituzte, notopodo eta neuropodoen artean kokatzen direlarik.

- Estatozistoak. Egilura hauk orbinido, arcnikolido, tere
belido eta sabelidoen familietan batez ere (guztiak zulatzai-
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le-sedentarioak edo tubikolak) aurkitzen dira.
Grabitate-hartzaile edota orientaziorako egitura bezala
jokatzea da estatozistoen zeregina. Arenicola-ren kasuan, es
tatozistoak buruko gorputz-paretan daude kokatuta; erraboil-itxurakoak dira, alde lateralean irekitzen den hildobana du
telarik (ik. 29.G ird.). Poliketo honen estatozistoekkuartzoz
ko kiziak, espikulak eta diatomeen hondar silizeoak dituzte,
hau guztiau kitinaz inguratzen delarik.
Estatozistoak eraztun periesofagikoarekin lotuta daude,
eta, Arenicola-ren kasuan, grabitatearekin ba dute zerikusirik. Poliketo honek buruz behera zulatzen du; aquarium batetan baldin badago eta bertikalean 90 gradutako birakuntza ema
ten bazaio arranontziari, 90 gradutako konpentsazioa Arenico
la-k) ere emango du, buruz behera paratzen delarik. Estatozis
toak kentzen bazaizkio, galdu egiten du gaitasun hau.
Halaber, Megalomma delako sabelaxidoak atzerantz zulatzen
du, garro-koroa gorantz mantenduz. Kasu honetan estatozistoek
orientaziorako balio dute.

Ukimenezko_zelulak. Ikusi ditugun egitura guzti hauetatik aparte, ba dira poliketoetan zelula taktil deituriko zelu
la berezi batzu; hauk gorputzean zehar banandurik daude,batez
ere parapodo eta buruko apendizeetan kokatzen direlarik. Zentzumen-mekanismoetan zelula hauek ere hartzen dute parte.

UGALKETA

Ugalketa bi motatakoa izan daiteke poliketoetan: asexuala eta sexuala.

a) Ugalketa asexuala.
Gaurko poliketo batzuk mantentzen dute oraindik honeta-
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riko ugalketa-modua. Bi prozesuz eman daiteke: gemazioz eta es
zisioz.
a) gemazioa.- Hau, batez ere, silidoen familianematenda.
Lakain jakin batetan gemazio-gunea sortzen da; gune honetatik
lakain berriak sorteraziz doaz: aurreko animaliari, atzeko la
kain berriak garatzen zaizkio, eta atzeko animaliari aurreko
lakainak.
Mekanismo hau, epitoko direlako zizareak sorteraztekoera
biltzen da (ikus ugalketa sexuala).
Gainera, posible da prozesua amaitu baino lehen, hau da,
animalia biak banandu baino lehenago, beste gemazio bat jazotzea, eta, beharbada, beste bizpahiru, ondorioz katea bat sor
tzen delarik (zooide-katea deritzona, hain zuzen ere).
b) eszisioa.- Hau da ug4lketa-modu asexualik arruntena.
Silido eta sabelaridoek erabiltzen dute bide hau askotan, ondoko moduari jarraituz: animalia zatitu egiten da (normalean
bi zatitan) momentu batetan, aurreko zatiak . pigidioa eta atze
koak prostomio berria birsortzen dituztelarik. Eszisio-gunea
jakina izaten da batzutan; izan ere, berezitasun batzu dauzka.
Normalki, metamekia heteronomoa duten poliketoek ez dute
errazki birsortzen, baina honetan, ba dira salbuespenak (sabe
) Azken honek, adibidez, aurre
larido batzu, Chaetopterus
ko lakainez baliatuz (oso espezializatuak berauk) birsortzen
du. Baina, normalki, eszisioa metameria homonomoa duten poliketoetan ematen da errazago.
Dirudienez, eszisio-prozesu honetan, bai nerbio-sistemak
eta bai sistema neuroendokrinoak hartzen dute parte.

b) Ugalketa sexuala.
Poliketo gehienak dioikoak dira, ugalketa sexuala dutela
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rik. Gametoak sorterazteko egiturak ez dira bereziak, hots, go
nadak ez dira egitura mugatuak, peritoneoan garatzen diren ga
meto-multzoak baizik. Peritoneoko zein tokitan garatzen diren,
aldatuz doa espeziez-espezie.
Gametoen ekoizpena lakain gehienetan izaten da poliketo
primitiboetan (nereido, eunizido eta zizare ezkatatsuetan, adi
bidez), baina lakainen berezkuntza, hots, metameria heteronomoa aurrera doalarik, gametoen ekoizpena lakain jakin eta berezitan kokatzen da, atzekoetan normalki.
Gametoak, helgabe direnean, zelomara doaz, bertonheltzen
direlarik. Zizare helduen zeloma espermatozoo edo obuluz bete
rik egoten da.
Bestalde, gametoen kanporatzea zenbait eratara egin daiteke. Poliketo batzuk gonoduktu bereziak badituzte ere (kapitelidoek kasu), metanefridioa bera erabiltzea izaten da arrunt
ena. Honetaz, hala eta guztiz ere, zerbait esan behar da: lakain gehienek gonadak dituztenean, metanefridioek bi funtziotan dihardute, exkrezioan eta gametoen kanporatzean, alegia.
Baina, gametden ekoizpena lakain berezitan izaten denean, lakain horietan metanefridioek gonoduktu bezala dihardute, bate
ra exkrezioan ere parte hartzea posible dutelarik. BeSte lakainetan exkrezioaz kargutzen dira, ordea.
Gametoen kanporatzea nefridioen bidez ematen denean, zilioz lagunduta izaten dela dirudi; gainera zilioak hautatzaileak dira, gameto heltzakak pasa ez daitezen.
Presio hidrostatikoaren bidezkoa (gorputzaren kizkurpenaz) izaten da gametoen kanporatzearen errazteko beste modu
bat (Arenicola adibidez).
Poliketo gehiehek kanpo-ernalketa eduki arren, batzuk"se
xujotzea erabiltzen dute.

Epitokia. Berba honetaz baliatzen gara nereido, silido
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eta eunizidoek duten ugal-prozesu bat izendatzeko; funtsean
hauxe da: Helgabea den poliketotik poliketo heldu bilakatzea
edo sorteraztea. Aipatutako familien espezieak urtebeteko den
bora gehienean heltzakak dira; poliketo hauei, hots, heltzakei "atoko" deitzen zaie. Ugalketarako aroa iristean, atoko
hauk heldu

bihurtzen dira, epitoko direlako poliketo hel-

duak emanez, jarraian, pelagiko egiten direlarik.Atokotikepi
tokoa sortzeko bide bi dira erabiltzen direnak: modu zuzena
eta gemazioa.
Modu zuzena nereido eta eunizidoek izaten dute; hauetan
gorputzaren morfologiak zenbaitaldakuntza izaten ditu, batez
ere gametoak dituzten lakainenak. Normalean, zizarearen gorputza bi zati desberdinetan bereizten da, aldaketak izaten
dituena atzeko partea delarik. Nereis-en kasuan, gorputzaeta
begiak handitzen dira, parapodoetaapendizeprostomia1en itxu
ra aldatzen da eta, azkenez, poliketo pelagiko egiten da, di
tuen ketek igeri egiteko balio dutelarik (ik. 30. A ird.). Hau
guztiau aldakuntza zuzenaz gertatzen zaio.
Gemazioa silidoek darabilte. Mekanismoa lehen esandako
gemazio-prozesuari dagokio: atzeko lakainek epitokoa garatzen
dute, eta burua osotuta dagoenean, atokotik banatzen da, epitokoa itsasoko azalera abiatzen delarik. Orduan atokoak atzeko , partea garatzen du berriro.
Halaber, posible da gemazio anizkun gerta . dadila, hots,
epitokoa banandu baino lehenago, beste epitoko bat sorteraztea (ik. 30. D ird.).

Erle-antzeko aktibitatea. Epitokek, sortuak izan eta gero, itsas hondoa uzten dute eta azalera abiatzen dira guztiak
batera. Garai honetan gau batez igeri egiten dute, obuluaketa
espermatozooak askatuz. Gertaera honi "erle-antzeko aktibitatea" deritzo eta honi esker ernalketaren probabilitatea handi
tu egiten da.
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30. IRD. A/ Nereis irrorata-ren forma epitoko arra. B/ N.irrorata arraren formaatokoaren parapodioak. C/ N. irrorata arrareri formaepitokoaren parapodoak. D/ Samoa irle
tako Palola viridis, atzeko alde epitokoa erakusten
duelarik.

73

Emeak kilikatzeko eta obuluak botarazteko, arrak jokabide berezia eraman behar du, eta bai emeak arrarekiko ere (ik.
31. ird.): emeak feromona bat askatuz, arra espermatozooakkan
poratzera behartzen du; halaber, espermatozooek emea kilikatzen dute eta obuluak irteten dira.
Hau guztiau gerta

derrigorrezkoa da, arra zein

emearen igeri-aroa batera izatea eta hau da, hain zuzen ere,
azaldu gabe dagoen arazo bat: nola lortzendabateratasun hau?
Gaur egun, garbi dago, epitoka sorterazteak eta azalera igo-,
teak ziklo bat segitzen dutela; seinalea ematen duen faktorea
zein den, ordea, ez dago oso argi eta horregatik asko.direla
suposatzen da (argiarenintentsitatea, hilargiaren zikloak,
itsas-mareak
Bukatzeko bi gauza ugalketari buruz: hermafroditismoaeta
errutea.
Poliketo gehienak dioikoak izan arren, ba dira hermafroditoak direnak ere. Normalean, kasu hauetan aurreko lakainek
espermatozooak ekoizten dituzte eta atzekoek, obuluak.
Erruteaz, moldaera ugari daudela esan behar da. Askotan
arraultzeak uretan aske uzten badituzte ere, bestekasutanedo
zeih gauzari lotuta uzten dituzte; askok, gainerainkubatuegi
ten dituzte,eta, azkenez, adibide berezi bat aipatuz, larbak
zeloma barnean garatzen dira urgezatakoa den Nereis limnico/a-ren kasuan.

POLIKETOEN GARAPENA

Poliketoen arraultzeak telolezitoak dira, bitelo gutxi
izanik. Duten segmentazioa, espirala eta aldez aurretik bide
ratua da, ondorioz larba trokoforo bat eratuz. Zelomaren era
kuntza eskizozeliaz ematen da. Poliketoak protostomoak dira.

74

Segmentazioaren ikerketa WILSON-ek egin zuen (1892) Peri
nereis delako generoa erabiliz:
Zigotoak, lehenbizi, bi banaketa izaten ditu, lau blastomero
sortuz, A, B, C eta D direlakoak, hain zuzen ere.
Hurrengo banaketan, ekuatoriala berau, lau blastomero berri sortzen dira; hauk txikiagoak dira eta mikromeroak deitzen
dira. Beraz, zortzi blastomero ditugu, lau makromero eta beste
lau mikromero, azken hauk polo animalian kokatuak.
Blastomero bakoitza makro- edo mikromeroa den eta zein es
tadiori dagokion jakiteko, hizki eta zenbakiz baliatzen gara
ondoko moduari jarraituz:
- makromeroek hizki handiak daramatzate eta banatzen dire
nean, makromero eta mikromero bana ematen dute.
- mikromeroek hizki txikiak dauzkate eta banatzean beti
mikromeroak sortzen dira (ikus eredua)
Bestaldetik, blastomero bakoitza zein estadiori dagokion
jakiteko, zenbakiak erabiltzen dira ondoko ereduaren antzera:
4. estadioa : A B C D

la' lb' 1c 1 ld"
la lb lc ld

2

1b

2 1c 2 1d 2 .... 16.estadioa

8. estadioa:
2a 2b 2c 2d
1A 1B 1C 1D
2A 2B 2C 2D

32. estadioa:

7,5

la

11

lb

11

lc

11

ld

11

la

21

lb

21

lc

21

ld

21

2
la

12

lb

12

lc

12

ld

12

NNla

2a

2a 1 2b l 2c 1 2d1

22

3

lb

2b

22

3

lc

2c

22

3

ld

2d

22

3

4
2a

2

2b

2

2c

2

2

2d 3A

3B

3C

3D

64. estadioen gastrulazioa ematen da. Hau epiboliaz edo
enboliaz gerta daiteke; baina, normalean, emboliaz izaten da.

Larba trokoforoa. Gastrulazioa pasatuta eta garapenaren bigarren egunean, larba trokoforo bat doa eratuz (trokofora-itxura 200. estadioan hartzen da generalki) (ik. 33.ird).
2d direlako blastomeroek plaka somatiko deiturikoa osotzen dute. Plaka honen zelulak banatuz doazelarik, enbrioia
inguratzen dute atzetik aurrerantz (ik. 32. ird.).
Blastoporoa plaka honen ertzek inguratuta dago; orduan
ertzak hurbilduz doaz eta, halaber, blastoporoa luzatuz.
Momentu batetan ertzak batu egiten dira (honi gastrorrafia deritzo), eta blastoporoa desagartu egiten da, bi zulotan
izan ezikt ahoa (goiko zuloa) eta uzkia (behekoa)(ik. 32. ird).
Aho mailan, ektodermoa barrura sartzen da, estomodeoa
osotuz. Urdailak eta hesteak endodermoan dute jatorria.
Trokoforaren ezaugarri bat, beraren erdian eta inguratuz
dagoen kordoi ziliadun bat da, prototroka izenekoa, flotaziorako erabilia delarik (ik. 33. ird.).
Halaber, mikroblasto batzuk nerbio-egitura eratzen dute
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nerbio-kordoi
bentralaren
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blastoporoa

32. IRD. Plaka somatiko eta blastoporoaren garapena (Gastro
rrafia). Goiko enbrioiak saihetsaldetik ikusitadau
de. Behekoak bentraldetik.
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zilio-gangar
apikala
plaka sentsoriala

begia

ektomesodermoa

blastozelea

estomodeoa

prototroka
ahoa
proktodeoa
xingola
mesodermikoak
uzkia
protonefridioa
estatozistoa

prototroka

ahoa

metatroka

33. IRD. A/ Poliketo baten larba trokoforoaren eredua. B/ Pblygordius-en larba trokoforoa, prototroka, metatroka
eta telotroka erakutsiz.
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barailak

faringea

IRD. Glycera convoluta-ren larba-etapak: A/ Trokofora
goiztiarra (15 ordutakoa). B/ 10 egunetakoa. C/ Me
tatrokofora gaztea (lau astetakoa). D/ 7 as*etako
metatrokdfora igeldaria. E/ Postlarba (8. astetan)
bentiko eta harrapakaria. F/ Har gaztea.
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larbaren erpin apikalean, plaka sintzipitala delakoa, normalean gangar ziliadun bat edukirik. Organo honek larbaren ori
entazio eta orekan hartzen du parte.
Prototroka eta ahoa sortu ondoren, bi kordoi ziliadun
gehiago agertzen dira: lehenengo, telotroka, uzki gainetik,
eta geroago metatroka delakoa, hau aho azpian (ik. 33.B ird) .
Oraindik ez da metameria ikusten.
Mesodermoari dagokionez, 4d-tik sortzen diren 4d
4d

2

1

eta

blastomeroak dira mesodermoa eratzen dutenak. Bakoitzak

xingola mesodermiko bat garatzen du, uzkitik ahora joanez eta
mesodermoa osotuz. Halaber, 4A, 4B, 4C, 4D eta 4d-tik sortutako zenbait zelulek endodermo osoa garatzen dute.
Trokofora heldu bat hiru zatitan bana daiteke: prototro
ka aldea, pigidioa eta hazte-gunea, azken hau ahoa eta telotrokaren artean dagoelarik. Hazte-gune honetatik metameroak
sortuko dira metamorfdsiz.

Metamorfosia. Zizare heldu bihurtzeko, larbak metamorfo
sia jasan behar du. Prozesu honetan hazte-gunea luzatuz doa,
eta metameroak eratzen dira. Lakainak aurreko aldetik atzeko
alderantz doaz garatuz (ik. 34. ird.).
Lakainak osotzean, xingola mesodermikoak banatzen dira
eta lakain bakoitzean bi parte eratzen dituzte; ondoren, par
te bakoitza harrotu egiten da, zelomaren erdigune bana eratzen delarik.
Mesodermoaren zeluletatik zenbait organo edo egitura era
tortzen dira lakain bakoitzean: peritoneoa, hestearen muskula
tura, odol-hodiak, nefridioak,
Halaber, ektodermotik eratorritakoak lakainetako tegumen
tua eta gongoilak dira.
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34. IRD. Arkianelido baten trokofora (A) eta metamorfosia

(B eta C)

Prototroka aldean eta plaka sintzipitaletik, prostomioa
eta zerebroa eratzen dira. Aho aldeak peristomioa sortzen du,
berau ketagabekoa delarik. Gainera, normalean, peristomioak
ez darama gongoil subesofagikorik.
Larbatrokoforoaplanktonikoa izaten da eta, askotan, ige
ri egiteko eta elikatzeko gai da. Batzutan metamorfosia larba planktonikoa hondora jausten denean hasten bada ere, gehie
netan metamorfosian dagoen larbek, planktoniko izaten irauten
dute.

JANKIDEGOA ETA BIZKARROITZA

a. Jankidegoa
Honelako bizimoduan, poliketoek bi zeregin bete ditzakete: ostalari bezala et-a jankideak izanez.
Ostalarien artean, poliketo zulatzaile eta tubikolak dira arruntenak. Berauek, beste batzuren artean, poliketo ezkatatsuak eta oskoldunak izaten dituzte jankidetzat.
Erlazio-modu honen adibide ezaguna, Pinnixa delako hamarratzarena dugu, berau Chaetopterus-en hodietan bizi delarik.
Halaber, poliketo batzu beste poliketoen hodietan, oskol
dunen gordelekuetan eta beste animalia askorengan bizi dira
jankide bezala. Adibide bezala Arctonoe deneko zizaren ezka
tatsua dugu. Hau bai molusku eta bai itsasizarretan bizi da,
dituen ketak ostalariari eusteko aldatuak dituelarik.

b. Bizkarroitza
Bizimodu hau gutxi zabalduta dago poliketoen artean. Po-
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liketo bizkarroiak bi taldetan bana daitezke. poliketo barnebizkarroiak eta poliketo kanpobizkarroiak, hain zuzen ere.
Barnebizkarroietariko adibide bat, Labrorostratus eunizi
doan daukagu. POliketo honek beste poliketo batzuren zeloman darama
bere bizia eta, beste poliketo barnebizkarroien antzera, ez di
tu barnebizkarroitzari legozkiokeen aldarazpen asko, baizik
eta gutxi aldaraziak izaten dira poliketook.
Kanpobizkarroien artean, Histriobdellidae ( oskoldunen
brankietan), Ichthyotomidae (itsas-aingiren hegaletan) eta mi
zostomido batzu ditugu, azken hauk ekinodermoen gorputz-pare
ta, zeloma edo liseri-aparatuan bizi direlarik.

POLIKETOEN SISTEMATIKA
Poliketoen sailkapen sistematiko hau R. BARNES-ek (1977)
idatzitako liburutik hartuta dago (Ikus bibliografia). Izan
ere, autore honek, FAUVEL-ek (1959) eta DAY-ek (1967) egindako sailkapenen adaptazioa egin du.
ni azken ikurtzaile hauen eritziz, munduko ikertzaile ge
hienekin bat datozelarik, poliketoen familiak elkarren artean
nahiko heterogeneoak dira ordenetan biltzeko. Hala ere, ordenak sortu ditu ikertzaile batzuk: DALES-ek faringearen egituran oinarrituz, MILEIKOVSKY-k (1968), aldiz, egitura larbarioan.
Nahiz eta guk eransten dugun sailkapen honetan bi azpikla
se jarri (Errantia eta Sedentaria, alegia), ez dirudi talde na
turalak direnik. Bestalde, eta familiei dagokienez, garrantzitsuenak aipatzen dira soilik.

1. ERRANTIA SUBKLASEA
Hauen ezaugarri nagusiak ondokoak dira: Lakain ugari eta
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antenak

parapodoak

brankiak

36

35. IRD.

Aphrodita aculeata.

36. IRD.

Amphinome rostrata (anfinomidoa)

37. IRD.

Alciopa reynaudi (altziopidoa)
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beren artean berdintsuak (metameria homonomoa). Nahiko garatu
tako parapodoak, azikulak edukiz eta bai keta konposatuak ere
sarritan. Burua zentzumen-egituraz horniturik. Proboszide barailduna. Bizimodu asko daukate: narraztilariak, tubikolak,
planktonikoak eta abar. Familiarik garrantzitsuenak hauexek
dituzu:

- Aphroditidae familia:
Itsas-sagu direlakoak. Keta luzeak dortsaldean
lanpas-itxura hartuz. Adibideak: Aphrodita,Laet
monice (ik. 35. ird.).

- Polynoidae eta Sifalionidae familiak:
Zizare ezkatatsuak.
Dortsaldean elitroak dituzte. Narraztariak dira gehienak. Adibideak: Lepidonotus, Harmothoe,
Polynoe, Lagisca, Iphinoe, Arctonoe, Sigalion,
Thalanessa (ik. 6.0 ird.).

- Phyllodecidae familia:
Gingil bakarreko parapodoak dituzte, kirru lau
tuak erakutsiz. Narraztariak. Adibideak: Notophyllum, Phyllodoce (ik. 6.A ird.).

- Amphinomidae familia:
Narraztariak. Keta pozoitsu hauskorrak dituzte.
Hermodice, Amphinome (ik. 36. ird.).

- Pisionidae familia.
Narra'ztariak, antena gabeko prostomioa dutelarik. Peristomioak kirru-pare bat ditu. Pisione.
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- Alciopidae familia:

Pelagikoak. Gorputz gardenak, bi begi handi edukiz. Alciopa, Vanadis (ik. 37. ird.).

- Tomopteridae familia:

Pelagikoak. Ketak eduki ordez, mintzezko pinulak
dituzte. Tomopteris (ik. 7.A,B ird.).

- Hesionidae familia:

Narraztariak. Prostomioak zentzumen-organo garatuak ditu. Parapodoetan kirru dortsal luzeak ikus
ten dira. Podarke, Hesione (ik. 38. ird.).

- Syllidae familia:

Narraztari txikiak. Gingil bakarreko parapodoak.
Adibidez: Syllis, Odontosyllis, Pionosyllis, Autolytus, Procerastea, Trypanosyllis, Brania

(ik. 6. B ird.).

- Nereidae familia:

Lau begi eta kirru peristomialen lau pare. Proboszideak bi barail dauzka. Narraztariak. Nereis,
Platynereis, (ik. 39. ird.).

- Nephthyidae familia:

Narraztariak. Prostomioak aski garaturik dauden
zentzumen-organoak dauzka. Parapodoetan brankiak
dituzte. Nephtys.

- Glyceridae familia:

Zulatzaileak. Kono-itxurako prostomioa. Proboszi
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aho-zastagaiak

aspiragailua

38. IRD. Hesione splendida. 39. IRD. Nereis pelagica.
40. IRD. Eunice aphroditois. 41. IRD. Histriobdella,.oskol
dunen brankia-ganbaratako kanpobizkarroia. 42.IRD. Tchthyotomus, chtsas aingiren hegatsetako kanpobizkarroia.
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deak lau barail dauzka gutxienez. Glycera
(ik. 13. B ird.).

- Eunicida superfamilia:
Zizare luzeak, proboszideak gutxienez bi baraila
dituelarik. Talde honen barruan zenbait familia
dago:
- Eunicidae (ik. 40. ird.) Onuphidae

(ik. 12. A

ird.) familiak. Hauetariko asko tubikolak dira. Begi eta antenak dituzte. Eunice, Marphysa, Palola, Lysidice, Onuphis, Diopatra, Hyali
noecia, Nothria.

- Lysaretidae familia: Narraztariak. Oenone, Ha
lla.

- Arabellidae eta Lumbrineridae familiak: Zulatzaile erranteak; prostomioan zentzumen-organo bakunak dituzte. Arabella, Drilonereis,
Lumbrinereis, Labrorostratus. (ik. 8.B ird.).

- Histriobdellidae familia:
Kanpobizkarroiak. Histriobdella (ik. 41. ird.).

- Ichthyotomidae familia:
Kanpobizkarroiak. Ichthyotomus (ik. 42. ird.).

- Myzostomidae familia:
Zizare lautuak. Ekinodermoen bizkarroi eta janki
deak. Myzostoma (ik. 43. ird.).
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43. IRD. Myzostoma,Krinoideoen jankidea.
45. IRD. Chaetopterus, hoditik at.
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2. SEDENTARIA SUBKLASEA
Hauen ezaugarri orokorrak, ondokoak dira: normalean, me
tameria heteronomoa dute. Parapodo gutxituak, azikularik eta
keta konposaturik gabeak. Prostomioak ez du zentzumen-organo
rik normalean; bai ordea, elikapenerako egiturak: palpoak, ga
rroak eta abar. Ez haginik eta ez barailik.

- Orbiniidae familia:
Zulatzaileak. Palpo luze pare bat dute. Orbinia,
Scoloplos.

- Spionidae familia:
Tubikolak, prostomioan bi palpo luze dituztelarik. Spio, Scolelepis, Polydora, Mala.

- Magelonidae familia:
Zulatzaile sedentarioak, bi palpo luze dituztela
rik. Magelona

(ik. 44. ird,).

- Chaetopteridae familia:
Tubikolak, palpo pare bat azalduz. Chaetopterus,
Phyllochaetopterus, Spiochaetopterus, ftlesochaetopterus

(ik. 45. ird.).

- Cirratulidae familia:
Zuntzez osoturiko brankiak dituzte lakainetan.
Cirratulus, Cirriformia, Ctenodrilus (ik. 8. ird).
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44. IRD. Magelona papillicornis. 46. IRD. Stylarioides flabellata. 47. IRD. Ophelia limacina. 48. IRD. Notomastus latericeus. 49. IRD. Mal,dane sarsi.
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- Flabelligeridae familia:
Zulatzaile eta sedentarioak. Buruan brankiak dituzte, h p ien bidez elikadura ahora daramatelarik.
(ik. 46. ird.).
Flabelliera, Stylarioides

Opheliidae familia:
Zulatzaile erranteak, kono-itzurako prostomioa
erakutsiz. Ophelia, Polyophthalmus, Euzonus
(ik. 47. ird.).

- Capitellidae familia:
Zulatzaile erranteak. Gorputz luzea eta kono-itxu
rako prastomioa dituzte. Dasybranchus, Capitella,
Notomastus

(ik, 48. ird.).

- Arenicolidae familia:
Sedentariaak. Ez dute zentzumen-egiturarik prosArenicola
tomioan. Beitatzat erabiltzen dira.
(ik. 10. ird.).

- Maidan dae familia:
Tubikolz.k. Prostamia eta peristomiaa batu egin
dira. E2 dute buruko apendizerik. Hauk "banbu-zi
ere ezagutzen dira. Clymeneila,
•
zareak"
Araldane

(ik. 49. ird.).

- Oweniidae familia:
Tubikolzdc. Ez dute apendizerik. Prostomioan koroa bat eduki dezakete. Owenia (ik. 111tird.).
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50. IRD. Sabellaria spinulosa, osorik (50a) eta burukaldea (50b)
51. IRD. Pectonaria souriei, burukaldea (51a) eta osorik (51b)
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- Sabellariidae familia:
Tubikolak. Burua, hodia estaltzeko operkulu bihur
tu da. Sabellaria

(ik.

50.

A,B ird.).

- Amphictenidae (Pectinariidae) familia:
Tubikolak. Hodi konikoak egiten dituzte. Buruan
dituzten ketak operkulu bezala erabiltzen dira,
eta bai zulatzeko ere. Pectinaria(ik. 52. A, B,
ird.).

- Ampharetidae familia:
Tubikolak. Ahokaldean garro kizkurberak dauzkate.
Amphicteis, Ampharate.

- Terebellidae familia:
Peristomioan hari-itxurako garro luzeak izaten
dituzte. Zulatzaile sedentarioak edo tubikolak.
Terebella, Amphitrite, Polymnia (ik. 15.B ird.) .

- šabellidae familia:
Zizare flabeliformeak (abaniko-itxurakoak) edo
mustuka-itxurakoak ere. Egiten dituzten hodiak
ez dira harezkoak. Branchiomma, Sabella, Myxi
cola, Potamilla, Manayunkia, Megalomma, Spirographis, Sabellastarte (ik. 52. ird.).

- Serpulidae familia:
Hauk ere abaniko- edo mustuka-itxurakoak. Karez
ko hodiak egiten dituzte. Serpula, Apomatus,Spi
rorbis, Pomatoceros, Filograna,
B,C, ird.).

Hydroides

(ik. 12
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52. IRD. Sabellastarte indica.
53. IRD. Protodrilus arkianelidoa.

ARCH IANNEL IDA KLASEA
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Xlase honen espezieak gutxi elkar erlazionatuta daude,
12 genero osotzen dutelarik.
Asko itsastarrak dira, beste batzu interstizialak izanik.
Duten epidermia ziliadun edo leuna izan daiteke; normalean ez
dute parapodorik eta ez ketarik.
Ipini dieten izenak dioenez, talde primitiboa zela uste
zen. HERMANS-ek (1969), ordea, berauen ikerketa eginez, talde bereiztua dela esan zuen, poliketoen klasetik kentzekopro
posatuz. Hauetariko batzu Polygordius, Protodrilus, Nerilla,
eta Dinophilus dira

(ik. 53. ird.).
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53'. IRD. Polygordius neapolitanus: A/ Animalia bizirik da
goenean. B/ Aurrekaldea lateralki ikusita.
C/ Aurrekaldea, bentralki ikusita. D/ Gorputz-za
ti bat. E/ Atzekaldea, bentralki ikusita.

OLIGOCHAETA KLASEA

KANPO-MORFOLOGIA, BARNE-MORFOLOGIA, UGALKETA,
OLIGOKETOEN GARAPENA, ELIKAPENA, EKOLOGIA,
OLIGOKETOEN SISTEMATIKA.
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Oligoketoak, nahiz eta itsastarrak ere izan, lehorreko
eta urgezatakoak dira gehienetan. Lehorrekoek orden bat duten bitartean, urgezatakoek hiru dituzte, guztira 3.100 bat
espezie izanik.
Oligoketoen jatorriaz, ba dirudi hauk poliketo zulatzai
leetatik datozela; poliketo zulatzaile batzu itsasahotan sar
tu ziren, lohi eta hondarraren artetik, ingurune honetakobal
dintzetara moldatuz. Talde horretatik sortu ziren urgezatako
oliketo batzuk, geroxeago lurra ere - kolonizatu zuten, gaurko espezieak emanez.
Lehorreko oligoketoek, oxigeno ugari dutenez, neurrihan
diagoak dituzte urgezatakoekin konparatuz, azken hauen neurriak gehienetan milimetrotan eta, gutxitan, zentimetrotan
ematen direlarik.

KANPO - MORFOLOGIA
Oligoketoek metameria garatua azaltzen dute, normalki ho
monomoa izanez. Ez dute parapodorik (kasu batzu salbu), beraz,
ketak zuzen-zuzen ezartzen dira gorputz-paretan.
Halaber, keten egitura poliketoena baino bakunagoa da.
Askotan ikusten den keta-mota bat 54.A irudian azaldutakoada,
S-itxurakoa eta erdian zabalkunde bat edukiz. Ketek erakusten
dituzten moldaeren artean, ba dira inguruneari lotuak direnak;
esate baterako, lurreko oligoketoek keta laburrak dituzten bi
tartean, uretakoek, aldiz, luzeak izaten dituzte, batez ere
igeri egiten dutenek.
Lakainaren alde bakoitzean zaku ketalak dira kokatuak,
zaku bakoitzak, halaber, ketak jariatuz. Ketak taldeka irteten dira, alde bentralean bi talde atereaz eta beste bi dor
tsal-lateralean (ik. 55. ird.). Keta bakoitzaren oinarrian
muskulu protaktore eta erretraktoreak dira, modu honetan ke-
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54. IRD. A/ Oligoketoen keta-mota baten egitura. B/ Oligoke
toen zenbait keta-mota.
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tak zabal edo gorde daitezkeelarik.
Oligoketoen prostomioak poliketo zulatzaileenaren antza
azaltzen du, hau, seguraski, moldaerazko konbergentzi prozesu
bat izanez. Prostomioak onil-itxura dauka eta ez du zentzumen-organorik.
Oligoketoen peristomioa, zehaztuta dago gehienetan. Hala
eta guztiz, batzutan prostomioa eta peristomioa zeharo batuak
dira eta peristomioak beste lakainarekiko dituen desberdintasun bakarrak, ahoa eramatea eta ez ketarik ez nefridiorik edu
kitzea dira.
Klitelo delako egitura nabaria da eta berezitasun bat iza
ten da oligoketoetan (ik. 55. ird.). Animalia helduetan agertzen da eta guruin bereziz beteriko lakain batzuk osotzen du
te berau. Guruin horiek lingirda-eraztun bat jariatzen dute,
honen bidez sexujotzea eta kapuluaren eraketa gertatzen direlarik (ikus ugalketa sexuala).

BARNE - MORFOLOGIA

1: Gorputz-pareta. Zeloma.
Oligoketoen gorputz-paretak eta poliketo zulatzaileenak
berdintasun handia azaltzen dute, bai egitura zein histologia
aldetik. Konkretuki, oligoketoen muskulatura zirkularra oso
garatuta eta indartuta dago, poliketo zulatzaileenaren moduan,
eta hau, noski, daramaten bizimoduak eskatzen dielako.
Halaber, zeloma trenkadez banatuta dago, aurre eta atzeko lakainetan izan ezik. Trenkadek zulo bana azaltzen dute,
hortik nerbio-kordoi bentrala doalarik. Honek zera suposatzen
du, likido zelomikoa lakain batetik bestera libreki pasa daitekeela alegia; hau erregulatzeko, esfintere bat dago lakain
bakoitzean.
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55. IRD. Lumbricus terrestris-en aurreko alde bentrala.
56. IRD. Aulophorus-en irensketarako sistema.
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Zenbait lur-zizare handik trenkada bereziak dituzte buru
aldeko lakainetan. Hauetan, trenkadak atzerantz zabaltzen dira, poltsa-itxura hartuz eta oso muskularrak izanik. Honela,
eta poltsa hauk kizkurtzen direnean, likido zelomikoaren presioa handitu egiten da, ondorioz faringea ateratzea posible
izanik, edo eta, ahoa itxita baldin badago, lehenengo lakaina
ren luzera eraginez, hau zuloak egiteko guztiz beharrezkoa de
larik.
Azkenez, lur-zizare gehienek tegumentuaren hezetasunaman
tentzeko zulo edo poro batzu dituzte, lakain arteko hildoetan
Wbkatuak (aurre eta atzekoetan izan ezik). Poro hauetan zehar,
likido zelomikoa kanporatzen dute, honela hezetasun egokia lor
tuz.

Lekuzaldakuntza. Poliketo zulatzaileen antzera, higidura peristaltikoz baliatzen dira oligoketoak lekuzaldakuntzara
ko. Muskulatura zirkularraren kizkurpenak likido zelomikoaren
presioaren gehipena eta, beraz, lakainen luzatzea dakar, hori
narrazterakoan beharrezko izanik.
Muskulatura longitudinalaren kizkurpenak, aldiz, gordele
kua zabaltzeko balio du; halaber, era honetaz metameroak pare
tari atxeki dakizkioke.
Ketak, muskulatura longitudinala kizkurtzean zabaldu egi
ten dira eta zirkularra kizkurtzen denean uzkurtu egiten dira.
Kizkurtzapen-uhinak atzerantz joan daitezke, zizareak horrela
atzerantz ibiltzea posible duelarik.

2: Liseri-aparatua
Oligoketoek liseri-aparatu zuzen eta bakuna erakusten du
te (ik. 57. ird.).
Faringea. Ahoa prostomio azpian dago kokatuta eta barne
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57. IRD. Lumbricus-en barne-anatomia.

arandoia

1 07

tik aho-barrunbea zabaltzen da. Ondoren faringea dago. Farin
gearen pareta dortsala muskular eta guruintsua da eta erraboil-itxurako egitura osotzen du. Egitura hau izango da, hain
zuzen ere, irensketan garrantzirik handieneko organoa.
Uretako oligoketoek, adibidez, elikatzean faringea atera
tzen dute, honen erraboil-egitura gai edo elikadurarengainean
jarriz, aspiragailu bat izango balitz bezala. Orduan, eta erra
boilak duen lingirda baten bidez, elikagaiak kutsatu egiten
dira, jarraian faringea sartuz (ik. 56. ird.).
Modu berdin xamarra dute lur-zizareek. Hauekahoajartzen
dute humus-partikulen kontra eta faringearen kizkurtzaren berezi batzuren bidez, elikadura sartzen dute ahora.

Esofagoa. Faringe honen jarraian, esofagoa dute oligo
ketoek. Hau hodi estu bezala agertzen da eta zenbait aldaraz
pen azal ditzake, urdaila, arandoia edo papoa eratuz (ik. 57.
ird.).
Arandoia nahiz papoa lur-zizare askotan izaten dira, du
ten posizioa aldakorra delarik: Lurrthricus generoan esofagoaren atzeko aldean kokatzen diren bitartean, Megascolecidae fa
milian aurreko partean ezartzen dira. Beste kasu batzutan pa
poak sailetan jartzen dira lakain desberdinetan, kopurua 2-10
tartekoa izanez.
Papoak pareta mehea du eta biltegi bezala egiten du lan.
Arandoiak, aldiz, pareta muskulutsua du eta duen funtzioaeli
kadura birrintzea da.
Dirudienez, arandoi garatu edo handi bat edukitzea, lur-elikapenerako moldaera da, zeren eta, lehenbiziz lurtarrak
izanik uretara itzuli diren zenbait oligoketoen arandoiari be
giratzen bazaio, txikitu egin dela nabaritzen baita.
Urdaila, zenbait oligoketotan soilik ikusten da, baina,
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egia esan, duen zeregina ez da oso ezaguna gaur egun.

Guruin kaltziferoak. Nabarmenak dira guruin kaltzifero
direlako egiturak oligoketoen esofagoan. Hauk esofagoaren pa
retak dituen ebaginazio batzutan kokaturik daude (ik. 57. ird),
eta zenbait taldetan garapen handia lortu dute, lunbrizidoetan batez ere.
Guruin hauk ez dira liseri-organoak, exkrezio-organoak
baizik. Odol eta likido zelomikoaren pH-a mantentzeko lan egi
++
ten dute, Ca eta karbonato-ioiak kontrolatuz. Elikadurare
2
kin batera kaltzio asko hartzen dute oligoketoek. Odol etali
kido zelomikoaren CO 3 -aren maila igoten denean (beraz, pH-a
jaisten da), guruin kaltziferoetan Ca +2 + eta karbonato-ioiak
elkarlotzen dira, ondorioz kaltzita emanez. Kaltzita hau eso
fagora jariatzen da eta hestetik pasatzean xurgatua ez denez,
kanporatu egin daiteke.

Hestea. Esofago ondoan ezarrita, organo honetan liseriketa eta xurgapena ematen da, beraren epitelioak dituen bi
motatako zelulei esker: zelula jariatzaileak eta xurgatzaileak. Bestalde, hesteak entzima orokorrak ditu eta, lur-ziza
reen kasuan, bai zelulosa ere.
Askotan, bai liseriketa eta bai xurgapena gehitzeko, hes
teak tolesturak izan ditzake. Hauxe da lurreko oligoketogehie
netan gertatzen dena, tiflosili (edo tiflosele) delako egitura tolestua edukiz (ik. 58. ird.). Tiflosili delako tolestura
honen bidez, liseriketa eta xurgapen-azalera gehitu egiten da
eta azalera handitzeko erarik errazena da, zeren eta, oligoke
toen morfologia edo egituraren kausaz, beste erak zailagoak
baitira. Uretako oligoketoek ez dute tiflosilirik.

3: Zirkulazio-aparatua.
Oligoketoen zirkulazio-aparatua poliketoen bezalakoa da.
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baso
dortsala

58

tiflosilia

muskulatura
zirkularra
muskulatura
longitudinala

nefridioa

zelula
kloragogenoak

nefridioporoa

baso
bentrala

nefrostoma
baso
subneurala
baso
dortsala

gongoil
zerebrala

muskulu zirkular
esplanknikoak

uzkia
lokarri-basoa
esofagoa

baso
bentrala

baso
zirkunesofagikoa

58. IRD. Lumbricus-en zehartebakia, tiflosilia erakutsiz.
59. IRD. Acolosoma headleyi-ren zirkulazio-aparatua.
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baso eferente
intestinala

baso
dortsala

baso eferente
dortsala

tiflosiliaren
basoa
baso eferente
,,-bentrala

baso
nefridiala
baso, eferente
intestinala

baso tegu
mentario a

baso
bentrala
baso metame
riko later a la

baso
parietala
baso somatiko
eferentea

lokarri
laterala
baso
subneurala

baso neural
laterala

baso
dortsala

baso
bedtrala

herbio-kordoia
baso
subneurala

60. IRD. Lumbricus-en zirkulazio-aparatua. A/ Lakain batetan.
B/ Esofago aldean.
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Beharbada, kasu berezia dugu Aeolosoma delako generoan (ik. 59.
ird.). Zizare honetan hodi dortsalak heste-altzoaren odola
hartzen du eta aurrerantz eramaten du. Hodi bentralak, halaber, atzeko partera darama odola eta hortik, gaineko heste-al
tzora berriz. Azkenez, liseri-hodi aurreko partean hodi bentrala eta dortsala lotzen dira, bi hodiren bidez. Dirudienez,
antzeko egitura erakusten zuten anelidoen arbasoek.
Oligoketo gehienetan, ordea, hodi bentrala zein dortsala
ez dira altzoekin elkartzen eta bi hodien arteko komunztadura, lakain bakoitzeko hodi lateralen bidez lortzen da (ik. 57
eta 60 ird.). Lakainetako zirkulatze-hodi hauei adarrak irte
ten zaizkie, hauek tegumentu eta beste organoak garastatzen
dituztelarik.
Hodi dortsalak heste-altzotik eta aldetako hodietatik da
torren odola hartzen du, aurreko aldera eramanez (ik. 60. ird).
Hodi bentralak, beste aldetik, odol hau hartuz, atzeko
aldera darama, heste-altzo eta lakainetako zirkulatze-hodietara bidaltzen duelarik (poliketoen antzera).
Bukatzeko, esan dezagun, odola bultzatzeko egiturarik na
gusiena hodi dortsala bera dela, nahiz eta poliketoek bezala,
bihotz-gune batzu ere izan (ik. 60.B. ird.).

4: Arnas-aparatua
Arnas-arazoak nahiko berdinak dira anelido guztietan. Be
raz, poliketoen arnasketari buruz esandako gauza orokorrak,
oligoketoei ere aplika dakizkieke.
Lehorreko nahiz uretako oligoketoetan, gasen elkartrukea
gorputz-paretan zeharreko difusioz gertatzen da. Oligoketohan
dietan, epidermiaren barneansarekapilar bat dago, horrela el
-kartue oxignar oeazturik.
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Normalean ez dute brankiarik erakusten, espezie batzu
izan ezik (Aulophorus, Dero, uretakoak berauk) (ik. 61. ird).
Arnas-pigmentuei dagokienez, askok hemoglobina dute plas
man, honela arnas-funtzioa hobatuz. Beste batzuk, ordea,
(Aeolosomatidae, Naididae eta Enchytraeidae familiek adibidez) ez dute pigmenturik, guztiak neurTi txikitakoak direlarik.
Oligoketo gehienak ingurune aerobioetan bizi badiraere,
ba daude oxigenoaren kontzentrazio baxuetan iraun dezaketenak ere, eta bai batzutan gas honen gabezia jasan dezaketenak ere. Tubifidoen artean, adibidez, aintziren hondoan eta
ur-geldi lohitsuetan bizi direnak hil egin daitezke oxigenoa
ren kontzentrazio normaletan badira.

5: Exkrezio-aparatua
Oligoketoek normalki metanefridioak dituzte, nahiz eta
batzutan, eta sekundarioki, nefrostoma galdua izan.
Aurreko eta atzeko lakainetan izan ezik, besteetan nefri
dio-pare bana dago kokatuta (ik. 57. ird.). Duten egitura, po
liketoen bezalakoa bada ere, makina bat moldaera azaltzen dute metanefridioek. Hodi exkretatzailea zeharo biribilkatua agertzen da (Lumbricus-etan oso ondo ikusten da hau), eta nefridioporoaren aurrean dagoen hodi exkretatzailearen partea,
zabaldu egiten da, bixika bat osotuz (ik. 62. ird.).
Nefridioporoak alde erdibentraleandaudeezarrita lakain
bakoitzean.
Zenbait espeziek, Megascolecidae eta Glossoscolecidae fa
miliakoek batez er, lakain bakoitzean bi nefridioez aparte
(hauei, hots, nefridio orokor hauei, holonefridioak ere deitzen zaie),

beste nefridio moldatu batzu erakusten dituz-

te. Hauetariko batzu meronefridioak dira, zenbait nefridioz
osotuak.
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61

8

nefrostoma

nefridioporoa

G2

61. IRD. Oligoketo brankiadunak. A/ Branchiura. B/ Dero
(atzekaldea).
62. IRD.

Lumbricus-en nefridioa.
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Beste nefridio-mota bat, adarrak dituena da, ia-ia ehun
adar azalduz.
Holonefridioak, meronefridioak eta nefridio adartsuakkan
pora joan daitezke nefridioporoen bidez. Baina liseri-aparatuan irekitzea ere posible da; Kasu honetan nefridio enterone
frikoak deitzen dira (ik. 62.B ird.).
Uretako oligoketoak amoniotelikoak dira; lurrekoak, aldiz, ureotelikoak, hots, hondakin nitrogenodunak urea bezala
kanporatzen dira. Ba dirudi, hala eta guztiz, lur-zizareek
amoniako-kantitate handiak botatzen dituztela, hauetanamunio
telismoa ere oso garrantzizkoa izanik.
Nefridioek zeregin handia daukate ura eta ioien orekan.
Lurreko eta urgezatako oligoketoek, odola eta likido zelomikoarekiko gernu hipotonikoa dute; honek esan nahi du, gernua
kanporatu baino lehen, hodi nefridialetan ioien birxurgapena
izan behar dela. Hau guztiau baldintza normaletan gertatzen
bada ere, baldintza onak ez direnean, nefridio enteronefriko
ek eskainitako posibilitatea garrantzitsua da oligoketoetan.
Nefridio hauk liseri-aparatura doazenez, gernuarenurabirxur
gatu egin daiteke, heste paretan zehar doanean. Nefridio enteronefrikoak dauzkaten espezieek, lur lehorrak koloniza ditzakete, lurretan sartzeko premia txikiagoa delarik.

Ehun_kloragogenoa. Oligoketoen heste eta zirkulatze-ho
di dortsala estaliz, "kloragogenoak" deituriko zelula berezi
batzu daude. Zelula hauk ornodunen gibela bezalakoak dira,
funtzio berdina betetzen dutelarik. Zelula edo ehun hauetan
glukogeno eta gantzen sintesi eta bilketa ematen da; halaber,
amoniakoaren erakuntzan, urearen sintesian eta proteinen desaminazioan parte 4artzen dute. Gainera, lurreko espezieetan,
elikadura eta lurretik lortutako silikatoak zelula kloragoge
noetan uzten dira, hondakinak bezala.
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6:

Nerbio-sistema

Gehienetan, nerbio-kordoi bentral biak baturik daude, kor
doi bakarra emanez (ikus poliketoen nerbio-sistema eta 27.ird).
Nerbio-kordoia muskulaturaren artean kokatzen da.
Zerebroa, halaber, atzeratu egin da (ik. 63. ird,); lunbrizidoetan, konkretuki, 3. metameroan ezartzen da.
Aldeetako nerbioei dagokienez, uretako espezie gehienetan
lau pare aurkitzen dira lakain bakoitzean. Lurrekoetan, aldiz,
hiru pare soilik. Lunbrizidoetan, behintzat, aldeetako nerbio
hauek bi motatako zuntzak dauzkate, sentsitiboak eta motoreak.
Sentsitiboek epidermiaren gain egiten dute lan.
Poliketoek bezala, oligoketoek ere axon erraldoiak dituz
te, Aeolosoma izan ezik. Konkretuki, lur-zizareekbostzuntz
dauzkate, hiru alde dortsalean eta bi bentralean.
Kordoi bentralareh aurreko zatiak hurrengo parteak menpe
ratzen ditu. Gongoil subfaringeoak kontrol motorea dubere men
pean; berau kentzen bada, ez dago inolako higidurarik, zeren
eta, beronek menperatzen baititu hurrengo gongoil guztiak.

7:

Zentzumen-organoak

Oligoketoek ez dute begirik erakusten, baina ba dira oze
lo bakunak dituzten batzu. Ba dituzte, ordea, epidermiaren ba
rruan , zelula foto-hartzaileak, berauek argiari erantzunez. Ze
lula hauk nerbio-sistemarekin komunztatzen dira eta normalki
lakain guztietan izaten dira, prostomio eta pigidio aldean be
reziki.
Oligoketo gehienak argiaren intentsitate handiri fototro
pismo negatiboa azaltzen diote eta positiboa intentsitate baxuei. Bitasun honen kausa, dirudienez, bi motatako foto-hartzaile egotea da.
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1. lakaina

prostomioko
nerbioa

prostomioa

gongoil
zerebrala

faringea

ahoa

aho-barrunbea

gongoil
subfaringeoa

gongoil
bentrala

63. IRD. Lumbricus-en nerbio-sistemaren aurreko partea.
64. IRD. Slavina-i» en prostomioko tuberkulu sentsoriala.
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Beste zentzumen-organoak gorputz tegumentu osoan izaten
dira generalki. Hauetariko batzu tuberkulu sentsorialak dira;
hauk luzakin batzu bezala irteten dira kutikularen gainetik
(ik. 64. ird.). Zelula hauk dagokien lakaineko nerbioari lotzen zaizkio.

UGALKETA
Oligoketoen ugal-aparatuak eta poliketoenak zenbait des
berdintasun daukate: oligoketoak hermafroditoak dira, gonada
bananduak dauzkate eta ugalketarako lakainak gutxi dira.
Hauen salbuespenak, Aeolosomatidae familiakoak dira: oli
goketoak bezala, hermafroditoak dira baina poliketoen moduan,
ugalketarako lakainak asko dira eta gonadak ez dira bananduak.
Gainera, ez dute gonodukturik, gametoen kanporatzea nefridioetan zehar gertatzen delarik. Horregatik, familia hau oligoke
toetan sartzea, ez dago erabat argi.
Uretako familiek lakain obariko bat (bi obario dituelarik) dute.eta lakain testikular bat (honek testikulu pare bat
edukiz); lurrekoek, aldiz, bi lakain testikular dauzkate. Lakain emea, lakain arraren atzetik dago gorputzean (ik. 65. ird)
Gametoen heltzea, poltsa berezi batzutan ematen da, obizaku eta bixikula seminaletan, hain zuzen ere.
Hauen kopurua eta neurriak familien arauera ematen dira:
naididoek, adibidez, bixikula edo xixku seminal pare bat dute;
Lumbricus-ek bi lakain ar ditu eta xixku seminalen hiru pare,
eta abar.
Obizakuak, aldiz, bi izaten dira normalean, lakain obari
ko bakarra dago eta.
Gametoak kanporatzeko, bai lakain emeak zein arrak, obi
duktu eta espermiduktu pare bana dute. Berauen egitura nefri
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dioen antzekoa da eta gonoporoen bidez kanpora doaz. Lumbricus-en kasuan, gonoporo arrak ezpainak edo ertz altzatuak da
uzka. Beste espezie batzutan, gonoporo arraren aurrekoguneak
zenbait aldaketa eduki dezake: batzutan sexu-jotzerako aldaketak sortzen dira, zenbaitetan zakil bat osotuz (ik. 66. C
ird.). Zakil hau kitinazko geruza batez estalita dago.
Obiduktuak espermiduktuak baino txikiagoak dira baina an
tzeko egiturakoak. Bi gonopororen bidez komunztatzen dirakan
poarekin.
Lumbricus-ek, eta lurreko beste espezie batzuk, lakain
ar berezia dute; beronen testikuluak, espermiduktuaren onila
eta bixikula seminalen irekidura, kapsula seminal deituriko
gune itxi batetan daude sartuta (ik. 65.B ird.), kapsula hau
eta zelomaren beste gunea bananduak direlarik.
Kopulazioan, eta espermatozooak gordetzeko, espermateka
edo ontzi seminal direlako poltsak izaten dira lakain arretan (ik. 65. ird.).

Kliteloa. Esan dugunez, kliteloa ugalketarako egitura
da, zenbait lakain inguratzen dituelarik. Lakain hauenepider
mia tiratua izaten da, lakainak inguratzen dituzten guruinba
tzuren kausaz.
Guruin hauek sexujotzerako lingirda eta kapuluaren pare
taren materia jariatzen dituzte, eta bai arraultzeak jartzeko albumina ere. Lur-zizareetan, hiru funtzio hauk guruin des
berdinek egiten dituzte, hiru geruza osotuz.

Kopulazioa, Honetan espermatozooak elkartrukatzen

di-

ra. Hau gertatzeko,'lotu egiten dira zizare bakoitzaren alde
bentralak, bataren gonoporo arra pta hestearen espermateka el
karren ondoan ipintzen direlarik.
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barrabila

espermateka
kliteloa
espermatozooa, xixku
seminalean garatua

garatzen
ari diren
arraultzak

obiduktua

espermatekaren
irekigunea

gonoporo
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obuldegia
konduktu
espermatikoa
kapsula
seminala
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espermatikoa
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obizakua

xixku
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barrabila
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obiduktua
espermateka

konduktu esperma
tikoaren onila

obuldegia

65. IRD. A/ Naidido baten ugal aparatuen eredua.
B/ Lombricus-en ugalketarako lakainak.
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Posizio hau mantentzeko, kliteloari lingirda dario une
horretan, honen bidez bi zizareek lotuta iraunez. Prozesu ho
netan ketek ere parte har dezakete, gauza berbera lortuz. Gai
nera, zakilak, gonoporoaren gune espezialduek edo honen ezpai
nek espermatekan sartzerakoan, sexujotzea errazten dute (ik.
66.A ird.).
Lunbrizido batzuk ez dute modu hau erabiltzen. Hauetan,
gonoporo arra eta espermateka ez dira elkarren ondoan jartzen
eta espermatozooek bide bat ibili behar dute espermatekaraino
heltzeko (ik. 66.B.ird.). Honetarako, espermatozooak irtetera
koan, gonoporo arraren atzeko lakainak kizkurtu egiten dira

hil

do-pare bat eratuz. Hauetan zehar doaz espermatozooak, eta, be
rauen ibilbidea errazteko, kizkurpen berri baten bidez zabalkunde bat eratzen da, honela hildoak zabalagoak egiten direla
rik.

Kapulua. Sexujotzetik egun batzu pasatu eta gero, arra
ultzeak edukitzeko kapuluaren erakuntza gertatzen da (ik.66D,
E ird.).
Lehenbizi, kliteloar berak jariatutako kitinazko jariakin batez inguratzen da. Jariakin hau izango da kapuluarenpa
retak eratuko dituena. Ondoren, kliteloaren beste guruin batzuk albumina jariatzen dute, berau klitelo eta kapuluaren
paretaren artean dagoelarik. Hau guztiau gertatu denean, eta
kapulua eratuta dagoenean, berau, hots, kapulua, aurrerantz
irristatzen da; gonoporo emetik pasatzean, obuluak irten egi
ten dir a , kapuluan geratuz eta gauza berbera gertatzen da es
permatozooekin, kapulua espermateketatik pasatzerakoan; azkb
nez, burutik iraganez, kapulua aske geratzen da, ondoren beraren ertzak ixten direlarik.
Ugalketa gert atu eta gero, ugal-aparatua desagertu egiten da, hurrengoan berriz eratuz.
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errezeptakulu seminalean
txertaturiko zakila

gonoporo arra
espermatozooa

kliteloa

B

gonoporo arra

konduktu
espermatikoa

gonoporoa

66. IRD. A/ Pheretina (lur-zizarea) sexujotzen. Espermatozooak
zakilaren bidez sartzen dira (transmisio zuzena).
B/ Eisenia (lumbrizidoa) sexujotzen (transmisio ez-zu
zena). Espermatozooak gonoporo arratik espermatekarai
no doaz. C/ Rhynchelmis-en zakila (lunbrikulidoa). –
D/ Alma-ren kapulua (glosokolezidoa). E/ Allobophora-ren kapulua (lunbrizidoa).
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Ugalketa asexuala
Uretako oligoketoek askotan darabilte honelako ugalketa-modua, aeolosomatido eta naididoek batez ere. Are gehiago:
azken hauetariko batzuk ez dute ia ugalketa sexualik erabiltzen.
Ugalketa asexuala beti banaketa transbertsala izaten da,
zizarea bi edo zati gehiagotan banatuz. Lakain berrien birsor
tzea banaketaren ondoren gertatzen denean, orduan fragmentazio deritzo. Dena den, fragmentazioa nahiko arraroa da.
Baina normalena, banaketa edo eszisioa izaten da, eszisio-gune batzu eratuz. Honetan, birsortzea eszisioaren aurre
tik gertatzen da. Eszisioa gertatu baino lehen, gorputzaren
alde batetan zelula berri batzu sortzen dira; hauek bi zizareei dagozkien buru eta isats berriak osotzen dituzte eta ja
rraian eszisioa ematen da.
Batzutan, eszisioa gertatu baino lehen, beste eszisio-gu
ne berri bat sort daiteke, eta zooide direlako kateakagertzen
dira.
Azkenez, poliketoek . bezala, oligoketoek ere birsortze-gai
tasun handia dutela esan behar da.

OLIGOKETOEN GARAPENA
Normalki, uretako oligoketoen arraultzeek bitelo asko dau
kate,lurrekoenek, aldiz, gutxiago edukiz, zeren eta, kapuluaren albumina baita enbrioiaren elikadura nagusia.
Garapen zuzeng dute kapuluaren barnean; beraz, larba tro
koforoa galdu egin da. Segmentazioak era espiralaren ezaugarri gutxi mantentzen du. Segmentazioa osoa da eta mesodermoa
oraindik zelula mesoblastikoetatik eratzen da, poliketoetan
gertatzen den bezala.
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ELIKAPENA
Lurreko oligoketoek nahiz uretakoek elikadura berdintsua
izaten dute: usteltze-prozesuan diren gai organikoak, batez
ere landaregaiak. Halaber, lurra zulatzean irensten duten lohitik, zenbait gai hartzen dute; urgezatakoek, bestalde, arra
bak eta mikroorganismoak jan ditzakete.
Poliketoetan ikusi dugun bezala, ba dira jalkinjale ez-zuzenak diren oligoketoak
kariak ere

(Chaetogaster),

(Ripistes,

kasu), eta bai harrapa

berauek amebak, errotiferoak eta

trematodoen larbak, faringe batez, hartzen dituztelarik.

EKOLOGIA
Uretako oligoketo gehienak hondoan bizi dira, normalean
lohian zulatuz. Batzuk hodiak ere egiten dituzte (Aulopho-

rus,

kasu).
Generalki, sakontasun txikitako uretan bizi dira, nahiz

eta batzu sakontasun handitako uretan bizi ere. Tubifizidoak,
adibidez, ur sakonetako lakuen hondotan bizi dira, lohian sar
tuta.
Baldintza txarrak baldin badira, batzu enkistatu egin
daitezke: gorputzari geruza lingirdatsua dario eta honek kis
tearen pareta osotzen du. Enkistatze-aroaudaizan daiteke, ago
rraldia dela eta; beste batzurentzat, ordea, negua izatenda,
uraren tenperatura beheratzen baita.
Itsasertzean ere oligoketo ugari daude, bokaletan batez
ere. Gehienak zulatzaileak dira, arroken azpian, lohian sartuta eta beste leku askotan bizi direlarik.
Lehorrekoak toki gehienetan dabiltza eta zulatzaileak di
ra. Normalean gai organikoak dituzten lurretan bizi dira, bai
na hau ez da sakabanakuntzaren faktore bakarra; faktore nagu-
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sienak, hezetasuna, pH-a, oxigenoaren kontzentrazioa eta lurraren egitura dira. Lur azidoak ez zaizkie komenigarri ger
tatzen, zeren eta, pH-a altua mantentzeko behar diren kaltzio-ioiak ez baitira horrelako lurretan.
Lurrekoak, baldintza txarrak direnean, sakontasun handia
gotara jaisten dira, hori bai, oxigenoaren kontzentrazioa kon
tutan hartuz. Liambricus-ek sakontasun handitan geldialdi bat
izaten du, bere gorputzeko uraren ehuneko berrogeitamarra gal
duz. Baldintza egokitara itzultzean, aktibitatean jartzen da
berriro. Allobophora generokoek diapausa-mota bat jasan dezakete baldintza txarretan. Diapausa honek biorritmo bat segitzen du, kanpo-baldintzei erantzunez.
Ez dira normalean oligoketo bizkarroiak, baina bai janki
deak. Adibide bezala ur-barraskiloen zenbait naidido ditugu,
lunbrizidoen enkitreido batzu, eta abar.

OLIGOKETOEN SISTEMATIKA
R. BARNES-ek idatzitako liburutik hartu dugu sailkapen
hau, baina, BRINKHURST et.a JAMIESON-ek (1972) egindakoanoina
rritzen da.

1. LUMBRICULIDA ORDENA
Lakain bakoitzak lau keta ditu. Familia bakarra urgezatakoa da: Lumbriculidae. Lumbriculus (ik. 67. ird.)
Agriodrilus.

2. MONILIGASTRIDA ORDENA
Lakain bakoitzak lau keta ditu. Familia bakarra lurre
koa da: Monlligastridae. Espezie batzu erraldoiak dira.
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kliteloa
disko atxekitzailea
ren ertza

67. IRD. Agriodrilus, Baikal lakuko lunbrikulido harrapatzailea.
68. IRD. Haplotaxis gordioides. 69. IRD. Aspidodrilus kelsally
kanpobizkarroia. 70. IRD. Branchiura sowerbyi.
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3. HAPLOTAXIDA ORDENA

Onil arra, dagokion gonoporotik lakain bat aurrerago
dago gutxienez.
3a. Haplotaxina azpiordena
Lakain bakoitzak lau ketd ditu. Familia bakarra
urgeza eta lurrekoa da: Haplotaxidae (ik. 68.
ird.).
3b. Tubificina azpiordena
Keten multzoak keta ugariak ditu. Testikulu eta
obario-pare bana dute.
Enchytraeidae familia.
Ur eta lurrekoak. Enchytraeus, Aspidodrilus.
(ik. 69. ird.).
Tubificidae familia.
Urgeza eta urgazitakoak. Tubifex, Branchiura
(ik. 70. ird.) Limnodrilus.
Naididae familia.

Uretakoak eta txikerrak. Batzuk proboszide
Ripistes (ik. 71. ird)
luze bat dute.
Aulophorus, Branchiodilus, Slavina, Stylaria,
Dero eta Chaetogaster (haragijalea berau).

Phreodrilidae familia.
Urgezatakoak, itsastarrak eta jankideak.
Opistocystidae eta Dorydrilidae familiak.
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brankiak
sexu-apendizeak

espermatekaren
irekigunea

71. IRD. Ripistes parasitica (naididoa).
72. IRD. Alma enbranchiata (glossoskolezidoa).
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73. IRD. Pheretima posthuma.(megaskolezidoa).
74. IRD. Aeolosoma hemprichi.
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3c. Lumbricina azpiordena
Lakain bakoitzak zortzi keta ditu.
Glossoscoledidae familia.
Pentoscolex, Alma (ik. 72. ird.).

Lumbricidae familia.
Batzu nahiko ezagunak. Lumbricus, Eisenia,
Denbrobaena, Allophora.
Megascolecidae familia.
Hego hemisferiokoak. Megascolides (erraldoiak), Pheretima (ik. 73. ird.) eta Megas
colex.

Eudrilidae familia.
Afrikarrak.

Sailkapen hau BRINKHURST eta JAMIESON-ek (1972) eginikoa
da. Ikertzaile hauen ustez, Aeolosomatidae (ik. 74. ird.) fa
milia, az a ltzen dituen ezaugarriak direla eta, klase honetatik kendu behar da.

t•

HIRUDINEA KLASEA

KÀNPO-MORFOLOGIA. BARNE-MORFOLOGIA. UGALKETA.
EKOLOGIA. HIRUDINEOEN SISTEMATIKA.

13-3

Hirudineoen klasea gutxi gora behera 500 bat espeziek oso
tutako klasea da, arruntki izainak deitzen zaielarik. Gehienak
urgezatakoak dira, itsastar eta lurrekoak gutxi izanik.
Hirudineoak poliketo eta oligoketoak baino espezialduago
ak dira; dituzten zenbait ezaugarrik ez dute poliketo eta oli
goketoenekin parekidetasunik, esate baterako-zelomaren gutximena eta keten gabezia. Dena dela, oligoketoekin erlazionatuak
direla ikusten da: Hermafroditoak dira, klitelodunak, garapen
enbrionario zuzena dute (kapulu baten'barnean) eta ez dute pa
rapodorik.
Dirudienez, bi klase hauek arbaso berbera izan zuten,
izainak oligoketo kanpobizkarroi batetik bilakatu zirelarik.
Esan behar da, hala ere, izain guztiak ez direla bizkarroiak,
nahiz eta jende gehienak horrela uste izan.

KANPO - MORFOLOGIA
Izainek, 2-5 cm-tako luzera dute normalean (Hirudo medicinalis-ek 20 cm eduki ditzake) eta oso kanpo-egitura berdin
tsua dute guztiek. Corputza dortsal-bentralki lautua dute;
atZeko eta aurreko metameroak kopadura banatan bihurtu dira,
aurrekoak ahoa inguratuz; atzekoa bentraldean dago kokatuta.
Izainetan gutxitu egin da metameria.
Klase honen ezaugarri bat lakainen kopurua da. Hauk zehaz
ki, 34 lakain dira, baina ez dira ongi nabaritzen, zeren eta
lakain bakoitzak eraztun sekundario batzu garatu baititu (ik.
75. ird.), egitura primarioa, hau da, 34 lakainak ikusteazai
la izanik.
Izainen gorputza bost zatitan banatzen da. Lehena burua
da; buru hau prostomioak (nahiko gutxitua) eta sei lakainek
osotzen dute. Buruak zenbait begi darama eta alde bentralean,
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75. IRD. Hirudo medicinalis (alde bentrala).
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kopadura, bertan ahoa dagoelarik. Ondoren, zona preklitelarra
dago, lau lakainez eratua; honen jarraian zona klitelarra dago, beti hiru lakainez osotua (IX., X. eta XI. lakainak). Zona klitelar honen bentraldean gonoporo arra eta emea daude.
Kliteloa ugaldian ikusten da soilik. Zona klitelarrarenondoan,
15 lakainetako alde edo . zatia dago, XII. - XXVI. lakainez oso
tua eta gorputzaren luzera gehiena betetzen duelarik. Azkenez,
atzekaldea dago, sei edo zazpi lakainekin. Lakain hauk bategi
ten dira eta atzeko kopadura osotzen dute. Kopadura honen dor
tsaldean uzkia kokatzen da.
Lakain bakoitzeko eraztunen kopurua, gorputz-parteen eta
espezieen arauera ematen da. Horregatik, hain zuzen ere,lakai
nak zenbatzea zailaedoezinezköa izaten da kanpo-egiturari begi
ratzen badiogu. Hau lortzeko erarik onena, nerbio-kordoi bentralaren gongoilak edo aldetako nerbioak kontatzea izaten da.

BARNE - MORFOLOGIA

1: Gorputz-pareta
Lehenengo geruzez aparte, izainek muskulatura garatua dau
kate. Muskulu longitudinal eta zirkularren artean, muskulu zei
harrak daude, hirugarren geruza bat osotuz (ik. 76. ird.). Hiru muskulatura hauen artetik, muskulu dortsal-bentral batzu
sartzen dira. Zuntz muskular hauen eraginez, gorputza lautua
agertzen da. Muskulatura longitudinala oso indartsua izaten da
eta aurreko eta atzeko aldeetan kopadurekin lortzen da.

Lekuzaldakuntza. Izainen lekuzaldakuntzan diharduten egi
turak muskulatura zirkularra eta longitudinala dira.
Izainak narrazteriak dira, baina lurrean bi kopadurak fin
katzen dira bakarrik. Atzeko kopadura substratuan finkatuta da
goenean kizkurpen-uhin zirkular bat iragaten da gorputzean ze-
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764/IRD. A/ Hirudo-ren gorputz-paretaren zehartebakia.
B/ Hirudinaria-ren gorputz-paretaren muskuluak.
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77. IRD. Bi izainen lekuzaldakuntzaren estadio batzu.
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har; beraz, gorputza luzatu egiten da eta aurrerantz hedatzen
da, aurreko kopadurak substratuari eusten diolarik.
Hau, hots, aurreko kopadura, lurrean finkatu eta gero,
kizkurpen longitudinala ematen da, gorputza laburtuz eta atze
ko kopadura aurrera daramalarik (ik. 77. ird.). Gero, prozesua behin eta berriro errepikatzen da.
Igeri egiten duten izainek, erpobdelido eta hirudineoek,
beste higidura berezia daukate. Hauetan, muskulu dortsobentra
lak kizkurtuta mantentzen dira etengabeki, horrela gorputza
lautua egonez. Orduan, muskulu longitudinalen kizkurpenen bidez, higidura ondulatorioak eta bertikalak lortzen dira, honek
igeri-higidura suposatzen duelarik.

2: Liseri-aparatua
Hestearen aurreko partean, zabalgune bat dago, berton
irenste-organoak kokatuz. Organo hauk bi motatakoak izaten di
ra izainetan: proboszidea eta faringe xurgatzailea.
Proboszidea errinkobdelidoek daukate (ik. 78.A ird.); or
gano hau muskularra izaten da eta elikatzerakoan, izainak, aho
tik atereaz, ostalariaren ehunetan sartzen du. Proboszide honekin erlazionaturik, listu-guruinak daude.
Faringe xurgatzailea duten izainak, Gnathobdellida eta
Pharyngobdellida ordenekoak dira; gnatobdellidoen kasuan, gai
nera, faringea barailduna izaten da (ik. 78.B ird.). Barailen
bidez ostalariaren tegumentua zulatzen dute, ondoren odolaxur
gatuz (ik. 78.C,D ird.). Barailetako haginen artetik, listu-guruin batzuri hirudina izeneko substantzia antigatzatzailea
darie, honela xurgapena erraztuz.
Faringobdelidoak ere faringedunak dira baina barailen or
dez, tolestura muskular batzu edukitzen dituzte.
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78. IRD. A/ Glossiphonia-ren aurreko aldea, proboszidea eraku
tsiz. B/ Lurreko hemadipsido odol-xurgatzaile baten
aho aldea. C,D/ Hirudo-ren irenste-modua. E/ Hiru 'doren aho-aldea.
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79. IRD. A,B/ Hirudo-ren barne-anatomia.
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Liseri-aparatuaren lehenengo zatiak bi aldaketa nagusi
hauk izaten baditu ere, hurrengo zatiak nahiko elkarren berdi
nak izaten dira izain guztietan: esofago labur bat, ondoren
papo edo urdail luze bat dagoelarik. Generalean hau zuzena da,
baina batzutan, erpobdelidoetan kasu, heste - itsu lateralak
izaten ditu (ik. 79. eta 80. ird.).
Urdailaren jarraian hestea dago, beronek ere heste-itsu
lateralak eduki ditzakeelarik (errinkobdelidoetan kasu). Hes
te honek bakterioak eduki ditzake espezie batzutan, honelali
seriketa erraztuz.
Ondoren hondestea ezartzen da eta, a .zkenean, uzkia, atze
ko kopaduraren aurrean kokatuta.

3: Elikapena.
Nahiz eta izain gehienak kanpobizkarroiak izan, ba dira
harrapatzaileak ere. Azken hauen artean erpobdelido asko dira
eta bai beste familietako batzu ere. Harrapatzaile hauek orno
gabeak jaten dituzte.
Kanpobizkarroien janaria ostalarien odola izaten da. Ostalari gehienak ornodunak badira ere, izain batzu ornogabeen
kanpobizkarroiak izaten dira.
Nahiz eta izain bizkarroiak ostalariarekiko espezifikoak
ez izan, normalean ornodunen klase mugatu bati dagozkio. Esate baterako, piszikolidoak arrainenak dira, glosifonidoek anfibio eta narraztietan dituzte ostalariak, Hirudo ugaztunen
gain aritzen da, eta abar.
Azken izain honek,dituen barailen bidez ostalariaren (gi
zakia bera izaten da askotan) tegumentuan egiten ditu zuloak,
eta substantzia anestesikoa jariatu ondoren, eta faringearen
ekintzaz, odola xurgatzen du, odola gatza ez dadin batera hirudina dariolarik.
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80, IRD. Glossiphonia complanata-ren barne-anatomia.
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4:

Zeloma. Zirkulazio-aparatua.

Izainek, zelomaren egiturari dagokionez, desberdintasun
handi bat azaltzen dute oligoketo eta poliketoekin gonbaratzen
badira: izainen zeloma desagertu egin da. Zelomaren trenkadak desagertu egiten dira eta zeloma-gunea ehun konektiboz be
tetzen da (ik. 76.A ird.).

Acanthobdella

izan ezik (honek zeloma trenkatu eta mu-

gatua dauka lehen bost lakainetan) beste izain guztiek esan
dako egitura daukate. Hirudinidae familiakoek gainera, beste
ehun bat dute zeloma betetzen, ehun botrioideo izenekoa (ik.
76.A ird.). Honela, zeloma-gunea izan behar zena, altzo eta
kanale zelomikoen multzotan bihurtu da, zirkulatze-funtzioak
hartuz.
Honetarako, hots, zirkulatze-funtzioetarako, glosifonido
eta piszikolidoek oligoketoen zirkulazio-egitura mantentzen du
ten bitartean (ik. 81.B,C ird.), beste izainek likido eta altzo zelomikoz baliatzen dira, benetako zirkulazio-aparatuaoso
tzeko.

5:

Arnas-aparatua

Arnas-funtzioa bai brankien bidez bai gorputz-paretan
zeharreko difusioz gerta daiteke. Brankiadun izainak Piscicolidae familiakoak dira soilik; beste izainek esandakobigarren
bidea erabiltzen dute.
Funtzio hauk hobetzeko, gnatobdelido eta faringobdelidoek
arnas-pigmentuak dauzkate. Hauetariko garrantzizkoena hemoglobina da.

6:

Exkrezio-aparatua

Izainen exkrezio-aparatuak, zelomak jasandako aldaketen
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81. IRD. A/ Hirudo-ren zirkulazio-aparatua, altzo zelomikoz
osotua (gnatobdellidoa). B/ Glossiphonia-ren zirku
lazio-aparatua.
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81. IRD. C/ Hemiclepsis-en zirkulazio-aparatua (errinkobdelidoa).
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kausaz, egitura berezia dauka. Lehenengoz, zelomak trenkadak
galdu dituenez, hodi nefridialak ehun konektiboari lotzen zaiz
kio. Bestalde, bai poliketo eta bai oligoketoen sistema metanefridiala inefikaza da izainetan, zeren, zeloma zirkulazio-aparatu bihurtzean, nefrostoma irekia duen metanefridioak ez
baitu orain askotarako balio. Horrela, izainen nefrostoma alde batetatik hodi zelomikoetan irekitzen da eta beste aldean
kapsula deritzon zaku batetan (ik. 82. ird.).
Halaber, kordoi zelular batek osotzen du hodi nefridiala,
honen barnetik ziliogabeko hodi intrazelularra doalarik (ik.
82. ird.). Berau, normalean eta errinkobdelidoetan salbu (iza
in primitiboak berauk) ez da kapsularekin komunikatzen eta as
kotan beraien arteko erlazioa galdu egin da. Hau da, hain zuzen ere, kapsularen zeregina zein den guztiz ondo ez jakitearen kausa.
Gero, hodi nefridialak kanpora doaz nefridioporoen bidez,
hauk alde bentral bakoitzean kokatuta daudelarik.
Kapsula nefridialen zeregina aipatzera itzuliz, nahizeta,
esan dugunez, duten funtzioa ondo ezagutu ez, likido zelomikoa
ren ekoizpenean dihardutela dirudi (likido zelomiko hau izainen odola da).
Azkenez, eta izainak gehienetan uretakoak izanik, amonio
telikoak direla esan behar da, hondakin nitrogenodunik nagusiena amoniakoa delarik.

7: Nerbio-sistema
Poliketo eta oligoketoen nerbio-sistemaz aipatutako arazo
teoriko eta ebolutiboak izainei ere aplikatzen zaizkie; beraz,
ez gara berriz horretaz mintzatuko.
Nerbio-egitura ikertzean, gongoilak ditugu lehenbizi. Gon
goilen azalean gorputz zelularren multzo batzu daude kokatuta,
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83. IRD. Erpobdella-ren nerbio-sistema.
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gongoil bakoitzak 6 multzo edo folikulu dituelarik(,ik-83.ira).
Bostgarren eta seigarren lakainetan, gongoil-nerbio batek
faringea inguratzen du (ik. 79.A ird.). Nerbio hau beste aneli
doen zerebroari, eraztun perisofagikoari eta gongoil subesofagikoari dagokie. Halaber, lehenengo lakainen gongoilak atzeratu egin d'ra eta nerbio honen partaideak dira.
Zenbait izainetan eta 83. irudian ikus daitekeenez, lakai
netako gongoilak fusionatuak diren bitarten, bi nerbio-kordoi
bentralak mantendu egiten dira. Hirudo eta glosifonidoek, ordea, kordoi bentral bakarra izaten dute, nahiz eta histologiko
ki bikoitza izan.

8: Zentzumen-organoak
Hirudineoen zentzumen-organorik espezialduenak, begiak
eta papila sentsorialak dira. Gainera, eta beste anelido batzuren antzera, epidermian zelula sentsorialak, zelula fotohartzaileak eta abar ere ba dituzte.
Begién egitura 84. irudian ikus daiteke. Hauk pigmentuz
inguratutako zelula fotohartzaileen multzoak dira eta aurreko
lakainetan kokatzen dira. hegien kopuruu 2-tik 10-era doa, hau
espezieen arauerako arazoa delarik.
Papila sentsorialak disko-itxurako egiturak dira. Hauk
gorputzean zehar lateralki edo lakain batetako eraztun baten
inguruan kokatzen dira. Duten egitura 84.A irudian azaltzen
da, papila bakoitza zelula sentsorial batzuk osotutakoa izanez.
Begien funtzioa argi ezagutzen da; ez ordea papilena. Ta
xonomian, bederen, bai batzuek eta bai besteek garrantzi handia dute.
Organo hauetatik aparte, izainek beste kinada batzuri
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84. IRD. A/ Hirl4do-ren begiaren zehartebakia.
B/ Erpobdella-ren begiaren zehartebakia.
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erantzuten diete. Arazo hau gehienetan, harrapakina edo ostaL.
laria detektatzeko mekanismo zehatza da. Arrainen izainek, adi
bidez, uretan higitzen diren itzalei erantzuten diete,etabai
ur-presioaren aldaketei ere. Hirudo-ren kasuan, ostalaria ten
peraturaren gorapenagatik nabarituko du.

UGALKETA
Izainek ez dute ugalketa asexualik eta ez dira gai gorputzaren zati galdu bat birsortzeko. Duten ugal-aparatua nahiko
aldatua agertzen da, anelidoen beste klaseekin gonbaratzen ba
da; zelomaren galtzearen kausaz segurasko.
Obario-pare bat dute, testikuluen aurrean kokatuta (ik.
79.B eta 85. ird.). Obario hauk konplexuak dira, gametoen eko
izpenerako peritoneo berezia edukiz, eta obizakua, zelomatik
eratorria berau. Obuldegi bakoitzetik obiduktu bat irtetenda,
bien artean magina bat osotuz (ik. 85. ird.). Honen jarraian
gonoporoa dago.
Testikuluak binaka kokatzen dira lakainetan eta hauen ko
purua espezieen arauera aldatzen da. Normalean, kopuru hau 4-10
paretakoa da.
Barrabil bakoitza hodi eferente batetan irekitzen da (ik.
85. ird.); hodi eferenteak, halaber, gorputzaren alde bakoitzean,zeharreko hodi deferente batetan irekitzen dira (ik. 85
ird.), hodi hauk aurreko partera joanez.
Lehenengo testikulu-parearen aurrean, hodi deferente biak
zabaldu egiten 41ira eta bixikula seminalak (epididimoak) eratzen dituzte. Hauetatik isurbide bana irteten da biak lotuz,
atrio bat eratzen dute.
Atrioa konplexua izan daiteke espezie batzutan. Esate ba
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espermatoforoaren paretak
jariatzen dituzten guruinak

konduktu
i'surlea

obiduktua

obuldegia
alua
barrabila
ehun bektorea
nerbio-kordoi
bentrala

konduktu
deferentea

barrabila
nerbio-kordoi
bentrala

konduktu
eferentea
epididimoa
guruin
prostatikoa

1

zakila zorroan
konduktu
isurlea

obuldegia
obizakuar

obiduktua

obiduktu-guruina

alua

konduktu
deferentea

85. IRD. A/ Piscicola-ren ugal aparatua. B/ Hirudo-rena.
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terako, gnatobdelidoetan, egitura honen zati bat atera daiteke zakil bat osotuz.
Errinkobdelido eta faringobdelidoen atrio muskularra, or
dea, ez da kanporagarria eta bere zeregina espermatoforo baten eraketan datza. Espermatoforo hauk bikoitzak dira, hauda,
espermatozoo-multzo bik osotuak (ik. 86.D ird.). Multzo bakoi
tza dagokion deferentetik dator eta atrioan biak mintz batez
inguratzen dira, horrela espermatoforoa eratuta geratuz.
Espermaren elkartrukerako bi modu darabiltzate izainek:
inpregnazio hipodermikoa eta sexujotzea..
Inpregnazio hipodermikoa, glosifonido, piszikolido etaer
pobdelido gehienek erabiltzen dute. Prozesu honetan, espermatoforoaren erpin zorrotza beste izainaren gorputzean iltzatzen
da (ik. 86.B ird.), normalean, alde klitelarrean. Jarraian, es
permatozooak ehunetan uzten dira eta bertatik obarioetaradoaz.
Izain batzuk obizakuetara doan ehun berezia (ehun bektorea)
daukate. Kasu hauetan espermatozooak ehun horretan uzten dira,
ondoren obuldegietara doazelarik.
Gnatobdelidoek ez dute espermatofororik eta zakilaren bi
dezko barne-ernalketa dute (ik. 86.A ird.). Zakila gonoporo
emean sartzen dute, esperma maginan utziz. Modu hau lur-zizareek erabilitakoa da.
Sexujotzearen ondoren eta denbora pasatuta, kliteloari
kapulua dario (ik. 86.0 ird.), oligoketoetan ikusi dugun moduari jarraituz.
Glosifonidoek arraultzeak inkubatzen dituzte eta izainen
brionarioa ateratzean, gurasoaren gorputzari lotzen zaio,eta
beraren garapena bertan gertatzen da (ik. 86.E ird.).
Izainen garapenari dagokionez, oligoketoen bezalakoa dela esan behar da.
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espermatozooak

espermatoforoa

obuldegia
espermatozooak

86. IRD. A/ Hiru4naria, sexujotzean. B/ Erpobdella-ren kapu
lua. C/ Erpobdella, kapulua askatzen dagoelarik.
D/ Haementeria errinkobdelidoaren espermatoforoa.
E/ Glosifonidoa inkubatzen. F/ Erpobdella-ren inpreg
nazio hipodermikoa.
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EKOLOGIA
Esan dugunez, izainen artean ba dira itsastarrak, urgeza
takoak eta bai lurrekoak ere. Uretakoen artean, halaber, gehien
ak urgezatakoak dira eta normalean ur geldietan bizi dira (ain
tzirak, urmaelak, erreketako ur lasaiak eta abar).
Ur azidoak txarrak izaten zaizkie baina, ordea, eta espe
zieen arauera, kutsatutako uretan aurki daiiezke. Garai txarre
tan eta, konkretuki, agorraldian, izain batzuk lohian sartuta egiten dute udaldia. Egun horietan ur asko gal dezakete, ba
tzutan gorputz-pisuaren 95%-a galtzera helduz.
Izainen sakabanakuntzak mundu osoa hartzen badu ere, nahi
ago dituzten habitatak iparrekoak dira,ux epeleko aintzira, ur
mael, laku eta besteur gelditako lekuetan bizirik.

HIRUDINEOEN SISTEMATIKA
R. BARNES-en liburutik hartuta (Ikus bibliografia).

1. ACANTHOBDELLIDA ORDENA

Primitiboak dira, espezie bakarra edukiz. Hau izokinaren bizkarroia da eta Ipar Europan bizi da. Aurreko
bost lakainetan zeloma trenkaturik dauka eta bai ketak
ere. Acanthobdella

(ik. 87. ird.).

2. RHYNCHOBDELLIDA ORDENA

Uretakoak dira guztiak. Proboszidea dute eta zirkulazio-aparatua ez dago altzo zelomikoz osotuta; ostera,
oligoketoen modukoa mantentzen dute hau.
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uzkia

zaku seminala
atzeko kopadura

nerbio-gongoil
anala

atzeko
hestea

barrunbe zelom
akzesorio emea

erdiko
hestea
obuldegia
nefridioa
esofagoa

gonoporo arra

nerbio-katea
gonoporo emea

87. IRD. Acanthobdella peledina.
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Glossiphoniidae familia:

Izain lautuak, gorputz erdiko lakainek hiruna eraz
tun dituztelarik. Hauetariko asko, ornodun eta ornogabeen kanpobizkarroiak dira. Marsupiobdella,Glo
ssiphonia, Helobdella, Placobdella, Theromyzon, Hae
menteria, Hemiclepsis

(ik. 88. ird.).

Piscicolidae familia.

Arrainen bizkarroiak. Askotan brankiak izaten dituz
te. Lakain bakoitzak hiru eraztun baino gehiago da
uzka normalean. Itsasoko izain gehienak talde hone
tan sartzen dira. Piscicola, Pontobdella, Trachelobdella, Branchellion, Ozobranchus, Illinobdella,
Myzobdella, Cystobranchus

88. ird.).

3. GNATHOBDELLIDA ORDENA

Uretakoak eta lurrekoak. Faringea ez da kanporagarria
eta hiru barail-pare dauzka.

Hirudinidae familia.

Gehienak uretakoak eta odol-xurgatzaileak dira.
Haemopis, Hirudo, Macrobdella, Philobdella
(ik. 89. ird.).

Haemadipsidae familia.

Tropikalak dira. Lurrekoak. Odol beroa duten orno
dunen bizkarroiak batez ere. Haemadipsa, Phytobde
lla

(ik. 90. ird.).

4. PHARYNGOBDELLIDA ORDENA

Guztiak faringedunak (hau ez da kanporagarria). Nagusiki uretakoak dira. Ordenak bost familia dauzka.
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c

B

D

E

F

88. IRD. A/ OzobrAnchus. B/ Cystobranchus. C/ Piscicola.
D/ Glossiphonia. E/ Theromyzon. F/ Erpobdella.
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Hauetariko bat Erpobdellidae familia (ik. 88. ird.)
da, izain harrapatzaileak direlarik.
na.

Erpobdella, Di-

ANEL I DO BRANK I OBDEL I DOAK
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Brankiobdelidoak anelidoen talde berezia dugu, guztiakka
rramarroen jankide edo bizkarroiak izanez.
Gaur egun, oligoketo eraldatuak bezala hartzenbadiraere,
azken eritziek klase honetatik kanpo konsideratzera jotzen du
te. Izainekin ere ba dute zenbait berdintasun eta oligoketo
eta hirudineoen enbor ebolutibotik banandu zirela dirudi, bes
te klase bat osotuz.
Zizare txikerrak dira (ik. 91. ird.), gorputza 14-15 lakainek eratua dutelarik. Lehen lau lakainek, bateginez, burua
osotzen dute, honek kopadura bat eta hatz-itxurako luzakin ba
tzu edukirik. Aho-barrunbeak, bestalde, bi hortz dauzka.
Esan dugunez, karramarroekin erlazionatzen dira, batzuetan
azken hauen brankietan (kanpobizkarroiak) edo besteetankanpoazalean (jankideak gehienetan) bizi direlarik.

n
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91

89. IRD. Limnatis nilotica. 90. IRD. Haemadipsa.
91. IRD. Stephanodrilus brankiobdelidoa.

ANEL IDOEN FILOGENIA
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Phylum honen partaideen arteko harreman filogenetikoen
gainean, anelidoena talde korapilatsua dela esan behar da. Fo
silen gabezia ia absolutuak, gainera, zalantzak ugaritzen ditu, eta, beraz, egungo espezietara jo behar da. Berauen enbrio
genia, anatomia, ekologia, biogeografia eta abarretan oinarri
turik lantzen da anelidoen filogenia.
Teoria batzu egon dira Phylum honen jatorri eta garapena
azaltzeko. Hauen balioa autoreen arauera ematen da, denak kri
tigarriak izanik. Are gehiago, orain arteko zenbait oinarrizko teoria eztabaidatua izan da, eta aldatua ere, geroago aipa
tuko denez.
Anelidoen zenbait talderen arazo filogenetikoak aipatu di
ra jadanik lan honetan. Orain, berriro gogoratuz gainera, auto
re batzuren hain klasikoak ez diren eritzi batzu aipatuko ditugu (CLARK (1964), TIMM (1981) ). Zer esanik ez, hau guz
tiau ezin daitekeela behin betikoa, ez eta exhaustiboa kontsi
dera.
Orain arte, anelidoen artean primitiboenak poliketoak di
rela onartu dute autore gehienek, eta berauengandik oligoketoak sortu direla. CLARK-ek (1964), ordea, zeloma eta metameriaren funtzioa aztertuz, premisa hauen berkontsiderazioa po
sible egin gu.
CLARK-en eritziz, lehen anelidoak (zehaztu gabe), oligoketo baten antzeko anatomia izango zukeen; baina, ugal aparatua, ordea, poliketo baten antzekoa izango zatekeen, gainera,
estadio larbario ziliodunak zituzkeelarik.
Itsasoan hig'ikortasunaren emendioak, pareta muskularraren
eratzea, parapodoen garapena, keta konplexuak eta ugal organoen
nolabaiteko laborapen bat (Capitellidae familian, adibidez) su
posatu zituen.
Bi motatako kontzepzio hauetan oinarriturik, oligoketoen
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jatorria bera ere eztabaidatua izan da. Oligoketoak poliketo
zulatzaileen talde batetik datozela suposatu da klasikoki:
hauetariko batzutan, ugal metameroen murrizpena nabaritu da,
eta gertakizun honek, oligoketoak sortuko zituzketen joerak
adieraziko lituzke.
CLARK-ek dioenez, ordea, lehen aipatutako anelido antzes
tral horretatik, poliketoez gainera, beste lerroa atera zen:
gune interstizialetatik eta lurpeko uretatik barrena sarturik,
alde batetik, benetako zizare zulatzaileak, lur lehorretarana
hiko moldatuak (gaurko lurreko oligoketoen antzekoak) sortu zi
ren, eta, bestetik, uretako oligoketoak geratu ziren.
Urgezian, zizareek larba pelagikoak galdu zituzten, eta
guruin kutaneo bereziak (klitelo delakoa) laboratu zituzten.
Ezaugarri hauek direla eta, zilegi dirudi BRINKHURST-ek (1971)
Aeolosomatidae eta Potamodrilidae familiekin egindakoa, hots,
oligoketoetatik kanpo jartzea, zeren eta, familia hauetan aipa
tutako ezaugarriak urriki garaturik baitaude. Orain gutxi,
TIMM-ek (1981), bi familia hauek harturik, subklase berri bat
proposatu du, Aphanoneur izenekoa, Clitellata klasean(1) sar
tuz.
Oligoketoen familietako jatorriaz, autOreak ez dira akor
dip batetara heltzen. BRINKHURST-ek, ugal aparatu arraren ho
mologietan oinarrituta, Haplotaxidae-ren antzeko arbaso batetik sorterazten ditu beste familiak.
Brankiobdelidoei dagokienez, TIMM (1981) ez dago ados
BRINKHURST-ekin; beronek talde hau oligoketoetatik kanpo jartzean. TIMM-ek, lunbrikulidoekin batera oligoketoetako orden bat
bezala kontsideratzea proposatzen du, ugal aparatuaren egituraren kausaz bereziki.
TIMM-ek proposatutako filogeni eredua gaurko espezieen
sakabanakuntzan oinarritzen da, aintzinako masa kontinentalen
eratzearekin erlazionatzen duelarik. Honela, oligoketoen talderik nagusienak Permiko (Paleozoiko) delako periodo hotzean
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sortu ziren. Geroago, klimaren berotzea eta kontinenteetakoba
naketaren kausaz, isolatze-egoerak agertu ziren, ondoren gaur
ko familiak sortu zirelarik.
Hirudineoei dagokienez, ba dirudi oligoketo primitibo ba
tzutatik eratorri zirela momentu goiz batetan. Segurasko eboluzio hau, gutxienez bi garai desberdinetan gertatu zen, zeren
Acanthobdella_ren somitoenkopurua eta hauen harremana kopadurekin ikusita, zaila baitirudi beste izainekin erlazionatuta
egoteak.
Jarraian zenbait teoriaren ereduak azaltzen dira. Daudenetatik, batzuak gaur baliogabeak dira, besteak, ostera, diskutigarriak: anelidoen filogenia ez dago gaur egun behinbetiko finkatuta.

(1) Dirudienez, gaurko joera Oligoketoak eta hirudineoak subklase bezala kontsideratzera doa. Biak, beraz, Clitellata
klasean geratuko lirateke.
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LuffikrZcina
HAPLOTAXMA
liMMU

IDA

OUGOCHACTA

CLITELLATA

ANNELIDA

1. DIAG.: Zuhaitz filogenetiko honetan aditzera ematen da, alde
batetik, oligoketoen familien arteko harremanak, eta
beste aldetik, beste anelidoen taldeekin.
Joera ebolutibo nagusienak azaltzen dira ere.
Zenbakiek genero eta espezieen kopuru orokorrak adie
razten dituzte (Glossoscolecidae-ren kasuan, uretako
genero eta espezieak). (BRINKHURST-en arabera, 1971).
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Glossoscolecidae and Lumbricidae

13

10 11

18

Megascolecidae

Ifiru M nec:

Eudrilidae
10 1-1

13

th211

Acanthobdellidae
Syngenodribdae
Branchiobdellidae

Alluroididae
Moniligastridae
10 11 12
10 111213
T T

Lumbriculidne
lt 12

5

Haplotaxidae

Phreodrilidae
Enchytraeldae

10 I 1

4

/

.3.

TuMficidae
5 6

Naididae

Aeolosomatidae

2. DIAG.: Oligoketoen filogenia (PICKFORD-en arabera).
Diagrama honek, oligoketoen zenbait familiatako espezieen ugal organoen kokatzea azaltzen du. Lumbriculidae-ren ordezkaria:Lampodri l us; familia honetan
barrabilen eta espermateken kokatzea aldakorra.da.
Megascolecidae-tatik, akantodrilino holandriko tipiko
bat. Glossoscolecidae eta Lumbricidae-tatik, Lumbricus
Espermateken kopurua eta kokatzea aldakorra da. Glossoscolecidae-ren gonoporo arra, sarritan, nahiko atze
ratuta egoten da.
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STE PHE 11/5 ON (19301

BEDD4RD (1895)
Tubitkidoe (lncl. Phreedri(us )
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flect• Lycodnius
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)
blenaijustrid

Lundwiculiolat
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Aeolos
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Hi►udinea

erenebiebdollickte

3. DIAG.: Uretako oligoketoen zuhaitz filogenetikoak, autore
batzuren arauera.
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IV. Erpobdellidae
III. Gnathobdellae
Ozobranchus
Piscicola
II. Glossiphoni •dae

• Branchellion

CystobranchuS

O
Callobdella

Pontobdella

Acanthobdella

I. Piscicolidea

Oligochaeta

4. DIAG.: Hirudineoen zuhaitz filogenetikoa
SELENSKY-ren arabera (1907).

Acanthobdellae
Theromyzon
Hemidepsi s

Glossiphoniidae

Ot%
0

n

Haementeriinae

Piscicolidae

Gnathobdellae

Pharyngobdellae

TALDE

ANELIDIANOAK
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Talde hauek, ez daukate beste prostomoek daukaten garran
tzi ekonomikoa edota ekologikoa, baina "Animalia" erresumaren
filogeniaren aldetik oso interesgarriak dira. Beronek ez du
guztiz ikasita daudenik esan nahi, kontrakoa baizik. Beraien
filogenia eta ontogeniari bui. uzko ikasketak aurreratu gabe dau
de, eta honexegatik hain zuzen ere, ez dira franko gai honi bu
ak.
ruz eman ditzakegun
Prostomoen artean, kapitulu honetan agertzen diren taldeak dirateke problematikoenak.
Beraien anelidoekiko harremanengatik "talde anelidianoak"
izenaz ezagutzen dira. Nahiz eta ikasgai berean ikasi, kasuba
tzutan afinitateak ez dira desafinitateak baino ugariago izaten.

POGONOPHORA PHYLUM-A

MORFOLOGIA, ANATOMIA ETA FISIOLOGIA, BIOLOGIA,
ONTOGENIA, POGONOFOROEN HARREMAN FILOGENETIKOAK.
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Priapulidoak oso animalia txikiak eta arraroak dira. Ur
bero edo epeletako itsasoetan bizi dira batez ere. 8 espezie
ezagutzen dira soilik, handiena 13 cm-takoa izanik. Bai zona
litoraletan (ur txikietan) eta bai ur sakonetan (ur handietan) bizi dira.

MORFOLOGIA

Priapulidoen gorputz zilindrikoa, 6 cm-tara ailega daite
keena, bi aldetan bananduta dago:
- Animaliaren aurreko herenak, hau da, proboszideak, upela-an
tza dauka eta luzerako papilez hornituta dago. Priapulidoetako espezie batetan, ahoa garro-koroa batek inguratua da.
Koroa, adarkaturik dauden garroez osotuta dago. Ahoa inbagi
natu egiten da proboszidearen aurrekaldean.
- Animaliaren atzekaldea.enborra da, arantza txikiez eta tuberkuluez estalita dagoelarik. Enborrak 30-100 bat lakaina
dauka. Tubiculuchus corallicola delako tamainu txikitako es
peziean, buztan terminal luzea dago. Priapulus generoan, or
dea, enborraren atzekaldeak pare bat apendize kaudal dauka;
apendize hauek, esfera antzeko bixikulez beterik daude.

Egitura hauen funtzio posible bezala, gas-elkartrukeak
edo kimiosumapena proposatuak izan dira, oraingoz ezer froga
turik ez dagoelarik.

ANATOMIA ETA FISIOLOGIA

Eraztundun enborra muskulu longitudinalez estalita dago.
Barruko superfiziea, denbora luzean zehar azelularra kontside
ratu den baina SHAPEERO-k zelularra dela frogatu duen perito-
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proboszidea

apendize
kaudala

papila-lerroak

92. IRD. A/ Halycriptus spinulosus. B/ Priapulus-en aurreko
zatia. C/ P. caudatus-en atzeko partea.
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neo meheaz tapizatuta dago. Orri bakoitzeko mesenterio batzuk
liseri-hodia lotzen diote gorputz paretari. Gorputzaren gunean
likido zelomikoa dago. Beronek bi zeregin betetzen ditu; alde
batetik, garraiabide bezala, eta, bestalde, proboszideareneba
ginazioan sistema hidrauliko bezala. Azken hau da funtziorik
garrantzitsuena. Likido zelomikoan, atrozitoen funtzioa betetzen duten zelula biribil asko dago. ThlicryptusetaPriapulus
generoetan hemeritrina (atnas pigmentua) daukaten amibozitoak
aurkitu dira.
Kutikula hortzdun batez tapizatua eta muskulutsua den fa
ringea lotuta dago erdiko liseri-hodi artesarekin. Beronen ba
rruko gaineztadurak tolestura sakonak eratzen ditu, eta kutikularizatuta dagoen atzeko liseri-hoditik hersgune batez banan
duta dago. Gaur egun, liseriketaren fisiologiaz dakiguna ez da
gauza handia.
Priapulidoek ez daukate arnas organorik. Sistema protone
fridiala eta gonadak lotuta daude, organo urogenitala osotzen
dutelarik.
Jariatze-funtzioa betetzen duten solenozito nukleodun mi
la batzu klaude kanale urogenitalaren alde batetan. Gonadak,
gametoak ekoizten dituzten tubulu biribilak dira.
Epidermiarekin hestu lotuta dagoen nerbio-eraztun batek
gorputza inguratzen du idunekoaren aldean, nerbio-kordoi mediobentrala sortaraziz. Beronetatik, nerbio periferikoez eta
eraztun-lokarriez osoturiko sistema bat irteten da.

BIOLOGIA

Oso gutxi da talde honen biologiari buruz esan dezakeguna. Lohitan lurperatzen dira eta bertan gelditzen dira mugitu
gabe, ahoa irikita eta lurraren mailan utzirik. Gose direnean,
beraien ingurumaria arakatzen dute gorputzaren aurreko parteaz
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faringe
kanporatua

ezkatak

nerbio-eraztun
peribukala
muskulu
atzerarazkorra
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93. IRD. Tubiluchus corallicola priapulidoaren anatomia.
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baliatuz. Haragijaleak dira; askorik mugitzen ez diren harra
pakinak eskuratzen dituzte eta osorik jaten.

ONTOGENIA ETA FILOGENIA

Animalia hauen ugaltzeari buruzko ezaguera oso urria da.
Bi sexuak bereizirik daude. Arraultza-lakainketa erradialaren
bidez bilakatzen da esteroblastula. Gastrulazioa epiboliaz egi
ten da, estereogastrula helketa-etapa delarik. Larbaldia ezaguna bada ere, gastrulatik larbara pasatzeko prozedura ez da
ondo ezagutzen oraingoz, gastrulako estatu mesodermalen agerraldia besterik ezagutzen ez baita. Zelomaren jatorria zeharo
ezezaguna da.
Priapplidoen larba, errotiferoek daukatenaren antzekoa
da, loriga direfentziatuta daukalarik; bestalde, larban dagoen oinak guruin eranskorrez hornitutako hatzak dauzka.
Bai larbak, eta bai lagun helduak ere, itsas hondo lohitsutan bizi dira.
Priapulidoen ezaugarri batzu pseudozelomatuenak dira: ku.
tikula mudablea da. Proboszidea, kinorrinkoek eta akantozefaloek daukatenaren antzekoa da, larbaldia errotiferoenarekiko
harremanetan dagoelarik. Dena dela, zeloma-gunea benetakoa bal
din bada, amankomunetan dauzkaten ezaugarri hauek konbergentzia ebolutibo bati bide dagozkio. Baina, askelmintoak karakterizatzen dituzten ezaugarrien eza nabaria da priapulidoetan.
Geruza muskularrak eta protonefridioak zelula berezituz osotu
ta daude, pseudozelomatuetan zelula sintzizialak direlarik.
Priapulidoetan ez bide dago zelularik, eta proboszidea gainetik soilik dago harremanetan kinorrinko eta akantozefaloekin.
Priapulidoak zelomatuak direla onartzen bada ere, ez dago bat ere garbi beste zelomatuekiko hurbiltasuna. SHAPEERO-k
zera uste du priapulidoetaz, bere ezaugarri primitiboak man-
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tendu dituen aintzinako talde bat dela. Talde honetako enbrio
logia finkatuta gelditzen denean, filogenia ere ondo ezagutuko dateke.
Pogonoforo, sipunkulido eta ekiuridoekin batera jartzea,
komenientzia bat besterik ez da.

SIPUNCULA PHYLUM-A

MORFOLOGIA. ANATOMIA ETA FISIOLOGIA. BIOLOGIA.
ONTOGENIA. SIPUNKULIDOEN HARREMAN FILOGENETIKOAK.
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"Sipuncula" taxona SEDGWICK-ek (1898), HYMAN-ek (1940eta
1959), STEPHEN-ek (1965) eta STEPHEN eta EDMONDS-ek (1972) ti
potzat jotzen dute.
Itsasoko animaliak dira. 250 bat espeziesoilikizanarren,
oso hedaturik daude; batez ere itsas beroetako kostaldetan bizi dira, nahiz eta batzu polo-itsasoetaraino iritsi. Alde abisaletan ere bizi dira.
Espezie-kopuru txikia eta beren hedadura handia direla
eta, talde honen espeziegintza aspalditik moteldurik dagoela
esan dezakegu, oraingo egoerari dagokionez behintzat.
Bibliografia berrikusten denean, sortzen den lehenengo ara
zoa zera da: phylum honen izena finkatu gabe dagoela. Familia
baino maila handiagotako kategoria taxonomikoei buruz, "Codigo
Internacional de Nomenclatura Zoologica" delakoan (ALVARADO,
1962) ez da ezer zehazten. Sipunkulidoak aurkituak izan zirene
tik honantz, honako izen desberdinok eman zaizkie: Sifunculacei
(DELLE CHIAJE, 1823), Sipunculidia (DE BLAINVILLE, 1828) , Sipunculoidea (SEDGWICK, 1898), Sipunculida (HYMAN, 1940 eta 1959)
eta azkenik Sipuncula (STEPHEN, 1965). Hauxe da oraingo zoolo
goek gphien onartzen dutena.
Bestetik, izen arrunta aukeratzerakoan sortzen zaigu arazoa. Orain arte "sipunkulidoak" erabili dugu, baina badugu
punculidae" deritzogun familia bat, izen hau guztiz egokia ez
izanik ere. Bestalde, "sipunkuloak" ezin dugu erabili "Sipuncu
lus" izendatzen den genero bat baitugu; honexegatik Saiz eta
Rallo-k (1980) "sipunkulido" berba proposatzen dute, eta gu
geu, kriterio honi garraizkio; dena den, izen hau hobegarria
dela kontutan izan behar dugu.

MORFOLOGIA

Sipunkulidoen kanpoko itxura oso bakuna da. Tronpa, la-
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burra edo luzea izan daitekeena, aurreko disko zentralaz bukatzen da. Disko hau, tamainuari, formari eta konplexutasunari
dagokienez,oso aldakorrak diren garro batzuk inguratuta dago.
Garroen atzean, leuna den zona bat dago; alde honi "idune
koa" deitzen zaio.
Tronparen azalean, arantza txiki eta kroka batzu daude.
Baita zentzumen-papila zein guruin-papila izan daitezke ere.
Koralezko arrezifetan bizi diren espezieek ezkutu kalkareoa izaten dute sarritan. Ezkutu honek aurreko gorputzaldea
estaltzen du; genero batek bigarren ezkutu bat dauka atzekoal
dean. Enborrak ez dauka ez gakorik, ez arantzarik ere; bai, or
dea, zentzumen-papilak edo guruin-papilak.
Sipunculus generoan luzerako muskuluak, eta bai zirkula
rrak igarri egiten dira gorputz-paretan zehar, honela animaliak sareska-itxura erakusten duelarik.
Oso nabaria den uzkia enborraren aurreko alde terminalean
bukatzen da normalki, edo eta, tronpan, lerro erdi-dortsala muga
tzen duelarik. Kontrako aldean, nefridioporo bentralen pare
bat egoten da, normalki altuera berean gutxi gorabehera.

ANATOMIA ETA FISIOLOGIA

Gorputz-paretak honako geruzok dauzka: kutikula, epidermia, dermia, muskulu zirkularrak, luzerako muskuluak eta peri
toneoa.
Geruza hauen lodiera eta konplexutasuna, tamainuaren eta
espezie desberdinetako ohituren arauera aldatzen dira.
Tronpa kizkurtzen duten muskuluei, luzerako pareta-musku
luak jarraitzen zaizkie, eta tronpa aurreko puntan txertatzen
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94. IRD. A/ Aspidosiphon delakoaren morfologia.
B/ Sipunculus nudus-en anatomia.
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dira, esofagoaren goiko puntaren gainean, hain zuzen ere.
Zeloma zabalada eta holtzatu gabe dago; mesentereo primitibo batzu besterik ez dauka.
Zelomak eta gorputz-paretak sistema hidraulikoa osotzen
dute, tronpa magingunerazten duena. Muskulu parietaleen kizkur
tzapenak presio zelomikoa emendatu egiten du, tronpa kanporatzen delarik. Muskulu kizkurtzaileek, barrurantz kizkur dezake
te berriro.
Beste sistema hidrauliko batek higitzen ditu garroak. Garroek hildo bana, edo bina, dauzkate. Hildo hauek hildo anular
batetan amaitzen dira. Hildo honek esofagoaren aurreko aldea
inguratzen du. Hildo hau bi konpentsazio-zakuekin konektaturik.
dago; zdkuen muskulu parietalak kizkurtzen direnean, hedatuegi
ten dituzte garroak. Garro-muskuluen kizkurpenak itzulerazi egi
ten du likidoa konpentsazio-zakuetara. Batzutan garroetan, trak
to ziliar batzu egoten . dira likido, tentakularra zirkularazten du
tenak. Garro-sisteman, zelomozitoak sar daitezke, bertan dagoen
likidoarekin batera higi daitezkeelarik.
Sipunkulidoek, harea eta lohia iransten dituzte, aurkitzen
dituzten elementu organiko guztiak probetxaturik: diatomeak,
pr6tozooak, larbak eta detritus organikoaren partikula txikerrak.
Ahoa zabala da eta faringe muskulutsu labur batetan, edo
esofago hestuan, irekitzen da. Liseri-hodiaren goranzko adarra
heste biribilkatua da, ondeste batez bukatzen delarik. Espezie
batzutan, besikula itsu bat (dibertikulu errektala delakoa) ire
kitzen da ondestean; ondeste-guruin abarkatu batzu egon daitez
ke uzkiaren ingurutan.
Oso gutxi ikasia daliseriketa.Hesteak luzerako hildo zi
liar bat dauka; hildo honek erraztu egiten du elikagaien g arraioa. Liseriketa eta xurgapena gertatzen dira batez ere, go
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ranzkoan korotzak osotzen direlarik. Janaria heste-paretan bil
tzen da, lipidoen, erribonukleidoen eta gluzidoen forma harturik.
Likido zelomikoan glukosa aurkitu da; seguraski oso lan
garrantzitsua izango du barruko garraioan.
Espezie batzutan, gorputz-paretaren barrutik sartzen diren ildo zelomiko batzu daude. Amebozito-mota batzu eta arnas-pigmentuz (hemeritrina) beterik dauden arnas-gorpuskulu batzu
egoten dira flotatzen likido zelomikoan. Espezie batzutan garro-likidoan ere aurkitzen da hemeritrina; baina beronen propietateak ez dira berdinak bi sistemetan. MAXWELL-ek'esaten
duenez, oso efektu harrigarria dago Dendrostonum eta Siphonosoma generoetan. Lehenengoaren likido zelomikoak, garroenak
baino askoz ere oxigenoarekiko zaletasun handiagoa dauka; hone
la garroek oxigenoa hartu eta likido zelomikora pasarazten dute. Siphonosoma ger~an alderantziz gertatzen da; oxigenoa ez
da garroetatik hartzen, likido zelomikotik likido tentakularre
ra pasatzen baita.
Heste-peritoneoan ehun kloragogenoa bereizten da; honen
funtzioak Anelidoen ehun'kloragogenoarenak bide dira.
Espezie gehienek, kolore nabarreko mixonefridio handien
pare bat izaten dute,nefrostomabateta nefridioporo bat daude
larik. Espezie batzutan, nefridio bat galtzen da. Pareta glan
dular nabarrak nitrogenodun hondakinak exkretatu bide ditu tu
bulura. Sipunkulidoak amoniotelikoak dirw eta nitrogenodun hon
dakinetatik 90%a , amonio formatan iraizten delarik.
Animalia medio hipotonikotan jarrita, hestetiketa
nefridioetatik gatza aktiboki iraizteko gauza dira, gorputza,
ren bolumen normala berriro harturik.
Halaber, zera frogatu da, ura iraitzi dezaketela eta bai
beraien osmorregulazioa neurojariaketa batek kontrolatzen due
la ere.
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Sipunkulidoek oso zentzumen-organo aldakorrak dauzkate.
Gorputzaren eta garroen azalak zelula neurosentsorial barreia
tuez, zentzumenezko botoi papiliformez eta hobi ziliadun protrusiblez beterik daude.
Aho-diskoaren atzekaldeko ertzean zona ziliadun bat dago,
organo nukala deritzona, funtziokimiohartzaileabide daukalarik.
Espezie batzutan oso hobi sakona agertzen da, burmuinarai
no heltzen delarik; bertan, zabaldu egiten da hobia, zaku zapaldu baten forma harturik.
Organo zerebralak,neurojariapenerako bikor batzu dituzten
zelulak dauzka, zeregin neurosentsoriala ukan dezaketen arren.
Batzutan, zerebroan hondoraturik dauden ozelo tubular batzu
egoten dira, kupula pigmentatua izanik. Nahiz eta zilio sentso
rial batzu egon, begiak errabdomerikotzat hartzen dira. Zerebroaren azaletik firu-itxurako zein hosto-itxurako papila batzu irteten dira. Firu hauek, likido zelomikoan sartzen dira
eta beronen berri eman bide diote zerebroari.
Nerbio-sistemak Anelidoenaren antza dauka. Zerebro-gongoila, ordea, bakarra da, eta nerbio lateraletan ez da metame
ria-seinalerik agertzen. Bi kontu hauek direla eta, hurrundu
egiten dira anelidoetatik.
Nerbio lateralak aurrez aurre, alternatiboki edo irregularki jarrita egon daitezke. Normalki, muskulu kizkurtzaileak
eraztun perisofagiketik irteten dira. Anelidoetan gertatzen
den gisaz, Sipunkulidoen zerebroak, nerbio-sistema motorearen
beste elementuak inhibitu egiten dituela frogatu da.
Muskulu kizkurtzaileak eta gorputz-pareta elkartzen diren
puntuan daude gonadak. Ernal-zelulak zeloman askatzen dira,
bertan zorhiturik.
Sexuak banaturik bide daude espezie guztietan.
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BIOLOGIA

Bizidun sedentarioak dira, hareatan edo eta lohitan lurpe
ratzen direlarik. Halaber, edozein tamainu egokitako bizitegi
babestutan bizi daitezke '(Haitzen arrailadura batetan, korale
tan, anelidoek egindako galerietan,m614sku baten maskorrean..)
Bestalde, foraminiferoen oskoletan bizi den espezie bat ere ba
dago.
Gametoak itsas uretan askatzen dira eta kanpo ernalkuntza izaten da.
Golfingia generoa erruteko prest dagoenean, itsas urez
betetzen ditu nefridioak, bertan gametoak pilatzen dituelarik.
Hautaketaren bat bide dago nefridioetan,heldurik ez dauden zelulak baztertzen baitira.
Animalia arrek espermatozoideak uretara askatzen dituzte.
Likido espermatikoaren kontaktuak, bestalde, obuluak bota eraz
ten dio emeari.

ONTOGENIA

Mikromeroak handiagoak izan arren, lakainketak anelidoen
eredua segitzen du. Sipunkulidoen lakainketan zehar osotzen
den blastomeroen gurutzea, eta moluskuena, gonbaragarriak dira. Moluskuetan eta anelidoetan ikusten den larba trokoforoa
ren elementu bakoitzaren bidea, Sipunkulidoetan ere ikusten
da, ikusi.
Metamorfosian ' zehar, larba luzatu egiten da gazte-egoera
raino heldu arte, metameria seinalerik agertzen ez delarik.
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Golfingia eta Sipunculus generoen artean desberdintasun

nabariak sortzen dira ontogenian. Golfingia-n mixonefridioakek
todermoaren inbaginazio batetatik eta mesodermoko esbozo peritoneal batetatik bilakatzen dira, eta Sipunculus-en, ostera,
jatorri zeharo mesodermikoa dute mixonefridioek.

SIPUNKULIDOEN HARREMAN FILOGENETIKOAK

Daitekeena den anelidoen eta sipunkulidoen arteko hurbiltasuna hurrengo arrazoiotan datza:
- Bai bilakaera goiztiarra, bai zentzumen-organoen egitura eta
bai ketak ere berdintsuak izatean.
- Gongoil supraesofagikoan dagoen organo txortenduna, poliketo
batzutan eta artropodo handietan egotean.
Berdintasun hauek-CLARK-ek (1969) aztertu ditu sakonean.
Analogia batzu zeharo harrigarriak badira ere i(hala nola organo nukalaren egitura, fotohartzaileak edo eta zentzumen-organo
tegumentalak), ez dago Sipuncula phylum-a Annelida-ren baitan
sartzeko arrazoi definitiborik.
Bi taldeok daukate larba trokoforoa. Ketak eraikitzeko mo
duak, bestalde, ez bide dauka garrantzi filogenetikorik.
Sipunkulidoen zerebroko organo txortenduna ezin esplika
daitekeen arren, oso hurrun dauden familia desberdinetan ager
tzen da.
Filogeniari dagokionez ezaugarririk garrantzitsuena litza
tekeen zelomaren segmentazioa, ez da sipunkulidoetan agertzen.
Beraz, ez dago Annelida eta Sipuncula-ren arteko harreman hesturik.

ECHIURIDA PHYLUM-A

MORFOLOGIA. ANATOMIA ETA FISIOLOGIA, BIOLOGIA,
ONTOGENIA, ECHIURIDA-REN HARREMAN FILOGENETIKOAK,
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Tamainuari eta ohiturei dagokienez sipunkulidoen antza dau
katen itsas har batzu dira.
Espezie batzu (Echiurus, Urechis eta Ikedal hareatan eta
lohitan bizi dira. Boste batzu, ordea, arrailaduretan eta kora
lezko haitzetan.
Gehienetan ur superfizialetan bizi dira.
Ehunen bat espezie ezagutzen dira.

MORFOLOGIA

Ekiuridoen gorputzak saltxitxa itxura•dauka, gorputza bi
zatitan bereiztuta kontsidera daiteke; batetik, enbor zilindri
koa dugu eta,bestetik, aurreko partean proboszide bat dago, bu
ruaren projekzio handia eta zapaldua dena. Proboszide hau ezin
uzkur daiteke enborraren barrura. Proboszidea, lobulu zefaliko
bat da,eta,zerebroa daukanez, anelidoen prostomioarekin homolo
ga dezakegu, seguraski. Gorputz-ertzak biribilkatuta daude par
te bentralean; espezie batzurengan ertz biribilkatuok, bategin
da daude enborrarekiko loturaren ondoan.
Proboszidearen mutur distala, sarritan, distiratsua izaten da eta abarka daiteke ere (Bonellia -n gertatzen dena).
Proboszidearen luzera oso aldakorra izaten da: Japoiko Ikeda
generoak 40 zentimetrotako enborra eta 1.5 metrotako proboszi
dea dauzka. Echiurus genero arruntean, Ipar Atlantikoko bi al
detan bizi dena, ordea, enborra baino askoz ere laburragoa da
proboszidea.
Proboszidea janaria lortzeko erabiltzen da, ekiurido batzutan oso zabalkorra delarik. Adibide bezala, Bonellia espe
ziea aipatuko dugu, zeinek 8 zentimetrotatik metro batetarapa
sa daitekeen proboszidea baitauka.
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95. IRD. A/ Echiurus delako ekiuridoa. B/ Tatjanellia grandis.
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Enbor-zilindroa uniforme samarra izaten da. Gainazala ba
tzutan leuna izaten da; beste batzutan irregularki banaturik
dauden, edo eraztunetan jarrita dauden papila batzu dauzka.
Beheko aldean, aurreko muturraren atzean, oso hurbil dauden zurda-pare bat dago..Zurdok kitinatsuak dira eta kurbatuak
edo krokatuak izaten dira. Anelidoetan bezala, zurda bakoitza,
zurda-zaku batetik sortzen da, higidurak errazten dituen musku
lu berezi batzu dauzkalarik. Urechis-ek eta Et'hiurus-ek aurre
ko zurdei lotuta, zurda-zirkulu bat, edo bi, izaten dute; zirkulu hauek, kasu hauetan, enborraren atzeko muturrarenihguruan
egonik.

ANATOMIA ETA FISIOLOGIA

Hauexek dira ekiuridoen ezaugarririk garrantzitsuenak:

1) Zelomatuen egitura eta aldebiko simetria dute:
2) Gorputza honela daukate osotuta:
- enborra, lodi samarra dena.
- proboszide zabalkorra, ildo bat daukana. Ildo hau anelidoen prostomioari dagokio.
3) Liseri-hodia bihurgunetsua da; ahoa proboszidearen oinarrian
dago eta uzkia, gorputzaren atzeko aldean.
4) Nefridio bat, edo batzu izaten dituzte, nefrostoma ala nefri
dioporba daukatenak.
5) Zirkulazio-aparatu bakuna, hodi bentrala eta hodi dortsala
dituelarik.
6) Nerbio-sistemak eraztun periesofagikoa, nerbio-kordoi zentra
la eta subepidermikoa ditu; ez dago ez zerebro mugaturik ez
gongoil bentralik ere.
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96. IRD. Ekiurido baten barne-anatomia.
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7) Sexuak bereizturik daude; ernal-zelulak zeloman heltzen di
ra eta nefridioetatik jareiten dira.
8) Lakainketa espirala daukate eta, halaber, larba trokoforoa;
enbrioiak ez du lakainketarik egiten.

Proboszidea, ukimenari dagokionez, guztiz sentikorra da
eta, kimiohartzailea dateke.
Proboszideak jariatzen duen geruza lingirdatsuari, organismo txiker batzu, eta bai partikula batzu ere, eransten zaiz
kio; gero, ildo batetatik ahoraino heltzen dira, tronparen mus
kulu-higiduren laguntzaz.
Ahoa, faringera doan aho-hodi batetan bukatzen da. Faringea zabala izaten da normalki. Esofagoa, hodi hestua da, sarri
tan biribilkaturik dagoena, erdiko hodi digestiboan bukatzende
larik. Esofago eta hestearen artean, arandoi muskulutsubateta
urdail sakiforme bat egoten dira.
Oso luzea den hestea, irregularki biribilkaturik dago eta
muskulu xingola mesenteriko batzuren bidez gorputz paretari lo
tuta dago.
Heste-muskuluak ahulak dira; janaria ildo ziliar batetatik
pasatzen da. Sifoia, hodi ziliar eta hestua dena, hesteari para
leloki paratzen zaio, eta, gero, bategiten da hestearekin. Ez da
ezagutzen bere benetako funtzioa, baina seguraski, heste-barrukoaren parte batentzako aukera izango da; ura hestetikbeherantz
eramatea, hestean entzimaren kontzentrazio altu bat mantentzeko
izatea posible da. Atzeko partean, arteztu egiten da hestea, bi
dibertikulu irteten diren "ondeste" labur batez bukatzen delarik. Bi dibertikulu hauek, zurda-zakuak dira. Zaku hauek, bakunak edo abartuak izan daitezkeenak, zelomarekin komunikatzen di
ra inbutu ziliar batzuren bidez. Ez da ezagutzen beraren funtzioa, baina, seguraski, presio zelomiko eta arnasketan parte
hartzen duten organo nefridial akzesorio batzu dira.
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Zeloma zabala da, barruko banaketarik ez dagoelarik. Liki
do zelomikoan, amebozitoak eta hemoglobina daukaten hemozitoak
daude. Hemoglobina oso interesqarria da ekiuridotan, arnas pig
mentua izatetik aparte, bera baita

oxigeno-gordailua marea

beherean. Izan ere, metabolismo ahul bat mantentzeko behar bes
te oxigenoa gorde dezake. (Hauxe pasatzen da Urechis-engan, esa
te baterako, marea behera doanean).
Urechis-engan uzki-ponpatzea ikusi da (ondesteko paretaren gainetik likido zelomikoa mugiarazten duten mugimendu peristaltiko batzu dira). Honek, arnas elkartrukea dagoela iradokitzen digu.
Nefridioek, sipunkulidoen nefridioen antza daukate. Nefri
dioen kopurua oso a1dakorra da: Bonellia generoak nefridio bakarra dauka, Ikeda generoak, ordea, ehun pare baino gehiago; es
pezie gehienek 1-3 pare izaten dituzte. Nefridio-hodiaren alde
glandularrean, zenbait sargune nabar daude, dirudienez nitroge
no-iraizketa aktiboa egiten dutelarik.
Zirkulazio-aparatua bakuna da eta odolak ez dauka arnas
pigmenturik. Anelidoak bezala, ekiuridoek likido zelomikoandau
kate arnas pigmentua. Nerbio-katea bentralaren gainetik, baso
bentral bat pasatzen da; baso honetatik, odola baso dortsalera
iragaten da, hodi kizkurbera, perintestinal eta periesofagiko
batzuren bidez; berauen kopurua ez da aldatzen espezie desberdinetan. Hodi dortsala, azkenengo hodi perintestinaletatiktron
paren aurreko puntaraino luzatzen da; bertan abarkatu egiten da,
eskuinaldera eta ezkerraldera doazen bi bide emanez. Bi adar
hauek, proboszidearen ertzetatik pasatzen dira, eta ahoaren
atzean batzen, hodi bentrala sorturik.
Ekiuridoen gorputz-paretak ondoko zerak ditu: epidermia,
dermia, muskulu-geruzak (zirkularra eta luzerakoa) eta perito
neoa.
Zelula glandular mota asko dauzka. Zentzumen-papilak saka
banaturik daude azalean. Bi zeta handiak, (kroka batzutan buka
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tzen direnak eta zurda-zakuetatik irteten direnak) dauzkate.
Beraien erakuntzak,anelidoen zeten erakuntzaren antza dauka.
Ekiurido batzuk, atzeko zeta-koroa bat, edo bi, izaten dituzte. Heuren bizitza sedentarioari dagokionez, oso zentzumen-or
gano bakunak dauzkate. Ez dira bat ere espezializatuak. Behar
bada, proboszidea jo liteke espezializatutzat.
Nerbio-sistema oso xumea da, eta anelidoen-ezaugarri oro
korrak dauzka, nahiz eta gongoilik ez eduki. Eraztun periesofagikoa, proboszidearen ertz osoan zehar zabaltzen den nerbio-kordoi zentralari lotzen zaion bukle bat da. Nerbio-gongoil
gabeziak eta bai nerbio lateralen parakuntza irregularrak, eki
uridoek metameriarik ez daukatela pentsarazten digute. Ugal-aparatuaren ezaugarriek, anelidoen, sipunkulidoen eta ekiuri
doen arteko antzekotasuna azaltzen digute: Sexuak bereziak di
ra eta gonadak mesenterio bentralaren azalean desberdintzen di
ra. Gametoak zeloman askatzen dira eta hortxe umotzen dira. Ge
ro nefridioetatik jarein egiten dira.

BIOLOGIA

Ekiurido gehienak sedentarioak dira, baina, kaptibitatean
bizft direnean, batzuk irabio bizia erakusten dute. Bonellia mi
nor espeziearen jokabidea aztertu da akuarium batetan. Hasieran, beraren tronpa sentsitiboaren bidez arakatzen du bere in
gurua; finkatzeko leku egokia aurkitzen duenean, berton inkatzen du tronpa, eta gorputza horrantz eramaten du. Finkatuta
egon eta gero, berriro ateratzen du proboszidea, eta elikatzen
hasi baino lehen, ingurumaria industen du berriz.Bonellia-ren
proboszideak luzatzeko gaitasun handia du; geldialdi-egoeran 7
cm-takoa izaten da, baina metro t'erditakoa izan daiteke luzatzen duenean.
Ekiuridoen ernalketa itsaso zabalean gertatu ohi da. Dena
den, Bonellia generoak ernaltzeko modu berezia erakusten du.
Genero honetan emeak oso handiak izaten dira erlatiboki, arrak,

206

ordea, txikerrak; larba isolatu guztiak emebihurtzen dirabai
na larbaren garapena emeren baten ondoan edo ingurutan jazotzen denean ar bihurtzen da larba. Azken kasu honetan, garape
na astiroago izaten da, eta sortzen den alea ziliaduna da, gaz
te ezaugarriak dituelarik. Hasieran, emearen tronpari atxekitzen zaio, eta gero, ahotik sartzen da nefridioen tolesturaba
tetan finkatzen delarik. Tolestura horr :etan bizitza osoa pasa
tzen du emearen barne-bizkarroi gisa. Sexu-determinatzeko modu hau Hamingia generoan gertatzen da ere. Genero bietako obu
luen ernalketa nefridioetan jazotzen da, eta hortxe gelditzen
dira garapenaren hasieran zehar.

ONTOGENIA

Zigotoak lakainketa espirala jasotzen du eta larba troko
foro bilakatzen da. Sipunkulidoen kasuan gertatzen denez, eki
uridoek ez dute metameri seinalerik erakusten garapen osoan
zehar.

ECHIURIDA-REN HARREMAN FILOGENETIKOAK

Har hauek Annelida-ren batnean izan dira sartuak batzutan
(azkena, BEKLEMISHEV, 1958-1960, izan da). Honen zuribideak, hu
rrengoak dira:
- Trokofora goiztiar bien bilakaera berbera.
-Echiurida-renbilakaeranzehar, mesodermo-banden eta nerbio-kordoiaren segmentazio inzipientea gertatzen dela eta.
- Ketak anelidoenen gisara eratzen dira Echiurida-n.
- Annelida-ren etaEchiurida-rennefridioaketa zirkulazio-apara
tua berdintsuak dira.
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Bestalde, lagun helduek ez daukate inolako lakainketa me
tamerikorik.
Echiurida-ren mesodermoaren eta nerbio-sistemaren lakainke
ta frogatuko balitz, Echiuridaeta Annelida-ren arteko harreman
hestua zalantzarik gabe onartu beharko litzateke. Oraingoz,
baina, ez da fermuki frogatu.
Lehenengo ikertzaileek bestigialtzat jo zuten aipatutako
lakainketa. Beraz, metameria galdu eta gero, har segmentatuba
tzutatik, agertuko litzateke Echiurida(HATSCHEK 1881; SALENSK
1907). Geroko berrazterketak zera azaldu du, "segmentazio" de
lakoa oso lainotsua eta aldakorra dela, eta, bestalde, ez dagoela nerbio-sistemako metamerismoaren, metamerismo mesodermi
koaren eta metamerismo zelomikoaren korrespondentziarik. Beraz, AnnelidaetaEchiuridaez.in batera daitezke.

PRIAPULIDA PHYLUM-A

MORFOLOGIA. ANATOMIA ETA FISIOLOGIA, BIOLOGIA,
ONTOGENIA ETA FILOGENIA,
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XIX. mende erdian phylum gehienak ezagunak ziren, jadanik.
Pogonoforoak, berriz, erabat ezezagunak izan dira XX. mende ar
te. Lehendabiziz aipatutakoak,Indonesiako itsasoan, 1900 urtean
izan ziren aurkituak. Hortik aurrera, laurogeiren bat espezie
ediren dira, gaur egun oraindik ere agertzen ari direlarik,eki
aldeko Pazifikoan, batez ere.
Talde honen ezaugarririk garrantzitsuenak honako hauexek
dira:
1.- Gorputza hurrengo lau aldeetan banatzen da: protozele bat
duen prosoma, bi mesozele dituen mesososoma, bi metazele di
tuen metasoma eta, azkenik, lakainduta dagoen partea, opistosoma delakoa.
2.- Prosomak, janaria harrapatzeko sistema osotzen duten garro
pinatuakerakusten ditu.
, 3.- Hodi digestiborik ez da agertzen animalia hauetan.
4.- Protozelea eta kanpoa bi zelomodukturen bidez komunikatzen
dira elkarrekin.
5.- Zirkulazio-aparatua daukate, bihotza erakusten dutelarik.
6.- Badaukate ere nerbio-sistema primitiboa.

MORFOLOGIA

PogonoforOen aurreko partean bi zona desberdin bereiz dai
tezke; lobulu zefalikoa aurrean, eta, atzean, alde glandularra.
Guruin-alde honek, hodia osotzeko behar diren gaiak jariatzen
ditu. Aurreko aldeak, phylum hau karakterizatzen duten garro
luzeak daramatza lobulu zefalikoaren azpian (Pogonophora: bizar-eramalea). Garroen kopurua espezie bakoitzaren berezitasuna da, 1-250 tartean egon daitekeelarik. Garroak, oso bereziak
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dira, pinula txikerrak ohi baitituzte. Pinula bakoitza, epite
lioko zelula bakar baten luzakina da. Halaber, garroek zenbait
zilio erakusten ditu.
Erdiko aldea, hau da, enborra, luzea da eta papila batzu
dauzka; enborraren erdialdean, hortzak dituzten zeta laburrez
hornitutako zona bat aurkitzen da.
Atzeko aldeak, 5-23 segmentu zetadun labur dauzka; berauek
anelidoenen antzekoak dira, egitura eta jatorriari begira.
Opistosomaren eta zeten funtzioa ondokoa bide da:
hodi antzeko den g aleriaren barruan ainguratzea.
Opistosoma hauskorra da, animaliarengandik tiratuz erraz
apurtzen delarik. Honengatik hondotik atera den lagun askokez
du opistosomarik; izan ere, orain dela urte gutxi jakin izan
da existitzen dela.

ANATOMIA ETA FISIOLOGIA

Hasieran barrunbe zelómatikoen jarrera deskribatu da, eta
honi buruz beste bi datu ematea interesgarri gerta daiteke: ba
ta, garroen barruan prosomaren zeloma mantentzen dela, eta, bes
tea, odol-sistema baskularra oso ondo garatua daukatela; siste
ma hau itxia da, eta garroek hodi bina daukate.
Ezaugarririk garrantzitsuena, ahorik eta liseri-hodirik
ez eukitzea da. Izan ere, lehendabiziz aurkitutako pogonoforoari gorputz zati bat falta zitzaiola pentsatu zen. Baldintza hauetan, enigm a tikoa da animalia hauen liseriketa. IVANOV-ek (1963) esaten duenez, garroak hodiko ahotik agertzen.di
ra, eta inguruko uretan dauden detritus organikoak harrapatu
bide dituzte garroen bidez. Garrook zilindro bat osotzen dute,
pinulak barrurantza jarririk. Zinlindro hau, garro guztien or
denamendu zirkularretik edo garro baten ezarrera espiraletik
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garroak
lobulu zefalikoa
mesosoma
metasoma

papila
zilioak

opistosoma
A

trenkada

zeta

97. IRD. A/ Pogonoforo tipikoaren eredua. B/ Polybrachia
canadensis-en opistosoma. C/ P. canadensis-en
aurreko zatia, hodi barruan dagoelarik.
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etor daiteke. Azkenengo kasu honetan, zilindroaren eraiketa, ga
rro batez (Siboglinum generoan) edo garro askoz (Spirobrachia
generoan) gerta daiteke.
Zilioek ura eramaten dute aurreko puntatik atzekoraino,
uretako elikagaiak pinulenbidez harrapatzen direlarik. Zelula
entzimatikoek inguratuta daude pinulak. Geroago, janari-izpiak
liseritu egiten dira kanpo aldean, eta zuzenki xurgatzen dira
garro-epiteliotik.
Aminoazidoak aurki daitezke gorputz-azaleko edozein parte
tan; gorputza estaltzen duen zuntz-kutikula mikrobiloz beterik
dago.
Garroak elkartruke handiak egiten diren lekuak bide dira.

BIOLOGIA

Pogonoforoak ur handitan (sakonetan) bizi dira batez ere
(100 metroz behera); beronek, animalia hauen aurkikuntzaren
atzerapena argi dezake.
Geldi bizi dira, jariatuak diren kitinazko hodi gogorretan; normalki hodi hauek, zutik mantentzen dira istilaren aza
lean. Espezie batzuk, berriz, hondoko egur ustelduetan edobes
te kondar batzuetan egiten dituzte beraien hodiak.
Pogonoforoak dioikoak dira, eta enborraren alde bakoitzean
gonada zilindriko pare bat daukate. Espermatozooak espermatofo
ro baten bidez sakabanatzen dira, baina oraindik ez da ezaguna
ernalketaren mekanismoa. Arraultzak, behintzat espezie batzuenak, hodian inkubatzen dira.
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ONTOGENIA

Siboglinum generoan ematen den gastrulazioa, epiboliaz
egiten da, eta mesodermoa bi fasetan osotzen da. Opistosoma
eratzen den bigarren fasean, mesodermoa, zelula teloblastikoe
tatik sortzen da, segmentazio bat jasaten duelarik. Ezagutzen
den garapena azkeneko enbrioi-faseei dagokie. Ez da ezaguna,
ordea, helketarako prozeduraren azken partea.

POGONOFOROEN HARREMAN FILOGENETIKOAK

Pogonoforoak poliketo anormalak direlako teoriak egon di
ra, pogonoforoen har tubikolekiko eta poliketoekiko harremane
tan oinarriturik. Teoria honen kontrako aukera, zera izanda,
deuterostomo oligomerikoak direla, nahiz eta pogonoforoen
ahaidetasun filogenetiko zehatza oso ilun dagoen. Azkenengo
urte hauetan, ordea, anelidoak direla, edo eta, haiengandik
hurbil samar daudela pentsatzen da.
Eritzien aldaketa hau zerean datza: artean ezezaguna zen
atzekaldeko opistosomaren aurkikuntzan. Opistosoma honek, oso
metamerismo regular eta aldebiko simetria ia osoa daukan lakaina piloa dauka. Opistosoma aurkitu baino lehen, zera pentsatzen zen, pogonoforoen gorputzak prosoma, mesosoma eta metasoma besterik ez zituela, zati bakoitzak . zeloma parte bat
zuelarik. Beraz, pogonoforoen egitura orokorra, deuterostomo
oligomerikoenari egokitzen zitzaion; REMANE-ren (1950), JAGERSTEN-en (1955) eta MARCUS-en (1958) eskolan, gorputzaren
banaketa hau, zelomatu primitiboen ezaugarririk garrantzitsuentzat hartzen zen, eta, honen ondorioz, animalia hauek
"Archicelomata" deituriko talde baten baitan ipintzen ziren.
Opistosoma aurkitu eta gero, utzi egin zaio teoria honi. Dena dela, opistosomaren azterketa zehatza beharrezkoa da, pogonoforoen lakainak anelidoenen parean jarri ahal izateko.
Anelidoen eta pogonofororen arteko hurbiltasuna onartze
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ko dagoen beste oztopo bat zera da, bi taldeetako lagunek dau
katen orientazioa desberdina dela iruditzea. Pogonoforoetan,
garroak bentralak zirela, eta luzerazko enbor-nerbioa eta zerebroa, ordea, dortsalak zirela pentsatzen zen (Anelidoetan,
ostera, alderantzizkoa da). Dena dela, pogonoforoek ahorik,
liseri-hodirik eta uzkirik ez daukatenez, orientazio delakoa
mugagaitza gertatzen da. Horrela izan arren, Siboglinum gene
roaren larbari dagokionez, atzekaldeko eta aurrekaldekoenbor-xingolen arteko luzerazko zona ziliarra, anelido askotan aur
kitutako neurotrokaren parean jarri da. Zona ziliar hau, lagun heldu batzutan, mantendu egiten da, bentrala delarik.
IVANOV-ek (1957-1975) blastoporo tenporal bat aurkitu zuen
Siboglinum-en gastrularen alde begetatiboan..

Aipatutako aurkikuntzetatik, zera ondorioztatzen da, pogonoforoen enborraren luzerazko nerbioa bentrala litekeela,
anelidoetan gertatzen den gisaz. Honi dagokionez, zerebroaere
bentrala liteke. SOUTHWARD-ek (1971) ondokoa aurkitu du: hasieran zerebroaren hasimasiak, bentralak direla protrostomo en
brionalean; zerebroaren atzekaldeko ahoa zona bentralean gara
tzen denean, zerebroak parakuntza dortsala hartzendu. Beronek
zera iradokitzen digu: pogOnoforoek ahorik ez daukatenez, zerebroa parakuntza terminalean geldi daitekeela. Dena dela, mor
fologi deskribapen gehienak oker daude.
Nahiz eta kanporako pororik (nefridioak, zelomaduktuak,
alegia) ez euki, pogonoforoen opistosomaren lakainek, anelidoen lakainen antza handia daukate.
Siboglinum fiordicum espeziearen opistosomak hazkuntza

rakoa den zona subterminal bat dauka; bertan segmentuak sortzen dira.
Zeloma extentsiboa da, eta lakaina arteko trenkadek banandurik dago. Nerbio-sistema zeharo intraepidermikoa da, on
doko osagaiak eukirik: hiru enbor-nerbio eta nerbio-zelulen
metaketak; berauek segmentu bakoitzeko pare ganglionartzat jo
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litezke.
Gonbaraketarik zehatzenak, pogonoforoenetaanelidoenketenetatrenkadenarteanegindira: pogonoforoen segmentu bakoitzean 4 keta daude simetrikoki paratuta; beraien egitura eta
garapena metasomako ketarenak bezalakoak bide dira. Anelidoetan gertatzen den modura, zelula ketoblastiko bakarrak jariatuta da keta bakoitza, gorputz-pareta muskularretik eratorri
diren muskulu asko dauzkalarik.
Kasu gehienetan pogonoforoen eta anelidoen ketek osagai
kimiko berdintsuak dauzkate; keten egitura finua ere, goribaragarria da.
Ekiuridoetan ere, anelidoen motako ketak aurkitzen dira.
Beraz, anelidoekiko ahaidetasuna posiblea da autore batzuren
ustez. Gauza bera esan beharko litzateke brakiopodoei buruz,
beraietan ere keta hauek aurkitu baitira; dena den, filogenia
ri dagokionez, brakiopodoak, anelidoetatik urrun bide daude.
Beraz, keten kontua ez da nahikoa anelidoen eta pogonoforoen
arteko ahaidetasuna baieztatzeko.
IVANOV-ek honako desberdintasuna aipatu pogonoforo eta
anelidoen trenkaden artean: Pogonoforoetan, trenkadak somatopleuraren (mesodermo zelomikoaren) tolesturak besterik ez
dira; beraz, ez dago, anelidoetan dagoen bezala, osagai ekto
dermikorik.
Pogonoforoen enbriologia ikasita, anelidoekiko zerikusi
ebolutiboak nabari azaldu dira, nahiz eta froga asko zelantzazkoak izan. Sibog/inum-en egindako ikasketetan, arraultzen
ardatz animal-begetala eta aurre-atze ardatza elkartzutak dira, anelidoetan ez bezala.
Lakainketa eredua, bestalde, ez dago bat ere finkatuta:
lehenengo arraildura berriak agertu eta gero, estadio goiztia
rretan, polo animalaren blastomeroak lakainketa espiralean be
z 'ala eratzen dira. Dena den, azkenengo estadioetan, lakainke-
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ta erradiala dirudi.
Zelomaren eraiketa enterozelikotzat hartu bada ere, konplexuagoa bide da kontua. NORREVANG-ek (1980), mesodermo osotzeko prozeduran honako faseok aipatu ditu:
- Lehenengo fasea, mesosoman gertatzen da, hau da, ektodermo
eta endodermoren artean, larbako alde bentralaren eta xingo
la ziliadunaren aurrean.
- Beranduago den bigarren fasea, larbaren atzeko puntan ematen da, mesodermoa ektodermotik eratortzen delarik. Hasiera
tik, zeloma-gune irregular batzu daude aurreko masa mesoder
mikoan. Kontu hau hartzen du aintzakotzat NORREVANG-ek poli
ketoekiko harr.emanetan sartzeko; izan ere, IVANOV-en (1928)
eta SVESHNIKOV-en (1966) teoriei jarraituz, poliketoetanema
ten den zeloma eraikitzeko prozesua,heteronomo karakteristikoa da klase honentzat, larbaren zelomaguneak irregularrak
izaten direlarik.
IVANOV (1975) ez dator bat NORREVANG-ekin, bigarren fasean. IVANOV-i jarraituz, mesodermoa, arkenteron epiteliala
ren aurreko puntan agertuko litzateke, pare bat poltsa lateral moduan. Bi poltsok arkenteronetik banatzen dira, eta, ge
roago, bi zaku zelomiko eratzen dute. Zeloma-zaku hauek, indibiduo helduaren gune zelomiko guztien hastapen amankomunak
dira. Xingola mesodermikoak agudo hasten dira atzeko alderantz: opistozelea da lehendabizikoa banatzeko prozesuan, ge
roago, metazelea darraio. Lehen garroa agertu eta gero, zelo
ma-zaku amankomunaren hondarra, protozeletan eta mesozeletan
banatzen da.
Pogonoforoen harreman filogenetikoak direla eta, ondoko
galderak daude erantzun beharrean: Anelidoak eta Pogonoforoak
ahaide hurbilak ote dira, edo eta, hain dauzkate antz ugariak
non konbergentziara abiatzen baitira? Eta filogeniari dagokio
nez hurbil badaude, zein ahaidetasun heinetan?
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Helduen egituran, eta beharbada, hain probablea ez bada
ere, mesodermoaren eta zelomaren eraiketan, anelidoekiko ezau
garri garrantzitsuak ditu amankomunean pogonoforoen opistosomak. Bestalde, desberdintasun inportanteak, hauexek dira: Pro
soma eta metasomaren aldarazpenak, hodi digestiboaren eza eta
kitinazko eta proteinazkoa den hodi baten jariapenaren existentzia. Dena den, morfologi espezializazioak ez bide dira
bien arteko oztopo handiegiak,areago poliketoen egituraren al
dagarritasuna kontutan hartuz.
Pogonoforoen opistosomako segmentu eta anelidoen segmentuen arteko harreman argia delako ideia onartu samarra da. Bi
taldeen arteko ahaidetasunaren ikuspegia, ordea, oso aldagarria da.
SOUTHWARD-ek (1975), anelidoekiko homologotzat hartzen
ditu pogonoforoen opistosomako segmentuak; Pogonophora, Anneli
da-ren baitan sartzeari, ordea, goiztiar deritzo, horren aldeko argudioak, oraingoz, gutxiegi baitira.
SIEWING-ek (1975), pogonoforoen prosomak, mesosomaketa
metasomak, arkizelomatuaren antz handia daukatela ikusiz, ze
ra ondorioztatzen du: opistosoma, gorputzaren atzekaldekopun
taren metamerismoaren bidez eratu dela (Hain zuzen ere, horixe, defendatzen da, animalia metamerikoak agertzeko prozesua
delako teoria arkimerikoan).
Bukatzeko, IVANOV-ek (1975), hestearen eza dela eta, bes
te zelomatuetatik banatzen du Pogonophora taldea, beste ezauga
rri batzu kontutan harturik.
Berez, opistosoma zulatzeko organoa dela pentsa liteke.
Baina, beronen tamainu txikia eta segmentuen kopuru urriaain
tzakotzat harturik, zelomaguneen isolamendu hidrostatikoa, efi
zientzia mekanikoaren alde, problematsua da zulatzeko zeregin
horrentzat.
Funtzio honetarako zeloma metameriko baten garapena, ez
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da bat ere probablea; hori dela eta, autore batzuk zeloma hori, oso anelido espezializatu baten haztarnatzat jotzen dute.
Opistosomaren funtzio eta mekanismoak hobeki ezagutzen
direnean, kontu hauek konponduko dirateke, anelido eta aneli
diano guztien filogenia eta sistematika aldaeraz dezaketelarik.
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