LANDAREAK
Armeria euscadiensis, Armeria
Kostaldeko silizezko labarretan bizi da, gazitasun handia eta haizea
dagoen lekuetan bizitzeko ondo egokituta baitago.
Espezie endemikoa da, hau da, Euskal Herrian baino ez dago. Urgullen
deskribatu zen lehenengo aldiz, 1976an.

Martxoan eta uztailean loratzen da, eta ia urtero loratzen da
berriro udazkenean bete-betean, irailetik urrira bitartean.
Loreak arrosa kolorekoak dira, eta multzotan agertzen dira
edo esfera formako infloreszentziatan.

Taxus baccata, Hagina
Zuhaitz hostoiraunkorra da, ez da 20 metroko altuerara iristen, eta adaburu zabal eta trinkoa du.
Enbor arre grisaxka labur, sendo eta bihurria du.
Bere hostoak, orratz formakoak, berde ilunak dira eta
kiribilduta daude. Fruituak gorri biziak dira eta
globularrak, eta arilo izenez ezagutzen den zati
deigarri bat dute, haziak biltzen.

BITXIKERIAK
Oso zuhaitz pozoitsua da, ehun guztietan TAXINA izeneko
oso substantzia arriskutsua baitu. Elementu horretatik
taxola ateratzen da, zeina tumoreen aurka erabili ohi den.

ANFIBIO ETA NARRASTIAK
Podarcis hispanicus, Urgulleko sugandilla
Sugandila iberiarra edo Urgulleko sugandila (Podarcis
hispanica) penintsulako espezie endemikoa da eta Euskal
Autonomia Erkidegoko zati handi batetik banatuta dago,
Gipuzkoako kostaldean ohikoa izanik.
Santa Klara irlan eta Urgull mendian sugandila hau kostaldeko
gainerako populazioetatik aparte eboluzionatu da milaka
urtetan zehar. Tamaina handiagoak izateraino hazi dira,
gorputzean pigmentazio ilunagoa dute, eta ezkata batzuk
larruan.
Horregatik guztiagatik, Urgulleko sugandila berezitzat jotzen da, eta balio ekologiko garrantzitsua du.

Rosalia Alpina, Rosalia Kakalardoa
Rosalia alpina (Coleoptera, Cerambycidae) legeak
babestuta dago bere urritasunagatik, eta Europako
intsekturik ederrenetakoa da. Gorputz luzexka du,
kolore gris urdinxkako iletxo motzez estalia, eta
orban beltzak; orbanaen tamaina eta kokapena
alearen araberakoak izango dira.
Burutik bi antena luze ateratzen zaizkie; arren
antenak emeenak baino luzeagoak dira.

Rosalia alpina emeek eroritako zuhaitz eta adarren
egur hilaren gainean jartzen dituzte arrautzak.
Larbek bizpahiru urte igarotzen dituzte elikatzen,
enborretan galeriak zulatzen.

Pago egurra nahiago dute, baina ez diote muzin egiten sahats, ezki, lizar eta gaztainondoen egurrari, ez
eta pinuen egurrari ere. Helduaroak bi aste ere ez du irauten, eta denbora horretan bikotea bilatu,
estaldu, eta arrautzak jarri behar dituzte.

HEGAZTIAK
Dendrocopos major, Okil handia
Gure okil ezagugun eta hedatuenetako bat da. Moko sendoa
duen hegaztia da, eta horri esker egurrik gogorrenak ere
zulatzeko ahalmen ikaragarria du.
Luma zuriak, beltzak eta gorri distiratsuak ditu, eta luma horien
artean bi orban zuri handi sorbaldetan nabarmentzen zaizkio
bereziki.
Askotariko dieta du, izan ere, intsektuak zein txita eta arrautzak
jaten ditu, edo edozein motatako fruituak.
BITXIKERIA
Okil handiak ateratzen duen soinu ozen eta azkarrari, zeina
urrutitik entzuteko modukoa baita, atabalatzea deitzen zaio.
Metrailadore batek ateratzen duen zarataren modukoa da, 12
kolpe azkarreko tarte laburretan kolpatzen du egur azala eta
oihartzun efektu ikaragarria dauka. Bai emeek bai arrek
atabalatzen dute, eta, zientzialari batzuen arabera, arraren eta
emearen arteko amodiorako deia izan daiteke.

Alcedo atthis, Martin arrantzalea
Martin arrantzalea, duela gutxira arte Penintsulako
ia ibai eta hezegune guztietan egon da. Azken
hamarkadetan ur geziek izan duten hondaketak
gehien kaltetutako espezietako bat da.
Lumadi ikusgarria du, eta azkar egiten du hegan.
Ezponda hareatsuak behar ditu habia zulatzeko, bai
eta arrain, uretako intsektu, larba eta anfibio ugari
ere elikatzeko.

UGAZTUNAK
Galemys pyrenaicus, Artikutzako Muturluze iberiarra
Desmana edo Muturluzea ugaztun txiki bat da, 70
gramo eskasekoa. Satorren oso-oso antzekoa da;
duela asko dietaz aldatzea erabaki zuen, eta lurreko
zizareak uretako intsektuekin ordeztea.
Mendietako ibaietako ur garbietan bizi da, eta han
bilatzen du jana.

Gauez ibiltzen da, azkarra da eta ez zaio
gustatzen inork ikustea. Animalia berezia da,
mutur luzea du, asko mugitzen den muturra, aho
handia eta azazkal itzelak; esan genezake, “geure
ornitorrinkoa" edo holako zerbait dela

Globicephala melas, Izurde pilotua
Izurde pilotua (Globicephala melas) izurdeena baleena baino ahaide hurbilagoa da. Beltza edo gris iluna
da, eta marra grisa edo zuria du diagonalean, begi bakoitzaren atzealdean, eta burua luzea eta borobila
du. Azken ezaugarri horretatik datorkio gaztelaniazko izena (calderon), bere buruak lapiko handi bat
ematen du eta.
Animalia pelagikoak dira, eta ur sakonak nahiago
dituzte; halere, batzuk itsaso zabalean edo
kostaldeko uretan bizi daitezke beti, eta beste
batzuk, berriz, lekuz aldatzen dira, elikagaia duten
lekuaren arabera.
Oso animalia sozialak dira, familian bizi dira eta
ehun kide ere izaten dituzten taldeetan bidaiatzen
dute, lider baten inguruan antolatuta. Oso aktiboak
dira, eta ur azalean ikusi daitezke sarritan.

