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HITZAURREA

Betidanik, ez dakigu zergatik, oso teorikoa izan ohi da
eskolan ikasi duguna, hots, inguruarekiko erlazio gabekoa eta
lan praktiko gabekoa.
Natur Zientzien eremuan ikusten da ongien aibat • riko akats hau. Natura nolakoa den "ikasten ari" eta Natura horren
gandik guztiz isolaturik egon. Bestalde, oso nabaria da esko
lak egindako memorismoaren aldeko aukera.
Zelan konpreni hau guztiau?

Egoera hori gainditzeko asmoz edo, praktikak sartu ziren Natur Zientzien irakaskuntzan. Hala ere, hutsuneak bete
ez direla deritzogu. Unitate koherenteak izan beharrean, prak
tikok, errealitatearen puxkak izaten baitira, hau da, Biziaren
osotasunaren parte zatikatuak. Izan ere, behatze soilak izaten dira, eta gainera, gehienetan, izaki hilez egindakoak.
Den-dena eskola barruan eginik, noski.

Baina, "Biologia ikastea" besterik dela uste dugu. Anima
lien funtzionamenduaz ohartzea, beraien zereginez konturatzea, ekosistema barnean diren harreman eta elkartrukez ardu
ratzea... Bide zidor horretatik doa kontua, gure ustez.
Praktikek globalitate baten baitan izan beharko lukete,
ez mami-izoiak emanez, eta, zer esanik ez, Naturagan murgildurik, laborategian ere lan egin arren askotan.
hori izan aa gure asmoa: memorismoa eta esku-txukunkeria ahantzirik, bai burulana eta bai eskulana bultzatzea. Ho
rretarako, "ikerkuntz" plan bat proposatzen dugu,
"BARE-BARRASKILO" PROJEKTUA, hain zuzen'ere.
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"BB" projektuak, edo beste edozein projektuk, ba ditu
bere abantailak. Oso deslotuak diren teknikak, gai konkretu
bati (bare-barraskiloei, esate baterako) aplikatuko dizkiogu;
honela, gaiaren azterketan sakontzeaz batera, Metodologia
ikasiko dugu. Bestalde, ikaslearen ikerketa-nahia niztuko
bide dugu, edo, beharbada, bere izakeraren joeraren bat bultzatuko.

"BB" projektua maila jakin batentzat pentsaturik ez dagoenez gero, pedagogia moldatzea irakaslearen eskuan dagc,
bere ikasleen arauera. Bestalde, ordutegiak, programa ofizialak, medioen gabezia eta abar, gainditu beharrezkoak dira.

Projektu bat gai askori buruz egin daiteke. Bai txoriei
buruz, errekatxo bati buruz, arbola bati buruz... Gaia aukeratu eta horretaz sakondu. Horrela ikasten da benetan, datu-bernizadura soila gaindituz.

Projektuaren gaitzat, bare-barraskiloak hartu ditugu.
Askok animalia aspergarriak direla pentsatuko luke, baina,
ez horixe! A zer parea, karakola eta barea! Gainera oso arrun
tak dira, leku guztietan agertzen direnak. Maneiatzeko eta
abarrerako ere, oso aproposak dira., lar azkarrak ez dira eta.

Egia esan, "BB" projektua, horixe da, projektu bat,
erraz-erraz egin daitezkeen ideia-multzo bat. Ez dugu daturik
ematen: bakarrik galderak eta problemak planteiatzen, jakingura eta egingura zirikatzen. Erantzunak ikasleen ahaleginek lortuko dituzte.

"BARE-BARRASKII0" PROJEKTUA
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Oharra:
Lan honi buruzko argigarririk nahi baduzus,
dei ezazue Leioako Zientzi Fakultateko telefonora, 4642000, 224 extentsioa eskatuz.

Oharra:
Bare-barraskiloen irudietan agertzen diren handipenak,
erdira txikitu behar ditugu egiazkoak izan daitezer.
Esate baterako:
Zera agertzen da
(x4)
(x1'5)
(xl)

Zera agertu beharko litzateke
4:2=2

(x2)

1'5:2=0.75

(x0'75)

1:2=0'5

(x0'5)
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BB-EN B1LKETAK EGITEKO IDEIAK

Baldintza minimo batzu (bereziak espezie bakoitzarentzat) betez gero, eaozein lekutan bizi aira bare-barraskiloak, tamainu dexentekoak (cm batzutakoak) nahiz txlkerragoak ere (mm-takoak).

ijare-barraskiloek, ur-galera dela eta, gauezko bizitza
egiten dute (ez denek), hau da, normalki egunez ezkutatuta
egoten dira. Hortaz, animaliok ikusteko llunabarra eta egunsentia izango aira abagadune onak, eguraldi egokia baldin
bada. Baina, bare-barraskiloak bildu nahi baditugu, Murphyren legeak

(41)

dioskunez, animallok ez dira agerian izango,

ordu aproposa ez delako, eao eguraldiak laguntzen ez gaituelako edo beste edozein arrazoiagatik. Beraz, beraiekin zerbait egiteko, eta beraik benarrezkoak direla haintzakotzat
harturix, beraien bila irten beharko dugu. Nora jo?
1/ Askotan, maskorrekin nahiku daukagu (toki batetan
zeintzu barraskilo bizi diren jakiteko, adibidez).
Maskorrak (barraskilo hilak) gure inguruetan nonnahi
ager daitezke : belarretan, lurgorrietan, bide bazterretan, sasitzatan...

* Murphy-ren legea: "Zerbait gaizki atera ahal baledi,
gaizki aterako da". Lege honek frogapen teorikorik eduki
ez arren, enpirikoki frogatzen omen da. Izan ere, egia
handia dela ikusiko duzu lan prak-s;ikoak egitean. Baina,
ez horregatik desanimatu.

2/ Bareak eta barraskilo 1:xikerragoak topatzeko, ingu
ruak behatzea ez da aski izaten. Orduan, toki heze
eta ilunak arakatuko ditugu, berauek bare-barraskilo
ek behar dituzten baldintzak baitituzte: harriak (be
gira harripea eta beraren azpiko lurra), enbor erori
zaharrak (begira enborpea, beraren azpiko lurra, eta
bai azal eta enborraren arteko gunea ere), goroldioe
tan sakonki ezkutaturik, horbelen artetan, oholpetan,
plesiglasetan, kontserbapoteetan, zurpetan, inurbarnean, hozpeletan...

Bilketak egiteko lagungarria den tresneria, hauxe da:
- sakel-lupa,
- pintzel bat barraskilo txikerrak emeki hartzeko,
- harraskagailua, landareak kentzeko, zuloak handitzeko,
lurra industeko...
- kaxak aleak gordetzeko (poxpolu-kaxak oso baliagarriak
dira barraskilo txikiak gobernatzeko).
Bilketa egin ondoren, lortu jugun lagina determinatzeko,
fitxa bat beteko dugu eta kaxari erantsiko. Honelakoxe izan
daiteke:
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Oharrak:
- Gure projekturako, ez ditugu erreka eta itsasoko
bare-barraskiloak kontutan eduki.
- Altxatu ditugun harriak eta abarrak, hasierako posizioan utz itzazu bilketaren ondoren.

Molusku-bilduma bat osotzeko asmoa baldin badaukagu edo,
bigarren fase batetan, sakabanakuntza aztertzeko, animaliak
gorde egingo ditugu.

Horretarako, barraskilo espezie bakoitza, kaxa diferente
batetan jarri beharko dugu; gainera, nahiz eta espezie berdi
nekoak izan, toki diferentetakoak edo egun desberdinetakoak
direnean, kaxa bereiztutan gobernatuko ditugu. Kaxa bakoitza
ri, dagokion fitxa erantsiko diozu. Halaber, espeziearen izen
zientifikoa gehituko duzu.

Bareak gordetzeko alkohola erabiliko dugu ustel ez daite
zen. Pote bat (maionesakoek duten tamainukoa gutxi gorabehera) 70%-eko alkoholez bete, eta berton barea eta fitxa (lapi
tzez idatzita, bestela, ezabatuko da). Lehen esan dugunez,
pote bakoitzean espezie bereko animalia bat edo batzu, baina
batzu badira, toki eta egun berekoak.

Oharra:
Barraskilo handiei (Cepaea, Helix aspersa...), kaxatan
gordotzeko, barrukoa kenduko diegu, usteldu baino lehen. Horretarako uretan egosiko ditugu, eta ondoren, 2 edo 3 egunetan lexiatan eduki. Gero gorputza atera eta maskorra gorde.
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BB-AK IDENTIFIKATZEKO KLABE ANTZEKOAK
Bare guztiak ez dira berdinak, eta ez barraskiloak ere.
Kolorea dela, tamainua . dela, itxura dela, habitata dela, eta
abar, desberdintasun batzu ikus ditzakegu bare-barraskiloen
artean. Desberdintasun horik direlako egiten ditugu espezie
desberdinak animaliokin, nahiz eta, normalean, "bare" edo
"barraskilo" deitzen ditugun, berdinak izango bailiran.

Hori dela eta, espezieak bereizteko, beraien artean
dauzkaten desberdintasunak aipatuko dizkizuegu. Izan ere,
ikerkuntz lanak egiteko, oso garrantzitsua da, zein espezie
rekin lan egiten dugun jakitea.

Ez ditugu Euskal Herrian diren espezie guztiak (115 es
pezie gutxi gorabehera lehorrean) 'agertuko, gure ustez
arruntenak eta ugarienak direnak baizik.

Hortaz, 30 espezie inguru deskribitu dizkizuegu, banan
banan. Gainera, bareak identifikatzeko klabe bat ere erantsi dugu.

Identifikaziorako baliosak diren bereiztasunak, ondoko irudietan dituzu laburpen gisa.
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1/ Agriolimax reticulatus:
5 cm-tarainoko luzera duen barea da. Beraren kolorea
krema argi-marroi tartekoa izaten da, edo grisa batzutan.
Dortsoaren tuberkulu artean sareska gris-beltz bat du bare
honek. Pneumostomaren inguruan eraztun argi bat dauka.
Ortu eta lorategietan bizi da, harripetan eta zurpetan agertzen delarik.

2/ Arion ater:
Euskal Herriko barerik arruntena eta ugariena da,
10-20 cm-tako luzera duelarik. Oso aldakorra da koloreari
dagokiolarik: normalki beltza, krema edo gorria da; batzutan grisa. Hankaren zerroa laranja kolorekoa da marra beltzak dituelarik. Bare hau ugaria da ortuetan eta lorategie
tan; izan ere, habitat oso lehorretan izan ezik, ia habitat guztietan agertzen baita.

3/ Abida sp.:
Maskor fusiforme eta zuriska duen barraskiloa da.
Maskorraren ahoan hortz batzu daude; beraien artetik,
hortz palatalak ondo garatuta daude eta ahoan sakonki sartzen dira. 5-14 mm-tako altuera eta 1'5-3"5 mm-tako zabalera dauzka maskorrak, espezieen arauera. Genero honetako
espezie gehienak toki hozpel-hezetan bizi ohi dira, nahiz
eta espezie banaka batzu xerofiloak diren.

(1. lam.)

4/ Chondrina sp.:
Abida generoko espezieen itxura daukate Chondrina
generokook; baina, maskorra marroi kolorekoa da eta,
gainera, tolesdura palatalak (hortz palatalak) ez daude
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horren garatuta, hots, beraien amaierak ikus ditzakegu.

Tamainu aldetik, antzekoak dira genero biak, baina Chondrina-koak kararrietan bizi dira.

5/ Jaminia

(1. lamina)

quadridens:

Oboideoa, luzatua, gogorra, kontsistentzia korneoduna eta hildaska-finduna da bere maskorra. Gainera, ezkerretarantz du ahoa, beronek 4 hortz eta peristoma zuria dituelarik. 6-14 mm-tako altuera eta 3-4 mm-tako zabalera ditu maskorrak. Eskualde lehor eta idorretan bizi da,
toki eguzkitsuetan.

(1. lamina)

6/ Ena obscura:
Aurreko espeziearen maskorraren itxura dauka Ena obscurc.-renak, baina desberdintasun batzu dituelarik: lehenik, ahoak eskuin aldera begiratzen du (hots, dextrala da),
hortz gabekoa izanik; bigarrenez, maskorraren kolorea marroia izaten da. 9-11 mm-tako altuera eta 4-6 mm-tako zabalera. Eskualde nahiko hezetan bizi ohi da, basoetan eta
harresietan, batez ere.

(1. lamina)

7/ Pupillidae familia:
Beraien maskorra, txikerra, zilindrikoa eta zil-txiki
duna da. Halaber, peristomaduna eta, norinalki, hortzduna
ere. 3-5 mm-tako altuera. Peristoma atzetik, kanpo aldean,
hegal bat baldin badago, barraskiloa Pupilla generokoa da;
hegal hori agertzen ez bada, ostera, Lauria generokoa. Familia honetako espezieak, leku hezetan bizi dira, harripctan eta zurpetan, adibidez.

(1. lamina)
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1. LAMINA

5

1/ Abida sp. (x7)
2/ Chondrina sp. (x7)
3/ Jaminia quadridens (x4)
4/ Ena obscura (x4)
5,6/ Pupillidae familia (x5)
7/ Cochlicopa lubrica (x7)
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8/ Cochlicopa lubrica:
Subzilindriko, distiratsu, garden, leun eta marroi
argi kolorekoa den maskorra du barraskilo honek. 5"0-7'5
mm-tako luzera eta 2"4-3'0 mm-tako zabalera. Goroldiopetan
eta horbelpetan, eta antzeko lekuetan ere, nahiko arrunta
da espezie hau.

(1. lamina)

9/ Clausilia sp.:
Marroi-gorriska kolorekoa den maskorra, hildaskatuta
edo txit hildaskatuta dago. Zilindrikoa da gutxi gorabehera. Maskorrak ahoa ezkerretarantz dauka, hortzduna delarik.
8-16 mm-tako altuera eta 2-4 mm-tako zabalera, espezieen
arauera. Toki hozpel-hezetan bizi dira genero honetako espezie gehienak; halaber, espezie banaka batzu leku lehor
eta harritsuetan ager daitezke.

(2. lamina)

lo/ Cochlicella barbara:
Maskorra konoideoa da, zuria, marroi koloreko xingola
bat duelarik; hildaskatuta .dago irregularki. Maskorrak
7-8 bira dauzka eta bai oso zil txikia ere. 8-12 mm-tako
altuera eta 5-8 mm-tako zabalera. Bestalde, altuera/zabale
ra erlazioa 1'6 - 2"1 tartean dago beti. Nahiko arrunta da
espezie hau, baina ugaria izan gabe.

(2. lamina)

11/ Cochlicella acuta:
Aurreko espeziearen maskorraren antzekoa da beronena,
baina 9-11 bira dituelarik. 10-20 mm-tako altuera eta
4 - 8 mm-tako zabalera. Altuera/zabalera erlazioa 2'25 baino

handiagoa izaten da beti. Espezie xerotermikoa da, itsasertzaren inguruetan agertzen delarik.

(2. lamina)
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2. LAM1NA

1

3

4

5

6

1/ Clausilia sp. (x4)
2,3/ Cochlicella barbara (x3.5)
4,5/ Cochlicella acuta(x2'5)
6/ Cochlostoma sp. (x4)
7/ Cyclostoma elegans (x4)
8/ Rumina decollata-ren maskorraren haustura. (x3)
9/ Rumina decollata heldua (x3)
10/ Rumina decollata gaztea(x3)
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12/ Cochlostoma sp.:

Prosobrankioak dira genero honetako barraskiloak eta,
beraz, operkulu korneoa daukate. Maskorra, konikoa, luzatua
eta oso zil-meharduna da. Peristoma lodi eta nabaria ere ba
dauka. Bestalde, maskorra hildaskatua zein kostulatua izan
daiteke. Animalia txikiak izanik, tamainua nahiko aldatzen
da espezieen arauera. Espezie kaltzikolak dira.

(2. lam)

13/ Cyclostoma elegans:
Operkulu kalkareoa duen prosobrankioa da, beraren
maskorra koniko, lodi eta opakua delarik. Oso hildnskati]ta dago beraren maskor gris-morea (zuria da kolorea,
maskorra hutsik dagoenean). 12-16 mm-tako altuera eta
8-12 mm-tako zabalera. Kaltziozko kontzentrazio handia duten habitat desberdinetan bizi da.

(2. lamina)

14/ Rumina decollata:
Maskorra zilindriko eta luzatua da eta animalia helduetan puskatu egiten da goiko partetik. 20-35 mm-tako alr
tuera eta 9-15 mm-tako zabalera. Ezponda eta landetan bizi da, landu gabeko lurretan.

(2. lamina)

15/ Archelix apalonena:
Maskorra, globulutsu eta txapala da, marroi argi kolorekoa marroi ilun koloreko 2-5 xingola dituelarik.
Maskor-ahoaren barnea oso marroi iluna edo beltza da.
Maskorra zilgabekoa da. 20-24 mm-tako altuera eta 33-39
mm-tako zabalera. Toki lehor eta zabaletan bizi da. Oso
tipikoa da mahastietan aurkitzea.

(3. lamina)
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16/ Helix aspersa:
Marroi eta marroi-horixka koloreen tartekoa izan daiteke maskorra. Beronek dituen xingolak eta lohidurak nahiko
aldakorrak dira forma aldetik, eta bai hedapen eta kolorea
ren aldetik ere. Peristoma zuriak zila estaltzen du. Oso
zabalera eta altuera aldakorrak ditu. Habitat gehienetan
azaltzen da. Barraskilo jangarri tipikoa da espezie hau.
(3. lamina)

17/ Cepaea nemoralis:
Maskorra, marroi ilun, marroi argi, beilegi edo zurigorria izaten da; gainera xingolagabeko edo xingoladuna
(1-5 xingola dituelarik) izan daiteke. Peristoma, txit
marroi iluna da, zila estaltzen duelarik. 14-20 mm-tako
altuera eta 18-26 mm-tako zabalera. Barraskilo honen kolore eta xingolen polimorfismoaren arazoa "BB-en biologia aztertzeko ideiak" izeneko sailean mia dezakezu; habitataren kontua ere bertan aurki dezakezu.

(3. lam.)

18/ Cepaea hortensis:
Barraskilo honen maskorra eta C. nemoralis-ena guztiz antzekoak dira, peristoma izan ezik; izan ere,
C. hortensis-ek peristoma zuria dauka. 14-16 mm-tako altuera eta 16-20 mm-tako zabalera. Polimorfismoa eta habitata aurreko espeziean bezalakoak dira.

19/ Theba

(3. lam.)

pisana•

Maskorra globulutsua eta lodia da, zuria, baina marroi
koloreko xingolekin. Zila txikia da, ia-ia peristomaz esta
lia. 14-16 mm-tako altuera eta 18-20 mm-tako zabalera. Barraskilo hau oso tipikoa da alde hareatsuetan, hondartzertzetan esate baterako.

(3. lamina)

2o

3. LAMINA

-12,

-13

3

1,2,3/ Archelix apalonena (xl)
4,5/ Helix aspersa (xl)
6,7,8,9,10/ Cepaea nemoralis (x2)
11/ Cepaea hortensis (x2)
12,13,14/ Theba pisana (xl)
15,16/ Pseudotachea splendida (x2)
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20/ Pseudotachea splendida:
Maskorra nahiko txapala da, zuri kolorekoa edo zuri-horiska, batzutan 5 xingola marroi dituelarik. Peristoma
zuria edo zurigorria da eta zila estaltzen duena. 15-24
mm-tako zabalera eta 8-13 mm-tako altuera. Espezie hau xerofiloa da, eta zuhaitz gabeko habitatetan agertzen da
(3. lamina)

normalki.

21/ Elona

quimperiana:

Maskorra laua da, zil handiduna, marroi argi kolorekoa, mehea eta transluzidoa. 10-12 mm-tako altuera eta
20-30 mm-tako zabalera. Basoetan eta belardietan aurkitzen
da; beti alde hezetan. Haitzuloen sarreretan ere. (4. lam)

22/ Helicella itala:
Maskorra txapala da, hildaska finez irregularki hildaskatua; zil zabal tipikoa, maskorraren biribilkapena
agerian uzten duelarik. Kolorea zuri-marroi argi tartekoa
izaten da, xingola marroi batzurekin. 9-25 mm-tako zabalera eta 5-12 mm-tako altuera. Espezie hau arrunt, ugari eta
xerofiloa da.

(4. lamina)

23/ Monacha carthusiana:

Maskorra globulutsua, zuria eta opakoa da. Peristomak xingola bi ditu; bata zuria eta bestea marroi-gorriska.
Zil txit txikia da. 12 mm-tako zabalera eta 8 mm-tako altuera. Nahiko arrunta da espezie hau, baina, ez ugaria,
ostera.

(4. lamina)

24/ Hygromia limbata:

Maskorra distiratsu xamarra da, marroi gorriska-zuris
ka tarteko kolorekoa, batzutan, azken biran, xingola argi
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4. LAMINA

1,2,3/ Elona quimperiana (x2)
4,5,6,7/ Helicella itala (x1'5)
8,9,10/ Monacha carthusiana (x1'5)
11,12,13,14,15/ Hygromia limbata (x2)
16,17,18/ Trichia sp. (x2)
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bat duelarik. Peristoma zuriak ia-ia estaltzen du zila.
12-17 mm-tako zabalera eta 10-11 mm-tako altuera. Nahiko
arrunta da, ugaria izan gabe.

(4. lamina)

25/ Trichia sp.:
Maskor konikoa, txapal xamarra, zilduna eta marroi
horiska kolorekoa; ileduna, batzutan. 9-12 mm-tako zabalera eta 5-6 mm-tako altuera, espezieen arauera. Zuhaitz
gabeko toki heze eta freskotan bizi ohi dira.

(4. lam)

26/ Trissexodon constricta:
Maskorra txapala da, zil txiki eta sakona duelarik.
Maskor-ahoak hilargierdi-forma dauka; etengabeko peristomaren beheko hegala goratu xamarra da. Maskorra marroi argi kolorekoa da, oso kostulatuta dagoelarik. 7-8 mm-tako
zabalera eta 3-4 mm-tako altuera. Espezie hau leku hozpel-hezetan bizi da.

(5. lamina)

27/ Discus rotundatus:
Maskor koniko txapala, hildaska sakonekin. Marroi argi kolorekoa da, batzutan lohidura marroi-gorrikak dituelarik. Zila zabala da. 6'0-7'5 mm-tako zabalera eta 2'5-3'0 mm-tako altuera. Barraskilo hau basotakoa da generalki; baina, Euskal Herrian beste habitat batzutan ere ager
daiteke, habitat horik hezeak izanez gero.

(5. lamina)

28/ Retinella incerta:
Maskor globulutsu-txapala, distiratsua, marroia goitik eta zuriska azpitik. Zila zabala eta peristoma mehea.
15-20 mm-tako zabalera eta 9-12 mm•tako altuera. Leku hezetan agertzen da espezie hau, arrunta delarik, baina ez
ugaria.

(5. lamina)
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29/ Oxychilus sp.:
Maskor txapala, mehea, distiratsua eta ia hildaskaga,

bea da, marroi argi-horiska tarteko kolorekoa. Zila aldakorra izanik ere, zabal xamarra da. Tamainua aldakorra da,
espezieen arauera. Espezieok higrofiloak dira.

(5. lam)

30/ Vitrea sp.:
Maskor txikerra, gardena, kristalinoa, ia kolorebakoa
da. Zila guztiz txikia da edo ia estalia. 2-3 mm-tako zabalera eta 1-1'5 mm-tako altuera. Espezieok higrofiloak
dira.

(5. lamina)

31/ Vallonia sp.:
Maskorra txikerra da, zila zabala eta maskor-ahoa
biribila eta peristomaduna. Gris kolorekoa da maskorra.
2-3 mm-tako zabalera eta 1 - 1'5 mm-tako altuera. Oso tipikoak dira barraskilo hauk alde belartsu eta goroldiotsuetan.

(5. lamina)

Oharrak:
- Esaten ditugun koloreak gutxi gorabeherakoak dira;
gainera, maskorra hutsik dagoenean (barraskiloa hil baita),
distira ezabatu eta kolore orokora zuritu egiten da.
- Aipatzen ditugun tamainuak animalia helduei dagozkienak dira, ez gazteenak.
- Terminilogiaren aldetik zera esan behar dugu:
.xerofilo: espezie bat xerofiloa dela esaten dugunean,
toki lehorrak gurago dituela adierazi nahi
dugu.
.higrofilo: toki hezeak gurago dituela esan nahi dugu.
.kaltzikola: kaltzio franko dagoen tokietan bizi ohi
dela esan nahi dugu.
.prosobrankio: bare-barraskiloak molusku gasteropodoak dira. Gasteropodoak hiru azpiklasetan ba-
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5. LAMINA

1,2,3/ Trissexodon constricta (x3)
4,5,6/ Discus rotundatus (x4)
7,8,9/ Retinella incerta (x2)
10,11,12,13/ Oxychilus sp. (x3)
14,15,16/ Vitrea sp. (x7)
17-22/ Vallonia sp. (x10)
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natzen dira:
.0pistobrankioak: itsasoan bizi dira.
.Prosobrankioak: uretakoak gehienak; espezi
e bakan batzu lehorrekoak.
.Birikadunak: lehorreko bare-barraskilo gehienak birikadunak dira.
Prosobrankioak eta birikadunak elkarrengandik bereizteko, zera esan dezakegu:
prosobrankioek, maskorrean sartzen direnean, berau operkulu batez estaltzen dute;
izan ere, operkulu hori aldean daramate
beti; birikadunek, ostera, maskorrean gordetzen direnean eta denbora luzerako bada,
lingirdaz egindako epifragma garatzen dute, baina, behinbehinekoa.
- Bestalde, ondoko hitzok ere erabiltzen ditugu:
.arrunta: espeziea edonon, nonnahi agertzen dela, hau
da, habitat anitzetan bizi dela.
.ugaria: agertzen den tokietan kopuru handitan agertzen dela.
Beraz, espezie bat arrunta izan arren, urria izan daiteke; s eta alderantziz, urria izan arren, arrunta; eta bai
arrunta eta ugaria batera ere, eta abar.
- Beharbada, ez dira guk aipatzen ditugun espezie guztiak agertuko alde batetan, bertako baldintzak direla eta.
- Helicella generoan, guk espezie bat bakarra (errazena)
jarri dizuegu. Egiaz, espezie-piloa dira, arruntak eta ugariak, baina guztiz zailak elkarrengandik bereizteko; horregatik espezie bakarra jarri da.
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Bareak identifikatzeko klabe dikotomikoa:

A. Barearen bizkarraren erdian zehar ez dago karenarik.
B. Gorputzaren kolore orokorra beltz-grisa da.
C. Luzea (20 cm-taraino), distiratsua,zimurtsua,
hanka itzaltsu xamarrekoa
ARION ATER
CC.Txikerra (3'5 cm-taraino), hanka laranja distiratsua edo lohidura beilegiren batetakoa
ARION HORTENSIS
CCC.Txikerra (2 . 5 cm-taraino), txapala, hanka oso
ARION CIRCUMSCRIPTUS
zuria
BB. Iolore orokorra marroia da, lohidura nabariekin,
ARION SUBFUSCUS
hanka zurbila (10 cm-taraino)
BBB. Lasto-kolorekoa edo horia, lohidura nabaririk gabe,
adar ilunekin (2'5 cm-taraino)
ARION ATER gaztea

AA. Bizkarreko atzekaldean karena fin bat du.
B. Kolore orokorra gris-marroi argia, pikardatua.
C. Lingirda zuri esne-itxurakoa ekoizten du (5 cm-ta
AGRIOLIMAX RETICULATUS
raino
CC. Lingirda urtsu argia ekoizten du (2'5 cm inguru)
AGRIOLIMAX LAEVIS
BB.Kolore orokorra gris-beltza, eta lingirda kolorgea
ekoizten du.
C. Mantu lohidura gabekoa (30 cm-taraino)
LIMAX CINEREONIGER
CC. Mantuan lohidurak ditu (25 cm-taraino)
LIMAX MAXIMUS
CCC.Xingolak ditu; mantu lohiduradun nahiz lohiduraLIMAX MARGINATUS
gabekoa (7'5 cm-taraino)
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BBB. Kolore orokorra horiska; lingirda beilegia ekoizten
du.
C. Mantu pikardatua, garro urdinskak (10 cm-taraino)
LIMAX FLAVUS
CC. Mantua ez dago pikardaturik, adar beltzak edo
beltziskak (4 cm-taraino)
LIMAX TENELLUS

AAA. Karena nabarmena, "bizkarraren" erditik mantuaren amai
eratik gorputz muturreraino doalarik.
B. Hanka hiru parte ilun desberdinez koloreztatua, xingola lateral ilun birekin; luze eta mehea da higitzen denean (7 . 5 cm-taraino)
MILAX GRACILIS
BB. Hanka zurbila.
C. Karena oso nabaria, gangar itxurakoa, gorputza
baino argiagoa kolore aldetik. Geldirik dagoenean,
gorputza txapala alde batetik bestera (10 cm-taraino)
MILAX SOWERBYI
CC. Karena, gorputza bezain iluna, ilunagoa ez bada.
Gorputza txapala alde batetik bestera (6 cm-taraino)
MILAX GAGATES

Oharrak:
- Luzera guztiak, gutxi gorabeherakoak dira, eta higitzen
ari diren animalia helduei dagozkie.
- Lehorreko bare-barraskiloen identifikazioan sakontzeko,
ondoko bibliografia lagungarri izan daiteke:
. CAMERON, R.A.D. eta REDFERN, M.: "British land
snails", Synopses of the British fauna 6. zenbakia.
The Linnean Society of London. Academic Press.
London 1976.
. GERMAIN, L. : "Mollusques terrestres et fluviatiles"
Faune de France. 21&22. Librairie de la Faculte
des Sciences. Paris 1930.
. KERNEY, M.P. eta CAMERON, R.A.D.: "A field guide to
the land snails of Britain and North-west Europe".
Collins. St James's Place, London 1979.
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1

1,2,3/ Arion ater (xl)
4/ Arion hortensis (xl)
5,6/ Arion circumscriptus (xl)
7,8/ Arion subfuscus (xl)
9/ Arion lusitanicus heldua (xl)
10/ Arion lusitanicus gaztea (xl)
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1,2/ Agriolimax reticulatus (xl)
3/ Agriolimax laevis (xl)
4/ Limax cinereoniger (xl)
5,6/ Limax maximus (xl)
7/ Limax tenellus (xl)
8/ Limax flavus (xl)
9,10,11/ Limax marginatus (xl)
12/ Limax valentianus (x 2/3)
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1,2/ Milax sowerbyi (xl)
3,4/ Milax gagates (xl)
5,6/ Milax gracilis (xl)
7/ Testacella maugei (xl)
8/ Testacella haliotidea (xl)
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BB-E qTZAT BIZITEGI BAT EGITEKO IDEIAK

Oso abe:rasgarria da animaliak hurbil edukitzea, horrela
behatzeko posibilitatea lortzen duga eta. Bare-barraskiloak
bizirik gordetzeko, "terrarium" edo bizitegi bat egingo
Beraz, kaxa handi bat beharrezkoa dugu, edo "akuarium"en bat
edo antzeko zertxobait.

Aukeratu dugun ontzia, jaboiaz ondo garbituko dugu.

Ontziaren zoluan, horbelezko geruza fin bat jarriko dugu. Hortik aparte, pote bat lurrez beteta (5-6 cm-tako sakontasunez) jarriko dagu. Pote hau lorapote txiki bat izan
daiteke. Lurra nahiko hezea mantenduko dugu, baina blaitu
gabe. Animaliek errun egingo dute bertan seguraski.

Beste ontzitxo bat urez beteko dugu, baina 2-3 mm-tako
sakontasunez soilik, bare-barraskiloak ito ez daitezen.

loarraskdoaK

lur- po t ea

bareaK

ur-potea

janari.a

adarra

heurra
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Ez dugu bizitegia superpolutu behar. Esate baterako, eta
superfiziearen arauera, ondo legoke hiru bare, hiru barraskilo eta hiru nabarriko edukitzea.

Gordetzen ditugun espezieak txikerragoak badira, lagun
gehiago jar ditzakegu, balna ez gehiegi. Gainera, espezieok
goroldioetan eta harripetan bizi dira, beraz, egiten ari garen bizitegian goroldioak, harriak, enborrak eta antzekoak
jarriko ditugu, beraien ingurunea imitatuz.

Bdzitegia antolatu eta gero, gela hozpel batetan jarriko dugu, animaliak gustura edukitzeko.

Garbiketak, gutxi gorabehera, astero egin behar ditugu,
animali kopuruaren eta beren zikinkeriaren arauera. Bestela
makaldu edo gaixotu egingo dira.

Jateko, barazklak eta abar (ikus: "BB-en biologia azt2rtzeko ideiak" izeneko saila) emango dizkiegu animalioi.
Baina, hortik aparte, kaltzioa behar dute maskorra garatzeko.
Horretarako, landare-horrietan kare-hautsak botako ditugu.
Beste irtenbiderik ere ba dago: jar ezazu hezu=en bat edo
txirlaren bat.

Bizitegiak bare-barraskiloen poramoldaak ikasteko balio du. Baina eragozpen txiki bat dago: gau-bizitza egiten
dute eta, beraz, egunez . ez dira lar aktibo egongo. Hala ere,
beraien zikloa alda dezakegu.

Horretarako, gau osoan bonbila batez argituta edukiko
dugu bizitegia. Hurrengo goizear, oihal batez ectaliko dugu
berau ilunetan egon dadin. Animaliak ikusi nahi izango dugu-
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nean, gelako pertsianak jaitsiko ditugu eta oihala altxatuko;
bare-barraskiloak itzarrik egongo dira, honantz-harantz.

Bare-barraskiloek astebetean alda dezakete gau-erritmoa,
teorikoki bederen.
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BB-EN BIOLOGIA AZTERTZEKO IDEIAK

Bare-barraskiloen biologia aztertu beharrean, biologia
horretan zeintzu faktorek eragiten duten aipatuko dizuegu,
beraien bizitza zeuek ikus dezazuen, zeuek azter dezazuen.

a/ Tenperatura: Hotz gustatzen zaie? Bero, aldiz? Giro
epela? Espezie guztiei berdin? Edo espezie bakoitzak
bere optimoa dauka? Ba al dakizu hibernazioa zer den?
Bare-barraskiloek hibernaziorik ba ote dute?

b/ Hezetasuna: Animalia guztiek behar dute ura, baina
bare-barraskiloak zein hezezaleak diren konturatu al
zara? Euria egiten duenean, beti irteten ote dute?
Eta hego-haizea denean? Ea al dakizu estibazioa zer
den? Bare-barraskiloek ba ote dute estibaziorik?
Bare-barraskiloei darien lingirdaz ohartu al zara?
Zertarako da? Hobeto higitzeko? Gorputza heze edukitzeko? Zeregin bietarako? Lingirdarekin ez ote dute ur
askorik galtzen? Ez ote dira deshidratatzen?

c/ Argia: Zergatik egiten dute gau-bizitza bare-barraskiloek? Ez ote zaie argia gustatzen? Ur gutxiago galtze
ko ote? Harrapakariak ekiditeko ote? Bakarrik ateratzen
dira gauez, edc egunsentian eta ilunabarrean ere?

d/ Kaltzioa: Barraskiloek kaltzio karbonatozko maskorra
dute (baita bare batzuek ere). Kaltzioa nola bereganatzen dute? Janariez? Beste metodo batez? Maskorra hazten zaie? Janzkiberritzen al dira?

Azter, apunta, azal. Besterik?
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Oharra:

Hibernazioan eta estibazioan arnasketa urritu, eta haziera gelditu egiten dira.

Faktore nagusiak zeintzu diren ikusi eta gero, barebarraskiloen bizitzari buruzko zenbait xehetasun (eta ideia
praktiko) emango dizkizuegu.

1/ Barearen garapena:
Barearen ziklo biologikoak urtebete dirau gutxi gorabehera.
Beraren jaiotza, arraultzeen eklosioa, urtarril-martxo
tartean izaten da, eskualde eta urtaroaren arauera. Sexujotzeak uztailean, abuztuan eta irailaren hasieran izaten dira.
Azkenez, arraultzeak errun eta gero heriotza datorkie bareei
udazkenaren amaieran edo negu gorrian. Hala ere, lagun batzuk negua iragaten dute, bi urtebeteko bizitza lortuz. Horik barerik handienak izaten dira.
Guk honetaz, zera egin dezakegu: bareak (Arion ater
izenekoak) harrapatu urtean zehar (edo bizitegian jajo zaizkigunak probetxatu), pisatu eta batezbestekoa kalkulatu.
Honela, barearen garapen kualitatiboa (ikusten duguna) kuantifikatu egingo dugu. Ez dugu asko hazi diren.ik edo gutxi
hazi direnik esango, baizik eta datu zehatzak edukiko:
"honenbeste gramo hazi dira".
Horretarako, hilabetero edo hamabostero, bare-mordotxo
bat harrapatuko dugu, eta, banan banan, bareak pisatuko ditugu. Hau urtarrilean hasita, bareak baldin badaude. Pisatu
ondoren, pisuen batezbestekoa atera eta apunta ezazue pisu-denbora grafika batetan.
Astero edo hilabetero zein hamabostero eginez, urte oso
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ko garapena grafikan agertuko zaigu.

Esate baterako:
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Bareen bizitzan fase hauk daude:
- Arraultze-fasea: errutaldi ondoko 20-30 egunetan.
- Gazte-fasea: arraultzeen eklosio ondoko 1-2 hilabetetan.
- Ar-fasea: espermatozoideak sortzen dituzte aldi honetan.
Eklosio ondoko 2-4 hilabetetan.
- Tarteko-fasea: sexujotzeak izaten dira. 4. hilabetetik 8.
hilabeterarte.
- Eme-fasea: obuluen helketa. Ernalketa. Errutea eta ondoren animaliaren heriotza. 8.etatik 11. hilabeterarte gutxi gorabehera.

Oharra:
Bareak hermafroditak dira. Ikus: "Bare-barraskiloen sexubidea", sail honetan bertan.

2/ Bare-barraskiloen elikabidea:
Denok dakigu, gutxi gorabehera, bare-barraskiloek zer
jaten duten.
Bare-barraskilo gehienak fitofagoak dira; beraz, horriak, barazkiak, laboreak eta beste edozein landare jaten dituz
te, baserritarrek ederki dakitenez.
Ba dira, janari kontuetan bereziagoak direnak ere.
Clausilia generokoak eta Pupillidae familiakoak harripetan eta enborretan sortzen diren alga eta likenez elikatzEn.
dira.
Testacella generoko bareak haragijaleak dira, lurzizareak jaten dituztelarik.
Azkenez, Arion ater espezieko bare arruntak ia denetarik jaten du: bai intsektu hilak eta bai gorozkiak gustatzen
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zaizkio asko. Belarjalea ere ba da, eta bai barazkijale, perretxikojale eta kanibala ere. Ikusten denez, "oro"jalea dugu barea, eta ia-ia betezina,
Bestalde, bare-barraskiloek janariak zatikatzeko eta
birrintzeko erradula dutela esan behar dugu. Erradula bera
ikustea nahiko zaila da, baina, sortzen duen zarata erraz
entzungo dugu, jaten daudenean belarria animalion albora
hurbilduz.

3/ Bare-barraskiloen sexubidea:
Bizitegian ikustea eta behatzea da onena. Hori dela et
bi ideia bakarrik.
Bare-barraskiloak hermafroditak dira, hau da, lehen fase batetan arrak dira, eta, geroago, emeak, ez gauza biak
batera. Beraz, autoernalketa ez da posible, lagun bi batu
behar dira sexujotzeko. Bestalde, hermafroditismo honen kausaz ez dago sexuzko dimorfismorik, ez dago ar eta emeak bereizterik.
Bare-barraskiloen sexujotzearen aurretik preludioak
izaten dira, eta hauk desberdinak dira espezie bakoitzean.
Preludio hauk nahiko luzeak izaten dira, eta partenaireak
dantza zirkular baten zorabioan sartzen dira. Gainera, barraskiloek karekizko azkonak erabiltzen dituzte, laguna kitzikatzeko edo. Erritu hauen ondoren da sexujotzea.

4/ Bare-barraskiloen errutea:
Arraultzeek karekizko geruza daukate. Arau orokor bezala, arraultzeen tamainua, alde batetik, eta beraien kopurua, bestetik, alderantzizko erlazioan daudela esan dezakegu.
Bare-barraskiloek lurgainean edo beraiek egiten dituzten
habietan erruten dituzte arraultzeak. Goroldioetan ere. Hau
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espezieen arauera izaten da. Habiak gorputz aurrekaldearen
higiduraz egiten dituzte. Eginkizun horrek ordu batzu eskatzen ditu. Gero, egin duten zuloan erruten dituzte arraultzeak.
Garapen enbrionarioa eta postenbrionarioa tenperaturaren menpean daude. Izan ere, negu luzeak edo sikateak eten
dezakete garapen hori.

5/ Nabarrikoaren defentsabidea:
Cepaea generoko barraskiloek (karakola edo nabarrikoek)
ba dituzte harrapakari desberdinak, txikiak (ipurtargiak,
kasu) nahiz handiak (zozoak eta birigarroak).
Inguruetako basoak eta landak aztertuz gero, harri batzu maskorrez beteta ikusiko ditugu. Harriok "zozo-ingude"
izenaz deitzen ditugu, beraietan txori horiek barraskiloen
maskorrak puskatzen baitituzte, barrukoa jateko. Zozo-ingude
tan topatutako maskor-puxka gehienak, Cepaea barraskilorenak
izaten dira.
Ikusiak ditugu barraskilo hauen maskor xingoladunak eta
xingolagabekoak (hori kolorekoak, gorriskak...). Izan ere,
maskor-mota hauen sakabanakuntza ez da uniformea habitat des
berdinetan. Gertakizun hau probetxatuz, hautapen naturalaren
funtzionamendua aztertzera saiatuko gara, medio bakoitzaren
kasuan moldaera egokiak nola aukeratzen diren ikusiko dugularik.
Horretarako hiru habitat desberdinetako zozo-ingudeak
bilatu beharko ditugu: pentze zabaletako zozo-ingudeak, palaxuetakoak eta basoetakoak, hain zuzen ere. Habitat bakoitzean topatu ditugun zozo-ingudeak, eskema batetan apuntatuko di•tugu ahantz ez ditzagun.
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a.- Pentze zabaletako zozo-ingudeak arakatuz gero, maskor gehienak xingoladunak direla ikusiko dugu seguraski.
Zergatik? Belarraren berdea dela eta zozo-birigarroak ez dira ohartzen beilegi koloreko maskorretaz; haatik, xingoladunak hobeto ikusiko dituzte txoriok eta, beraz, sarriagotan
harrapatuko.
Ikusten dugunez, xingolagabeko diren maskor beilegiak
dira aproposenak habitat horretan, eta hautapen naturalak
gordetzen dituenak.

b.- Palaxuetako zozo-ingudetan, xingolagabekoak izaten di
ra gehien agertzen direnak, habitat hau nabarra baita. Hortaz, barraskilo maskor-xingolagabekoak dira nabarienak, eta
zozo-birigarroek gehien ehiztatzen dituztenak.
Habitat honetan, barraskilo maskor-xingoladunak dira
egokienak, eta hautapen naturalak maskor-eredu honen alde
jokatuko du bertan.

c.- Baso-oihanetako zozo-ingudetan, maskor xingoladunak
izango dira ugarienak, horbel artean beraik baitira nabarienak. Maskor xingolagabe gehienak gorriskak, zurigorriak
edo marroiak dira habitat honetan, hosto sikuetan kolore horik ia ohartezinak dira eta.
Habitat honetan ere, maskor xingolagabea edukitzea
abantail handia da barraskiloentzat, faboragarria, eta, beraz, hautapenak aukeratua.

Lortzen dituzun datuak histogramatan irudika itzazu,
hobeto ikus ditzazun. Esate baterako:
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Oharrak:
- Barraskilo hauen desberdintasunak polimorfismo izenaz
ezagutzen dira. Genetikak azaltzen digu polimorfismoaren
arazo hau.
- Barraskiloak, beren inguruaren itxuraz defenditzen dira,
ingurunean kamuflatzen direlarik. Jakin dakigunez,
kamuflaia mimetismo-mota bat da.
- Zer gertatuko zaie barraskiloen maskorrei urtaro diferentea denean eta, beraz, inguruetako koloreak aldatzen
direnean? Zein maskor izanen da aukerakoena?
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BB-EN JOKABIDEA AZTERTZEKO IDEIAK

Bizitegia edukitzeak, animaliak behatzea posibilitatzen digu, beren ohiturak ezagutzea, beren bizitza aztertzea. Baina, askotan, behatze hori gaindituz, urrunago jo
behar dugu, gauzak hobeto konprenitzeko. Honela, kinada
jakin batzu jarriko ditugu, bare-barraskiloen erantzunak
aztertzeko. Jokabidearen azterketa hau Etologia izenaz deitzen da.

Orduan, adibide bezala, lan posible batzu proposatzen
dizkizuegu, animalion jokabidea azter dezazuen.

1/ Bare-barraskiloak nola higitzen diren ikusteko, jar
ezazue bareren bat kristal baten gainean. Azter ezazue animaliaren higiera, kristalaren behetik begiratuz. Atzetik aurrerantz doazen uhin muskular batzu
ikusiko ditugu.
Egizue antzera barraskiloekin. Ba ote dago diferentziarik animalia bien artean? Zein zeregin dauka
lingirdak higiduran? Apunta itzazu atera dituzuen inpresioak.

2/ Nahiz eta geldiak izan, oso trebeak dira animaliok;
izan ere, akrobata onak dira. Honetaz ohar zaitezten,
irudian agertzen den montadura egizue.
cm
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Barraskiloak harian barrena erraz-erraz pasatuko du,
superfizie lau batetik bezala. Era berean, superfizie
arantzatsu batetik ere ondo ibiltzen dira. Proba egizue eskubila batez.

3/ Zein abiaduraz higitzen diren jakitea, interesgarria
da. Baina abiadura hori faktore batzuren menpean dago:
gorantz ibiltzea asko gustatzen zaie, baita gerizperantz, janarietarantz eta hezetasunerantz joatea ere.
Beraz, abiadura, desberdina izango da baldintza desber
dinetan, eta animalia desberdinekaz. Hori dela eta,
abiadura aztertzeko, baldintzak estandarizatu egin
beharko ditugu, eta gero batezbestekoa atera.
Honetarako, animalia bat aukeratuko dugu, eta, esate
baterako, hiru proba egingo dizkiogu:
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Gauza berbera egiten badugu beste B, C, D... espezie
berdineko animaliekin, eta kalkulatzen ditugun abiadu
ren batezbestekoa ateraz gero, bare- edo barraskilo-espezie horren abiadura zein den ba dakigu.

4/ Oso ikusgarri da barraskiloek grabitatearen aurrean
duten erantzuna. Berau probetxatuz, zabu bat egingo
diegu, irudian agertzen den legez.

Barraskiloak xaflatxoan gora igongo du; oreka-puntua
pasatu eta gero xaflatxo jaitsi egingo da; orduan,
barraskiloak biratu egingc du bere burua, eta gorantz
abiatuko da. Oreka-puntua, pasatzean, berriro, xaflatxo
desorekatu eta jaitsi egingo da; barraskiloak buelta
emango dio bere buruari eta, tira, aldapaz gora berriro...
Ez luza gehiegi experimentua, barraskiloa neka ez
dadin.
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5/ Barraskiloaren argiarekiko erantzuna era desberdinetara ikus dezakegu. Modu sinple bat hauxe da: Bizitegiaren aurrez-aurre dauden bi alderi bonbilatxo bana
jarriko diegu. Bonbilok txandaka piztuko dituzu, batera, kontrako aldea iluntzen duzularik. Barraskiloak al
de ilunetara joango dira, seguraski.

6/ Bestalde, bare-barraskiloek jatorduetan dituzten preferentziak ere aztertu ahal ditugu. Honetarako, bi
janari A eta B (uhaza eta aza edo azenarioa, esate baterako) hartuko ditugu, eta animaliaren aurrean jarriko.

IN1

Ikus, zer aukeratzen duen eta apunta. Hurrengo egunean berdin egingo dugu, eta apuntatu. Askotan errepikatuz gero, eta emaitzak aztertuz, janari bietarik gehien zein gustatzen zaien jakingo dugu, edo biak gustatzen zaizkien berdin xamar, eta abar.
Begira erresultatu hipotetiko hauei, esate baterako:
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(30 egunetan egin dugu aproba)
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Animalia bakoitzarentzat A eta B janarietarik zein den
gustukoena ikasi eta gero, C eta D janariak jarri ahal
izango ditugu, eta, berriro, prozesu osoa errepikatu.
Honela, janari-preferentzien zerrenda egin dezakegu.

7/ Hezetasunarekiko nola jokatzen duten ere azter dezakegu. Horretarako, ontzi nahiko handi bat hartuko dugu
eta lurrez bete. Ondoren, ontzi erdia garastatu egingo
dugu, blaitu gabe. Beste erdia sikurik utziko dugu.
Tokia prestatu eta gero, elde bakoitzean bare-barraski
loen mordotxo bana jarriko dugu, kopuru berdinekoak
(dozena erdikoak, esate baterako) alde bietan.
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Denbora aski ematen badiegu, alde hezetan batuko bide
dira animalia guztiak.
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BB-EN POPULAZIOAK ESTIMATZEKO METODOAK

Toki jakin batetan, espezie animal baten populazio zehatza kalkulatzeak ba du eragozpenik, populazio hori ez baita estatikoa, aldakorra baino.
Jaiotzak direla, heriotzak direla (harrapakariak, gaixotasunak, janarien gabezia...) eta animalien migrazioak
direla, populazioa aldatuz doa, populazioen dinamika sortzen
delarik. Hortaz, kopuru zehatzak determinatu gabe, populazioen estimazioa egiten da.
Horretarako metodo asko dira, xumeak, konplexuagoak,
onak eta ez hain onak. Beraien artetik, eta bare-barraskiloei
aplikatua, hiru ikusiko ditugu, lan praktiko batzu proposatuz.
Lan hauk egiteko, molusku handiak har itzazue: Helix
aspersa, Cepaea, Arion ater...

a/ Populazioaren zentsuak egitea:
Zentsuak egiteko, populazio osoa kontatu behar dugu,
baina, inoiz ez dakigu populazio osoa kontatu dugun, ez baitaude animalia guztiak agerian, asko eta asko , izkutuan baita
ude.
Orduan, zentsu estimatiboak egingo ditugu, eta, gainera,
eguraldiarekin erlazionatuko ditugu zentsu horik.
-xedeak:
1.- Barraskilo- edo bare-espezie batzuren populazioak
kontatzea.
2.- Espezie bakoitzeko agirian dauden populazioak,
eguraldiaren arauera noL, aldatzen diren ikustea.
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-metodoa:

1.- . Ortu edo lorategi bat aukera.
. Zein espezie, edo zeintzu, aztertuko dituzuen
erabaki.
. Toki aztertuaren landare arruntak edo uztak
aipa (palaxuak eta abar barruan).
. Toki aztertuaren azalera kalkula (zentsuak egiterakoan, lurreremu txikiak aukera: 20x20 m-ta_
koa izango litzateke optimoa).
. Lortu ditugun datuak krokis batetan dibuja
itzazu.

2.- . Azterketa-lekua zehazki orraztuko duzu, aukeratu ditugun espezieen bila.
. Konta zenbat agertu diren eta apunta. Ondoren,
harrapatu dituzun animaliak aska itzazu.
. Errepika prozesua egunero, 15 egunetan (edo
gehiagotan)
. 15 egun horiei dagozkien Euskal Herriko egural
di-mapak gorde (Deia-n edo Egin-en agertzen dira).
. Konpara animalia-kopuruak eta eguraldia (seguraski, egun epel, haizegabeko eta hezetan kopuru handiagoak lortuko ditugu). Eritziak eztabaida itzazue. Ondoriorik ote?

3.- . Egizu populazioaren batezbestekoa:
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Oharra:
Beste lan posible bat: 15 egunetan egunero kontatu beharrean, astean behin (astearteetan, kasu) eta urte osoan
egizu. Horrela, populazioak urtean zehar nola fluktuatzen
duen ikusiko dugu (kontuz eguraldiarekin, interpretazioa
egiterakoan).

b/ Koadrikularen metodoa:
-xedeak:
1.-

Barraskilo-espezie edo bare-espezie batzuren populazioak estimatzea.

2.-

Leku desberdinetako populazioen kopuruak konparatzea.

-metodoa:
1.- . Zelai edo landa aztertuen zerrenda egin.
. Dauden landare eta abarrak aipa.
. Aukeratutako tokien superfizieak kalkula
(100x100 m-takoa, hektarea batetakoa, gutxi gorabehera).
. Datuok krokis batetan jar (toki bakoitzeko).
2.- . Azterketa-leku bakoitzaren superfiziearen 1%-a
kalkula.
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. 1%-a duen laukiak, zein alde-luzera daukan kalkula (superfizie osoa hektarea bat, laukiek
10x10 m-takoak izan beharko lukete).
. Aukeratu dugun superfiziean, 1%-a duten bost
lauki egizuz, azterketa-leku bakoitzeko. Ahal de
la, laukiek azarean sakabanatuta egon beharko
lukete.

Ha

a2terKeta-leKua
3.- . Prestatu ditugun laukietan, aztertzen ditugun es
pezieren bilketa exhaustiboak egin.
. Lauki bakoitzean lortu ditugun datuak apunta.
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. Azterketa-leku desberdinen arteko konparazioa
egizu.
. Eztabaida. Konklusiorik?
Oharra:
Aukeratzen ditugun lurreremuek ahal den uniformeenak
izan beharko lukete (errekarik gabe, ez pinadirik...).

c/ Markaketa-metodoa:
Nahiko erraza egiten zaigu, animaliak handi xamarrak direnean (zuhaitz batetan dauden txoriak, adibidez), animalia
jakin batzuren kopurua kontatzea. Hala ere, oso arinak badira
edo gauezko bizitza badaramate (hirietako arratoiak, kasu)
edo espazioa handia bada, kontaketa hori zailduz doa. Askoz
ere zailago egiten zaigu, animaliak anitz eta txikerrak direnean (inurriak, adibidez).
Beraz, kontaketa gaitza dela gertatzen denean, metodo
ez-zuzen batzu erabili behar ditugu, hauen artean markaketa-metodoa dugularik.
Populazio animal aztertuaren baitan lagin bat hartzen
badugu, nola edo hala markatzen eta, berriro, askatzen badugu, lagin horretako animaliak populazioko espeziekideekin
nahastuko dira. Populazio horretan bigarren laginketa bat
egiten badugu, bigarren lagin horren lagun markatuak eta lagin osoaren kopurua alde batetik, eta lehendabiziko laginke-
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tan markatu eta askatu genituen animalien kopurua eta populazio osoaren kopurua, bestetik, proportzio berdinean daude.
Algebrako problema dugu berau:
m
MM
B = 0

x
0 -

B

M= Lehen laginketan harrapatu, markatu eta askatutako
barraskiloen kopurua.
B= Bigarren laginketan harrapatutako barraskiloen kopurua.
m= Bigarren laginean markatuta agertzen direnen kopurua.
0= Aztertu dugun populazio osoaren kopurua.

Hauxe da, markaketa-metodoaren oinarria.
Orduan, kontu teorikoak alde batetara utzita, lan experimentala nola garatu behar den ikusiko dugu.

-xedeak:
1.-

Barraskilo-espezie batzuren populazioak estimatzea.

2.-

Espezie bakoitzeko populazioak edo espezie desber
dinen portzentaiak zelai eta landetako landaredia
ren arauera nola aldatzen diren ikustea (horretarako, bizpahiru leku arakatu beharko ditugu).

-metodoa: ondoko urratsak egin itzazu
1.- . Zelai, soro edo landa aztertuen zerrenda bat
egin.
. Zerrenda horretan, azterturiko tokiko landare
arruntak edo uztak aipa (palaxuak eta abar barnean daudelarik)
. Aztertutako tokieto superfizieak kalkula
(100x100 m-takoa gutxi gorabehera aukera).

57

. Lortu ditugun datuak grafiko edo krokis batetan
(toki bakoitzarentzat) irudika.
2.- . Azterketa-lekuan, espezie baten (edo espezie
jakin batzuren) barraskilo-mordo bat harrapa.
. Barraskilo bakoitza pinturaz (pinturazko puntutxo bat) marka ezazu, pintzel fin bat erabiltzen
duzularik.
. Markatu ondoren, aska itzazu barraskiloak azterketa-lekuaren gune desberdinetan (azarean), besteekin nahas daitezen.
Aztertu dituzun espezieak, eta es-pezie bakoitze
ko kopuruak apunta.
3.- . 2 edo 3 egun pasatu ondoren (barraskilo "basatiekin" ongi nahas daitezen), laginketa bat egizu
berriro.
. Bereiz itzazu markadun eta marka gabeak.
. Konta eta apunta barraskilo markadunen kopurua,
markagabeena eta osoa.
4.- . Lortutako informazio numerikoari, tratamendu matematikoa emaiozu.
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. Kalkula itzazu espezie desberdinek habitat
desberdinetan dituzten portzentaiak
. Konpara toki desberdinetako emaitzak.
. Lortu dituzun datuekin posible baldin baduzu,
ondorioak atera.

Oharrak:
- Ez ditugu espezie desberdinen, ez toki desberdinetako datuak nahastu behar.
- Markatzen ditugun barraskiloak ez dira oskol-janzki
hutsak izan behar, hau da, bizirik egon behar dute.
- Aztertzen ari garen tokitik, barraskiloek ez dutela
alde egiten suposatzen dugu.
- Halaber, uniformeki sakabanatuta daudela suposatzen
dugu.
- Pinturaz egindako markaketari buruz:
a/ Markek ez dute nabariak izan behar, barraskiloen
harrapakariei abantailarik ez emateko. Beraz,
erabiltzen ditugun koloreek ia ohartezinak izan
beharko lukete; bestalde, oskol-janzkietako ahal
den alderik ezkutuenean markatuko dugu barraskiloa.
b/ Laka zelulosikoak ez dira lar egokiak markaketa
egiteko, oso arin ezabatzen dira eta. Hauts-pintu
rak euriz edo garoz alferrik galdu egiten dira.
Kalitate oneko oliozko pinturak dira hoberenak.
Hatzazal-esmaltez emaitza nahiko onak lortzen
dira.
- Ba dira beste markaketa-metodo konplexuagoak: eraztunak (hegazti eta ugaztunentzat), isotopo erradiaktiboak...
- Lanak egin eta gero, erabili dugun metodologia kritika ezazu: alde onak, eragozpenak, erraztasunak eta abar.
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BB-EN SAKABANAKUNTZA ARAKATZEKO IDEIAK

Espezieak identifikatzen jakiteak posibilitate berriak
ematen dizkigu, ez bakarrik eskualde batetan zenbat bare-barraskilo dauden determinatzeko, baizik eta beren hedadura eta hedamodua zein den ere aztertzeko.

Hedadura hori maila desberdinetan azter dezakegu:
haran-mailan (Txoriherri, Sakana, Aiara...), herrialde mailan, Euskal Herri mailan, Europa mailan... Horretarako, gure
baliabideak eta dauzkagun interesak ikusi beharko ditugu.

Sakabanakuntzaren azterketa egiterakotan, mapak derrigorrezkoak dira, eta eskala aproposekoak maila bakoitzeko.
Esate baterako, Euskal Herri mailan egiteko, 1/1.000.000 eskalakoak erabiltzen ditugu, eta U.T.M. direlako unitatekoak.
UTM izenekoak 100x100 Km-tako karratuetan banatuta daude, karratu bakoitza beste 10x10 Km-tako karratutan banatuta dagoelarik.

Sakabanakuntzaren azterketa egitean, geure inguruetatik
irtetzean ere jarrai gakizkioke azterketari, bidaiak eta
txangoak probetxatuz: edozein tokitara joatean, bilketak
egin ditzakegu (eta bai dagozkien fitxak bete ere). Beste
egun batetan, harrapatu ditugun bare-barraskiloak identifikatuko ditugu. Gero espezie bakoitzaren mapetan eta fitxetan
apuntatuko dugu toki hori.

Leku askotara joanez gero, mapak ederto beteko ditugu,
eta espezie bakoitzeko sakabanakuntza hobeto ezagutuko.

6o

Mapatan agertu zaizkigun sakabanakuntzak, klimarekin,
altuerarekin, habitatarekin, landarediarekin eta abarrekin
erlaziona ditzakegu, eta, batzutan, gauza interesgarriak
kausituko ditugu.

Orduan, guk geuk sakabanakuntza nola aztertzen dugun
azaltzera saiatuko gara. Horretarako lau espezieren adibidea
jarriko dizuegu. Zenbait gauza kontutan eduki behar duzue:

- Datuak geuk ikertutakoak edo bibliografian topatutakoak
dira.
- Oso datu gutxi daukagu Nafarroako Erriberari buruz eta
Nafarroa Behereari eta Zuberoari buruz.

- Espezie batek 10x10 Km-tako karratu batetan agertzeak,
ez du karratu osoan hedatuta dagoenik esan nahi, baizik
eta, espezie horrek behar duen habitata karratu horren
barruko tokiren batetan dagoela, eta guk espezie jakin
hori horretariko tokiren batetan topatu dugula.
Beraz, espezie ubikuo bat karratu guztietan topatuko
dugula gauza ia segurua da, habitat egokietan bilatzen
baldin badugu behintzat.

Ondoko espezie hauen mapak jarriko dizkizuegu:
. Cyclostoma elegans,
. Helix aspersa,
. Archelix apalonena,
. Theba

pisana.
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Cyclostoma elegans:
Euskal Herri osoan, eta bere inguruetatik (Landetatik,
Aragoatik, Asturias-etik) zabalduta dago espezie hau.

Dirudienez, Ebro arroan dauka Euskal Herriko hego-muga.
Tokika (lokalki) falta daiteke, zeren, gutxienez, lurtzoruan
kaltziozko 5%-tako kontzentrazioa behar baitu.

Bestalde, barraskilo hau hozpera denez gero, bere Europako ipar-muga urtarrileko 2QC-tako isoterman dago kokatuta.
Beraz, Euskal Herrian, 1000-1200 m-tako gorako altueratan
falta daiteke.
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Helix aspersa:
Euskal Herri osoan hedatuta. Sakabanakuntza atlantiko-mediterraneoa dauka. Bibliografian Akitaniako Landetan,
Aragoan eta Gaztelan dago aipatuta. Piriniotan ez da 1200 mtatik gorantz agertzen.

Habitat hezeak eta lur bigunekoak gurago ditu barraskilo honek.

Bestalde, barraskilo jangarririk ezagunena denez gero,
harrapakin preziatua da eskualde askotan, merkatal balore
handia duelarik.
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Archelix apalonena:
Barne-sakabanakuntzaren (kostaldetik urrun) eredua da
barraskilo hau. Horren datu gutxi eduki arren, barnekoa dela
esatera ausartuko gara, zeren eta, guk kostaldea arakatu baitugu gehien bat, eta ez dugu topatu barraskiloa. Aitzitik,
barnetik, hainbeste ibili gabe ere, erraz aurkitu dugu.
Espezie penintsular-mediterraneoa da, ipar-muga Frantzian dagoen Katalunian duelarik. IM (ipar-mendebale)-ko muga ez da
ezaguna, baina Ebro arroan barrena sartzen dela ematen du
dauzkagun datuen arauera, beharbada eragin mediterraneoaren
atzetik doalarlk.

Espezie jangarria da, nahiz eta Euskal Herrian gutxik
jaten duten.
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Kostalde-sakabanakuntza tipikoa du barraskilo honek. Oso
arrunta da alde mediterraneoan, itsasertz atlantikoan kostaldetik aldentzen ez delarik.

Habitat lehorrak eta idorrak nahiago ditu (hareak, esate baterako). Rada-ko aintzirako (Bardeatan) aipamena nahiko
barrukoa da: kostaldetik bereizten da, baina, hala ere, ez
dugu eragin mediterraneoarra ahaztu behar. Izan ere, Atlantikoan itsasertzekoa izan arren, Frantzian ere barneko alpamen
batzu dauzka Theba

pisana-k
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BB-EN DISEKZIOAK EGITEKC METODOA

Bizia aztertu nahian ibiltzea eta bizidunen disekzioak
egitea kontraesanean daudela eman arren, askotan, maila jakin bat gaindituz gero, animaliaren "barrua" arakatzea derrigorrezkoa dugu, nahitaezkoa.

Ba • earen disekzioa azalduta dago jadanik beste lan batetan (ikus: Txurruka, J.M. eta Zubiaga A.M.: "Biologiazko
zenbait praktika" 12-15, U.E.U. 1979)• Hori dela eta, barraskiloarena explikatuko dizuegu. Hala ere, barearen disekzioa askoz ere errazagoa da, ez baitu maskorrik.

Hemen Helix aspersa izenekoa • en disekzioa eginen dugu,
bera baita Euskal Herriko barraskilorik handiena eta, beraz,
ebakitzeko errazena. Nabarriko (= karakola) izenekoa, hau da,
Cepaea, eta baita Archelix eta beste batzu ere, handi xamarrak direnez, honela azter eta disekziona ditzakezue.

Materialea:
- Disekzio-kubeta (batea) edo kortxo-xaflaren bat.
- Lupa.
- Punta meheko matxarda.
- Artazi txikiak.
- O •ratz girtenduna.
- Orratz-dczenaren bat.
- Bisturia.

Metodoa:

0.- Zein espezie den determinatzea.
1.- Kanpo-morfologia a.ztertzea.
Hau egiteko, animaliak maskorretik irtenda egon behar
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du, eta luzatuta. So eginez gero, xehetasun batzutaz ohar gaitezke:
. Aldebiko simetriaz, berau pixka bat aldatua dagoe
larik, maskorra dela eta. Barne-anatomia aztertzerakoan ere, gauza bera ikusiko dugu.
. Gorputzaren banakuntzaz: burua, "adarrak" daramatzalarik;hanka, lekuzaldakuntzarako; eta errai-masa, maskorraren barnean gordeta.
Metameriaren ezaz (gorputz-segmenturen faltaz)
ere konturatuko gara. Gainera, barraskiloaren gorputza ikutuz gero, biguna dela, eskeletu gabekoa
dela pentsatuko dugu, hots, n ornogabea", Natur Zientzietako liburuek esater. digutenez.

buru
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Errat.- masa
MasKorra

Begia
_

/ Atzeko

garroa
NerbLo
optLKoa

- IreKLgune
3ern Ltala
AurreKo

j
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NarraztatzeK0
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burrelet
Pneumostoma

I
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aL lurra

MasKorra

PerLstoma

Burrelet p.aleala

Neumostoma

15.9La
AtzeiCo

3arroa

NerbLo
optLKoa

qurreko
garro@

Cfi o1.Ko e2paLna

oa

MasaLla
Ezpao-, beritrala

Oln-gurutna

NarraÌtatzeKo

1.a. burua:
Buruan barraskiloak garro(adar)-pare bi dauzka,
hutsak eta atzerarazkorrak direlarik. Aurreko
garroak laburrenak dira eta ukimenezko zereginak dituzte. Atzekoek begi bana daramate, eta
bai usaimenezko organoa ere.
Aho barruan erradula dago.
Irekigune genitala garro• atzean kokatuta dago, buruaren eskuin aldean. Irekigune horrek
eme-arra zereginak ditu, barraskiloa hermafroditoa baita. Hemendik izaten dira sexujotze eta
erruteak.

1.b. hanka:
Animalia higi dadin balio du hankak. Barraskilo
a beira baten gainean ipintzen badugu, muskulu
en uhinak ikus ditzakegu; uhin horien bidez
biltzen dira animaliok.
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. Oin-guruina darion lingirdaz irristatzen dira
barraskiloak superfizieetan barrena. Lingirda
hau da, halaber, epifragmaren osagai garrantzi
tsuena.

1.c. errai-masa:
. Liseri-aparatuak, zirkulazio-aparatuak, ernal
aparatuak, aparatu exkretatzaileak eta arnas
aparatuak osotzen dute errai-masa. Beronek,
maskorrak gordetzen duen zaku helikoidala era
tzen du.
. Animalia guztiz luzatuta dagoenean, burrelet
paleala ikusten zaio, maskorraren atariaren
azpitik (peristomatik).
. Burrelet palealaren eskuinaldean, pneumostoma
(arnasa hartzeko) eta uzkia daude (azken hau
ia-ia ikustezina da, baina gorozki-xingola bat
zintzilika daukanean nahastaezinezkoa da).

2.- Disekzioa egiteko, barraskiloaren "barrukoak" kanpoan egon behar du luzatuta. Horretarako barraskiloa uretan
ipiniko dugu, urez betetako pote batetan, hermetikoki hertsita, aire-burbuilarik gabe. Egun batetan itoko da gutxi
gorabehera.

3.- Maskorra eta barrukoa banandu egin behar ditugu. Horretarako, maskorraren josturatik ebakiko dugu artaziz, peristomatik hasita maskorraren gailurreraino. Maskorraren
azken bira matxardaz puskatuko dugu. Kolumelaren muskuluetaz
ohar zaitez. Begira eta irudika animalia maskorrik gabe.
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4.- Barne-anatomiaren azterketa. Barraskiloaren disekzioa nso kurioski cgin behar dugu; bi partetan egingo dugu:
4a eta 4b.
4a. Barrunbe palealeko organoak.
Koka ezazu barraskiloa disekzio-kubetan, eta
orratzez ilnka ezazu bertan.
Sar ezazu artazien punta pneumostoman, eta ebaki
birika-pareta bere basetik, burrelet palealaren
azpitik, bihotzeraino ailegatu arte.

IreKisune
genctaLa

Burrelet paleala
Pneumostoma
_________

BIrLka

_ Colurnella-ren

m us ku lu a

q- d_turrun
B.khotza

Atburni_na-gurulna

Honela lortu dugun hegala, animaliaren eskuineko
aldamenean lot ezazu orratzez (erabil ezazu ondestea erro bezala).
Irudika itzazu mantua eta organo palealak.
Ohar zaitez benataz, bihotzaz, giltzurrunaz, biri-
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kaz... (urez beteriko petri-plaka batetan, birika
oso ondo ikusiko duzu lupaz).

Aurrekb arroa
Atzeko sarroa

.Bleumostoma
111WLa.

qernu- poro
Birikaren
3o1.1.1.3

Burrelet
qernu-KmduKtua
Ondestea
Bena

eferente a
/Sena
aferentea

-

« A este a

-}-lanka

Colurnella-ren
musKu Lua
TeriXardLoa
Bi.rj(ca-bena

.
/AurLICulua

na
BentrLi(u a
Aorta
cTernu -bb<

4b. Errai-barrunbeko organoak:
Desbiribilka ezazu errai-masa, eskuz tiratuz.
Beharbada, bisturia erabili beharko duzu. Kontuz
ibil zaitez, konduktu hermafroditoa ez ebakitzeko.
Ebaki ezazu gorputzaren pareta muskularra erdiko
lerro dortsaletik. Lehen fasean, burrelet palealetik bururantz ebakiko dugu artaziz. Parte horre-
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tan, pareta nahiko lodia da. Bigarren fasean,
burrelet palealetik gibelarearen hastapener'aino
moztuko dugu.
. Ken itzazu enbarazutik tegumentuak, eta orratzez lot itzazu disekzio-kubetara.
. Errai-masa gordetzen duen mintza, matxardaz urra
ezazu, gibelarea eta albumina-guruina ikus ditza
zun.
. Bana itzazu organo desberdinak. Alde batera
liseri-aparatua eta, bestera, ernal aparatua.
. Ohar zaitez organo bakoitzaz. Irudika ezazu eskema bat, organoei dagozkien izenak jartzen dizkiezularik.

Liseri-hodia:

A.: uzkia; B.Buc.: aho-erreboila; C1.Hep.: gibelarearen konduktua; C1.Sal.: txistu-konduktua; Est.:
urdaila; Gl.Sal.: txistu-guruina; G.Rad.: erradula-zorroa; Hep.1 : gibelarea-gingil nagusia; Hep.2 :
gibelarea-gingil sekundarioa; I.: hestea; Jab.: papoa;
Oe.: esofagoa; Rect.: ondestea.
Organo nagusiak:

B.Pal.: burrelet paleala; Cl.Ur.: gernu-konduktua;
Gg.Cer.: gongoil zerebroideoak; Gg.V.: gongoil-masa
bentrala; M.Pd.:-muskuluak; M.Rect.Tent.: muskulu
garro-atzerarazkorrak;
birika; Pd.:ThlarkKa! P.Ur.:
gernu-poroa; R.: giltzurruna; Tent.Ant.: aurreko garroa;
Tent.Post.: atzeko garroa,
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Aparatu

genitala:

hodi hermafroditoa;
Cl.Def.: hodi deferentea;
flagelu arra; Flag..: flagelu emea; Gl.Alb.:
albumina-guruina; Gl.Mul.: guruin akzesorioa;
guruin hermafroditoa; M.Ret.Pen.: muskulu zakil-atze
rarazkorra; O.G.: irekigune genitala; Ovd.: obiduktua;
P.Copul.: espermateka; P.Dard.: azkon-poltsa; Pen.:
zakila; Recept.Sem.: ontzi seminala; Spd.: espermaduk
tua; Vag.: magina.

ORGANO
NAGUSIAK
LISERI-HODIA
APARATU GENITAIA
B Buc

__Tent Ant
_Tent Post
M Ret Pen

G Rad

Pen
OG

Oe
CISM

Cl Def
Vag

Jab
GISM

Flag
GI Mul
P Dard

Rect
CI Hep__
Hep 2
Est

Ovd

ept sem
Spd
F lag
__GI Alb

Hep 1
GI

PCopul

BB-EN AZTERKETAN SAKONTZEKO ZENBAIT LAGUNTZA

Bare-barraskiloekin gauza asko egitea posible dela
ikusi dugu orain arte. Ideia batzu eman dizkizuegu. Izan
ere, asmamen pixka batez, beste experimentu asko zeuek
planteia ditzakezue, animalia horik protagonistak direlarik.

Funts teorikoa dela eta, edo beharrezkoa den tresneria dela eta, zailtasun handiagoko experimentuak ere ba
dira. Horregatik aipatu egingo ditugu bakarrik horrelako
lan batzu. Zeuek ikusi beharko duzue, lanok egin ahal duzuen. Ez dugu xehetasunik emango, baina bai lagungarri
gerta litekeen bibliografia.

Ikusia dugu barraskiloaren disekzioa. Bertan, animaliaren organoak aztertu ditugu. Baina, ba dakigu organoak
ehunez osotuta daudela eta, halaber, ehunak zelulez. Arazo hauk azter ditzakegu: bare-barraskiloen ehunak eta zelulak nolakoak diren ikertzea.
Honetaz, Zitologia eta Histologiaz interesaturik bazau
de, badaezbada, ikus: Txurruka J.M. eta Zubiaga A.M.:
"Biologiazko zenbait praktika" 38-48, U.E.U., 1979.

Barraskiloaren disekzioan organoak ikusi ditugu: zelako
ak diren, zein eratakoak. Baina, hilda zeuden. Animalia biziarengan, ostera, funtzionatu egiten dute organoek, zeregin
desberdinak betetzen dituztelarik. Funtzionatze hori aztertzen du Fisiologiak. Eta bai arnasketarena zein exkrezioarena, edo beste edozein funtziorena ere.
Arnasketari buruz, ikus: Txurruka J.M. eta Zubiaga AJL:
"Biologiazko zenbait praktika" 58-63, U.E.U., 1979.
Liserkeari buruz, ikus: Txurruka J.M.: "Euskal Herri

76

ko animalia jatorrenetarikoekin egindako azterketen berriak" in Anaitasuna, 378. alea, 33 - 36, 1979.eko martxoaren
lehen hamabostaldia.

Askotan entzun dugu jendea sinbiosiaz hitz egiten, eta
harriturik gelditu gara entzundakoaz. Izan ere, oso kasu
arraro eta liluragarriak direla pentsatu ohi dugu. Baina,
fenomeno nahiko arrunta da berau: denok ditugu hesteetako
sinbionteak; bare-barraskiloek ere berenak dituzte.
Gaia gustatzen bazaizu, Mikrobiologiazko arazo hau
gustukoa baduzu, begira: Txurruka J.M. eta Zubiaga A.M.:
"Biologiazko zenbait praktika", 49 - 52, U.E.U., 1979.
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BB-ETAZ BESTE IDEIA BATZU

Honaino, bare-barraskiloak izan dira gure projektuaren superizarrak; orain, gizon-bare-barraskilo erlazioak
ukanen du protagonismoa. Gizon-bare-barraskilo erlazioa,
zeren eta, gizaki eta bare-barraskiloen artean dauden harremanak gainbegiratuko baititugu. Ohar solte batzu izango
dira.

- Bare-barraskiloek barazkiak eta abarrak jaten dizkiete gizakiei, kalte handiak sorteraziz. Hori horrela dela,
gizakiek molluskizidak erabiltzen dituzte, beren uztak defenditzeko.
Horrela ikusita, gizakiok ondo egiten dugu; baina,
ondo egiten ote dugu benetan? Guk botatzen dugun botikak,
ekosistema osoan zeintzu efektu dauzkan, kontutan eduki ote
ditugu? Eta gure baitan dauzkan efektuak? Bai, zeren artezartez edo ez-zuzenean (katea trofikoaren bidez) gure baitara etortzen baitira erabiltzen ditugun pozoiak. Bestalde,
gure uztak defenditzeko, ez ote dago beste biderik?
Guzti honetaz ideiak argitzeko, hor zehar dagoen bibliografia kontsulta ezazu, liburu ekologistak, dibulgaziozko liburuak, etab.

- Haitzuloetako f,_Jizon prehistorikoek oso animalia handiak jaten omen zituzten; baina, haztarnek dioskutenez ani•
malia txikerragoak ere jaten zituzten, barraskiloak, hain
zuzen ere. Hala ere, euskaldun prehistorlkoei ez zitzaizkien barraskiloak gustatzen, oso modernoa da gustua; horixe
da J.M. Barandiaranen eritzia,
Jakin dakiguna gaurkoa da, Euskal Herri osoan era des
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berdinetara prestatzen direla. Izan ere, leku batzuetan
Helix aspersa izenekoak bakarrik jaten dira; beste toki batzuetan nabarriko edo karakolak (Oepaea izenekoak); Archelix
izenekoak ere jangarriak dira.
Honetaz, beste lan posible bat bururatzen zaigu. Har
ezazue zuen etxeko errezeta eta presta itzazue barraskiloak. Edo, gurago baduzue, har ezazue Nafarroako errezeta hau:
Barraskiloak Korella-ko erara
Modu honetara prstatzeko, nabarrikoak behar ditugu.
Barraskilotan harrapatutakoak zerrautsatan gordeko
ditugu purga daitezen. Gizakientzat kaltegarria den
zer edo zer jan badute, purgatze honen bidez eliminatuko dute. Purgatzeak bederatzi egunetakoa izan behar
du gutxienez (zenbat eta handiagoa izan, hobeto).
Hasteko barraskiloak behin eta berriro garbituko ditugu, lingirda dena bota dezaten. Ondoren, ur egositan
jarriko ditugu barrukoa atera dezaten. Ur hotzez garbitu, eta berriro egosi.
Garbi daudenean, kazola batetan jarriko dituzue nabarrikoak, bertan, behiaren gantza, baratxuriak, iltzekanela, perrexila, ereinotza, tuma eta irin apur bat
daudelarik. Dena gorringo irabiatuez nahasten da. Eta
bertan edukiko dituzue sutan, barneko haragia bigundu arte.
Mahaira ateratzeko, limoi-zumoa edo ozpin frankoa gehituko diezue.
On egin!

A! Zergatik ez dira bareak jaten?

- Barraskilotan, eta ondoren mahaian egon garenez,
"Naturaren hustirakuntza/Naturari errespetoa" eztabaidatzeko momentu egokia dela uste dugu. Zer pentsatzen duzue
honetaz? Nola hustiratu beharko genuke Natura? Informa zaitez! Natura errespeta ezazu!
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-

Baina, ikusten ari garen harremana ez da gastronomi-

koa bakarrik. Bare-barraskiloak botikak prestatzeko ere
erabili ohi dira gure Herrian. Galde iezaiezue etxekoei
edo herrikoei.

-

Bestalde, artisten alosia, artisten musa izan dai-

tezke gure animaliak. Esate baterako, begira dezagun
Mikel Zarateren "Ipuin antzeko alegi mingotsak" delakotik
aterako textua (29. horr.):
"Aitz punta bateko gaztelu ederrean eguzkia dizdiz.
Gazteluaren ate aurrean Arrano jauna, eguzkia artuz bere
erreifluari begira.
Alakoren baten, Marraskulu, bere erreiriuko beealdeko serbitzari bat eltzen jako narraz, astiro-astiro ta
makur-makur, bere atzaparpetara.
-Marraskulu! -deitzen deutso Arrano jaunak.
-0-da emen zure serbitzaria, Arrano jauna, jaunen
jauna! -erantzuten deutso Marraskuluk, bere adartxo
biak dardar dituelarik.
-Baina zelan eldu zara, ba, zu onairio?
-Arrastaka."

Edo Jon Zabaletaren irudiak.

Bila itzazu honelako agerpen artistikoak. Eremu zabala duzd.
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- Azkenez, beste ideia batzu egin ditzakegu geure
Herriko antropologiara hurbilduz. Esate baterako:
. Botikak egiteko erabiltzen ziren. Herriko zaharrek
jakiten dute asko honetaz. Galde, zeintzu gaixotasunentzat erabiltzen zituzten animaliok, eta nola
egiten zituzten errezetak. Apunta hori guztiori.
. Barraskiloak jan egiten dira ere. Nola prestatzen
dira? Familia guztietan berdin? Eta herri guztietan? Apunta topatzen dituzun errezetak.
. Zertzu izen desberdin dauzkate animaliok euskalki
desberdinetan, edo euskalki berean herri diferenteetan? Galde etxean, hauzoan, alboko herrian, begira
hiztegietan... Apunta izenak. Egizuz mapak izenekin.
Begira nola aldatzen diren herriz herri, edo ibarrez ibar.
. Bare-barraskiloak ez ote dira errefrauetan agertzen? Edo ipuinetan eta kondairatan? Galde eta apun
ta. Esate baterako:
"Matxin, adarrak atera itzak, bestela hilgo haut"
makoil: ezpatilk lau adarrak agertzen
aite ta ama ehaiten deitzat".
"A zer parea, karakola eta barea!"
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HIZTEGIA
ATZERARAZKOR: retrctil
BATEZBESTEKO: media

BILKETA: recogida
BURRELET PALEAL: burdelete paleal
EKLOSIO: eclosiOn
ELIKATU: alimentarse
ERNALKETA: fecundaciOn
ERRADULA: rdula
ERRAI-MASA: masa visceral
ESTIBAZIO: estivacidn
ESTIMATU: estimar
GARAPEN: desarrollo
GARATU: desarrollar
HABITAT: habitat
HARRATAKARI: depredador
HARRASKAGAILU: rascador
HAUTAPEN NATURAL: seleccin. natural
HELKETA: madraraciOn
HEZETASUUA: humedad
HIBERNAZIO: hivernaci6n
HILDASEA: estria
JANZKIBERRITU: mudar
JO•TURA: sutura
KARENA: carena.
KLABE:clave
KOAPRIKULA : cuadrikula
LAGIN : muestra
MARKAKETA: marcae.
MOLDAERA: adaptaci6n
OBULU: Ovulo
ORNOGABE: invertebrado
PERISTOMA: peristoma
PNEUMOSTOMA: pneumostoma

PORTAMOLDE: pauta de
cemortamiento

SAKABANAKUNTZA: DistribuciOn
SAREXKA: reticulo
SEXUJOTZE: ccipula
SUPERPOPULUTU• superpoblar
TXIKERRA: diminuto
ZENTSU: censo.

