JARDUERA: XAGUXATAR PARKEA
HARTZAILEAK: DBH 3-4 mailak

DENBORA: 45 min.

• Xaguxatarren biologia ezagutzea: habitata, ohiturak, elikadura, hibernazioa eta
espezieen dibertsitatea.
• Xaguxatarren naturarekiko eta gizakiarekiko onurak ezagutzea.
• Izarraitzen bizi diren xaguxatar espezien berri izatea.
• Xaguxatarren kontserbaziorako neurriak ezagutzea.

DBH 3 - 4 MAILAK

HELBURUAK:

EDUKIAK:
• Izarraitzeko xaguxatar espezie ezberdinak
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JARDUERA:
AURREJARDUERA
XAGUXATAR PARKEA
Izarraitzeko mendigunean, Azpeitiko herrigunetik oso gertu, basoak, larreak
eta gune harritsuak tartekatzen dira. Eremu honetan animalia ugari bizi dira.
Izarraitz Kontserbazio Bereziko Eremua da 2013a geroztik. Ia 1.600 hektarea
hartzen ditu. Izarraitz mendigunea, batik bat, pagadiz estalia dago, nahiz eta
baso mistoak eta hariztiak ere badiren. Era berean, giza jardueraren eraginez
(historiaurreko aztarna nabarmenak daude) espazio irekiak ere badira,
belardiak eta txilardiak kasu, non interes handiko hegaztiak ikus baitaitezke,
esate baterako, antzandobia, arrano sugezalea edo zapelatz liztorjalea. Landa
atlantikoari dagozkion hegazti horiek ez ezik, baditu faunaren ikuspegitik
garrantzi berezia ematen dioten beste espezie batzuk ere: haitzuloetako
xaguxatar komunitateak, hala nola, Ferra-xaguxatar handia, Geoffroy
xaguxatarra, Hego belarri-handia, Ipar Belarri-handia.

• Xaguxatarren elikadura: Gutxi gorabehera xaguxatarren % 70 intsektujaleak dira (halakoxeak ditugu Europako
espezie guztiak); eta beste gehienak,
fruitujaleak. Oso espezie gutxi dira haragijaleak.
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• Xaguxatarren desplazamendua: Ehizatzeko eta mugitzeko ekokolokazioa
edo ekokokapena deitzen den sonar sistema natural bat baliatzen dute.
Kiropteroak ultra-soinuak bidaltzen ditu ahotik edo, espezie batzuen kasuan
sudurretik (Ferra-xaguxatarra handia, adibidez). Uhin horiek inguruko
objektuetan islatzen dira atzera gau-enararen belarrietara itzuliz; honek hirudimentsiotako mapa bat sor dezake bere buruan uhinek itzultzeko behar
izan duten denbora distantziak neurtzeko erabiliz. Xaguxatarrak sortutako
ultrasoinu horiek ez dira entzungarriak gizakiarentzat, eta espezieen arabera
iraupena eta frekuentzia aldatu egiten da. Halere, gai da gizakiak entzun
ditzakeen moduko soinuak eta garrasitxoak sortzeko, baina horien helburua
arrunt ezberdina da (kexazko oihu sozialak, plazerezkoak, ama eta umearen
artekoak, oldarkorrak, defentsazkoak, limurtzaileak eta abar). Harrapakina
ehizatzeko ahoa erabiltzen dute edo bestela hegoak, salabardoak bezala.
• Bizitokiak: Egunez lo egiten
dute, lehizeetan edo zuhaitz-zuloetan, atzaparretatik
buruz behera zintzilika. Ia
zeharo itsuak dira. Oso erraz
adaptatzen dira eta horregatik
oso leku gutxitan ezingo
lukete bizi. Harrapakariak
dira eta kolonia handitan bizi
izaten dira. Polinizazioan paper oso garrantzitsua dute, prozesu honetan lorak
jaten dituzte eta fruten haziak banatzen dituzte. Oro har, xaguxatarrek kume
bakarra izaten dute urtean.
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• Mehatxuak: xaguxatarrak galtzeko zorian daudelako
babestu behar ditugu. Beraientzeko arrisku nagusiak
ondorengoak dira: gai toxikoak.

Beste animalia askorekin gertatzen dena
xaguxatarrekin ere gertatzen da. Gizakiaren jarduera
dute mehatxu handia; habitaten suntsipenean dago
hainbat populazioren gainbeheraren arrazoietako bat,
babeslekuen desagerpena hain zuzen ere.“Guardasolespezie” gisa funtzionatzen dute. Xaguxatar bat baso batean kontserbatzeko,
adibidez, bertako artropodo-komunitate osoa babestu behar duzu, aniztasun
osoa, landareak eta abar.
• Irtenbideak: Tradizioa aldekoa ala kontrakoa izan, babesteko ahalegin faltak
ekartzen du kaltea. Euskal Autonomia Erkidegoan arazo handia da hori.
Populazioen jarraipena egin beharko litzateke, inguruko beste toki askotan egiten
den bezala. Kontserbazioan dirua sartu beharko litzateke, gaur egun sartzen dena
baino gehiago.
Eta beste hainbat lekutan garatu dituzten ideiei hel dakieke. Leku askotan, turismoa
erakartzeko erabiltzen dira xaguxatarrak.
METODOLOGIA:
Azalpenak emango ditugu Xaguxatar parkeko 5 guneetan oinarrituta:

ENBOR
BERTIKALEN
BARATZA

LABERINTOA

GIDOIA:
Dokumentua bera.
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