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Aranzadi zientzia elkarteak mehatxatutako espezien inguruko jardunaldi batzuk
amaitu zituen atzo. Narrasti eta anfibioen zaintzari buruz hitz egin zuten. TESTUA H.F.

Narrasti eta anfibioak
babestu nahian

“ H IRU aukera dituz-
te: lekuz migratu,
klima berrira ego-
kitu edo desager-

tu”. Baieztapen honekin azaldu zuen
Xabier Rubiok, Aranzadi Zientzia
Elkarteko Herpetologia behatokia-
ren koordinatzaileak, aldaketa kli-
matikoaren aurrean narrasti eta
anfibioek dituzten aukerak.

Kopenhageko klimaren goi bilera-
ren oihartzunak oraindik entzungai
direla, Aranzadik, Donostian duen
egoitzan, jardunaldi tekniko batzuk
ospatu zituen ostiral goizetik atzo
eguerdira arte, Anfibio eta narras-
tien kudeaketarako tresnak
izenpean. Estatu espainiarreko hain-
bat adituk, igel, dortoka eta beste
espezie askoren biodibertsitatearen
zainketa aktiborako lanabesak aur-
keztu eta elkartrukatu zituzten.

“Biodibertsitatearen krisia errea-
litatea da”, azaldu zuen Rubiok. Bai-
na klimaren aldaketa ez da sugandi-
la eta apoarmatu moduko animalien
desagerpenaren errudun bakarra,
beste asko ere badaude: tenperatu-
ren igoera, animaliengan azaltzen
ari diren hainbat gaixotasun eta itsa-
soen azidifikazioa, esaterako. “Bai-
na dudarik gabe –jarraitu zuen
Rubiok–, dibertsitate biologikoa
galtzearen kausa nagusia mundu
mailan ematen ari den habitataren
suntsiketa da. Eta hori ez da gauza
berria”.

ESTATU MAILAN

Segimendua

Jardunaldietan Sare programari
buruz ere hitz egin zuten. Proiektu
honekin narrasti eta anfibioen epe
luzerako jarraipena egiten da Esta-
tu espainiar osoan. Lurra hamar
bider hamar kilometroko zonaldetan
zatitu eta lauki sare bakoitzeko azter-

keta egiten dute hainbat urtetan.
“Honekin egoeraren urtez urteko
erradiografia lortzen dugu”, azaldu
zuen Aranzadiko Herpetologia ardu-
radunak. Gaineratu zuen, bestalde,
segimendu hori erabilgarria dela
zein tokitan egin beharko litzatekeen
lan adierazten duelako.

Zientzia elkarteak, bere aldetik,
prozedura hau Euskal Autonomia
Erkidegoan, Nafarroan eta Errioxan
hasteko asmoa du eta, egun, segi-
mendua egiteko bolondresak bila-
tzen ari da.

GIPUZKOAKO EGOERA

Igela eta apoa

Gipuzkoari dagokionez, Aranzadik
mehatxatuta dauden espeziekin egi-
ten du lan, igel meridionala, apo las-
terkaria eta, momenturen batean,
narrastiekin. Halere, lurraldeko
espeziei buruz “informazio gutxi
dago”. “Dauden datuak –adierazi
zuen Rubiok– oso zaharrak dira eta
ez dute egungo errealitatearekin bat
egiten”. Orain arte instituzioen alde-
tik babes gutxi jaso dutela salatu
zuen eta, gainera, ikerketa lan
hauek egiteko espezialista gutxi
daudela baieztatu zuen. Rubiok ez
du, halere, esperantzarik galtzen.
Puntu positibo bezala ikusi zuen ins-
tituzioen jarrera aldaketa, orain
espezien zaintzan pausoak ematen
hasi dira eta.

Nahiz eta informazioa urria izan,
onartu zuen ezagunak ziren anfibio
kantitate handiko foko asko desa-
gertu egin direla. Eta ez bakarrik
desagertu, espezie asko isolaturik
gelditu dira eraikitako hainbat erre-
pide, azpiegitura edo urbanizazioak
hesi efektua dute eta. Animaliak
ezin dira beste espeziekin erlazio-
natu.

Horren adibide nagusi Txingudin,
Irun eta Hondarribia artean, bizi den
apo lasterkaria da. Egoera latzetan
biziraun dezakeen espezie bat izan
arren, inguruan hedatzen ari diren
hiri eta herriek arriskuan jarri dute.
Elkarren arteko komunikazio modu-
rik ez duten hainbat nukleotan bizi
da apoa, baina bizirauteko urmaelen
arteko komunikazioa behar du, bate-
tik bestera mugitzeko. Rubiok arazo
hau konpontzeko “diru inbertsio
handia” beharko litzatekeela pentsa-
tzen du.
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Jendea goizeko lehen konferentzia entzuten, Aranzadik Donostian duen egoitzan. ARGAZKIA: AINARA GARCIA
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