
ESPEZIE INBADITZAILEAK

Ikerketaren laburpena:

Infome bat osatu dugu espezie inbaditzaileei buruz. Konkretuki Espainakoak, animali
eta landareak agertzen dira informean.
Erakunde desberdinekin hitz egin dugu, benetan fidagarria den informazioa lortzeko.
Ikerketa honetan honako hau aztertu dugu: Arazoari interbideak, animalien jatorria,
zergatik etortzen diren, bere tamaina...

Espezie inbaditzailea jatorrizkoa ez den ekosistema batean nahita edo nahi gabe
sartutako espezieak dira. Izurrite bihurtzen dira espezie hauen kumeak oso
emankorrak direlako eta lekuak kolonizatzeko dituzten gaitasunengatik.Izurriteak
ekosistemak kaltetzen dituzte, beste espezie batzuen ugaritasunean eragina bait
dute. Horrek gizakia kaltetzen du.

Helburua.

Gure helburua proiektu honekin irtenbideak ematea eta informatzea izan da.
Jendeak honen inguruan jakitea oso garrantzitsua da, eta horregatikan da
beharrezkoa proiektu hau egitea.

Zergatik etortzen direnaren hipotesiak.

1.Lehen hipotesia, fauna ondorengo zergatia hauengatik etortzen da.

Gure ustez animaliak, habit-en aldaketa, ehiza selektiboa, kutsaduragatik , elikagai
faltagatik… beste leku batzuetara joanten direla uste dugu.

2.Bigarren hipotesia landareen zergaitia

Gure ustez landareak, beste lekuetan sartzen dira pertsonen kontsumiorako, burura
etortzen zaigun beste haukera bat, moztu berri diren zurtoinen kimuak, sustraiak sor
ditzazkete lurperatutak daudenean. Zurtoin ebakiak kanaletan zehar bidaia dezakete
eta landare berriak sor daitezke ibaian behera.han landatzen dituzte eta azkenean
espezie inbaditzaileak bihurtzen dira.



Metodología.

1. Urratsa:
Hipotesiak finkatu.

2. Urratsa:
harreman egin genuen elkarte batzuekin:
Arantzadi, Aquarium-a… Hori beharrezkoa den informazioa lortzeko egin
genuen. Urrats honetan.

Hala ere, arazo batzuk izan genituen:
batzuetan ez ziguten telefonoa hartzen hala ez zuten gmaila ikusten, baina
azkenean beraiekin hitz egitea lortu genuen eta beraien espertoekin pasa
ziguten. Haiek zeukaten informazioa eman ziguten.

Eskolako biologiako irakaslehekin hitz egin genuen hauen ikus puntua
ezagutzeko. Bakoitazak bere ikuspuntua eman eta gero, ere espeze batzuen
izenak eman ziguten baita haiek izendatitako espezieen informazioa, batzuk
Arantzadi eta Aquariumeko espezie berdianak ziren, beraz zihurtatu gera
espezie horien informazio gehiago bilatzeaz.

Arantzadi, Aquarium-a eta biologiako iraskleetatik lortutako informazioarekin
Power Point bat sortu genituen ideiak antolatzeko.

3. Urratsa:
Aquarium, Arantzadi eta eskolako adituek izendatutako espezieekin txosten
indibidualak osatu ditugu Power Pointean dagoen informazioarekin.
Interneteko informe desberdinak irakurri genituen gaian gehiago sakontzeko.

informazioa lortzeko interneten begiratu genuen espezie konkretu batzuen
informazioa eta Power Pointean txertatu genuen, bazeden espepezie batzuk
aurkitzeko zailak zirenak baina Adituen informazioarekin nahi genituen
puntuak osatu genuen

4. Urratsa:
Txosten horiek bukatzerakoan espezie inbadatzaileen arazoa murrizteko
informazioan bideratu ginen.

Informazio hori lortzerakoan espezie bakoitzari aplikatu daiteken neurriak
bilatu genitun.

Izurri kontrol agentzia batzuei deitu genuen informazio hori baieztatzeko.



Emaitza.

Gaia hau aukeratu genuen espezie inbaditzaileen sarrera planetako aniztasun
biologikoa galtzeko bigarren arrazoia delako, habitaten suntsiapenaren ondoren.

Horrek gaiari buruz gehiago jakitera bultzatu zitzaigun, baina bilatzen egon garen
informazioa ez da hasiera batean espero genuena, gaiari buruz informazioa lortu
dugu baina ez da espero genuena.

Baliabide gehiago izatea gustatuko litzaiguke, informazioa bilatzea oso zaila izan
delako.

Arazo pare bat eduki ditugu, Arantzadi, Aquarium... deitzerakoan ez ziguten serio
hartzen nerabeak ginela ikusterakoan, horrek arazoak erakar dizkigu proiektua
aurrera eramateko orduan.

Hala ere, espezie inbaditzaileei buruzko informazio asko lortu dugu. Proiektu
honekin ez genituen ezagutzen espezieak ezagutu ditugu. Bai landareetan, bai
animalietan baina espezie hauek arazo asko ekartzen dituzte eta horregatik,
azkenean denok zerbait egin behar dugu aniztasun biologikoa babesteko eta
habitaten suntsipena gelditzeko.

Badakigu behin edo behin gure inguruan horrelako arazoren bat ekartzen baditu
espezie hauetako batek, zer egin plaga hauek kontrolatzeko edo nora deitu behar
den.

Gure hipotesiak adituek baieztatu dute.

1. Hipotesia: Animalietan informazioa zuzena da baina gehiago sakondu beharko
litzakete.
2. Hipotesia: Landareak garrantzitsua da azpimarratzea profesionalek egin behar
dituzten lanak direla, baina gainerakoa ondo dago.

Informazioa bilatzerakoan grafiko desberdinak aurkitu genituen horiek kokatzen
lagundu digute.





Fitxa tekniko hauek egin ditugun eredu batzuk dira.
1.1 Fitxa teknikoa: Mapatxe boreala

Izen zientifikoa: Procyon lotor

Jatorria: Erdialdeko eta Ipar Amerika

Tamaina: 40-70 cm

Bere populazioa ez dago kontrolpean. 20 urte inguru, Europa erdialdean
biztanleria %300 baino gehiago hazi da.

Osasunerako arrisku bat da dira, gizakiei eta etxeko animaliei transmititzen
zaizkien patogenoen ostalaria dira.

Mapaberea Europan sartu zen 1920ko hamarkadaren amaieran. Lehen
mapatxeak fur-haztegietatik ihes egin zuten ere ehizarako askatu zituzten.

Plaga gelditzeko modua: euskarria harrapaketa selektiboa izan dabizi (odolik
gabeko harrapaketa), beste espezieen edozein ale askatuz. Erabili dabi kaiola
mota, malgukia eta uhala.



1.2 Pampa

Izen espezifikoa: Cortaderia selloana

Jatorria: Hego Amerika

Tamaina: 1,5m-tik 3m-tara

Abuztuan Pampako lumadun lehenengo loreak agertzen hasten dira. Landare
honen lore mokadu bakoitzak haizearekin barreiatutako hamar mila hazi ekoizten
ditu urtean, espezie hau oso inbaditzailea bihurtuz. Luma lehorgailua askotariko
ekosistemetara erraz egokitzen den espeziea da, hazteko behar handirik ez baitu,
beraz, degradatzen diren eremuak azkar kolonizatzen ditu.

Plaga gelditzeko hau egin daiteke:
Bere landare txikiak erauzi eta lorea moztu haziak sortu aurretik.



Esteka honetan beste animalien fitxa tekniko guztiak daude:

https://docs.google.com/document/d/1uPRsQWwHbSpQ6snZP7mxt0ra9lZaRM
ZZzCPvhQRRq3w/edit

Ikertu degunez gaur egungo neurriak hauek dira:

-Eusko Jaurlaritzak urtean milioi bat euroko inbertitzen dituzte. Kasu gehienetan
izurritea baino kontrolatzen ez duten soluzietarako.

-Euskal Herrian, kalkulatzen da gutxi-gora-bera 478 flora espezie inbaditzaile eta
berrogeita hamar animalia inbaditzaile mota daudela.

-Txinatik Frantziara iritsi zen asiar erlea (ontzi baten bidez dirudienez) Gipuzkoa
inbaditu zuen 2010ean, erlezaintzan kalte larriak eraginez. Gizakiari ere eragin zion,
pertsona batzuek erreakzio alergiko larriak izan ditzakete erle hauen aurrean.

Espezie inbaditzaileek egindako kalteen kostu orokorra 1,4 bilioi eurokoa da. Zifra
kezkagarriak dira.

Proposatzen ditugun neurriak:

● Espezie Inbaditzaileen Alerta eta Kontrol Zentroa sortu. Ingurumen
Ministerioak erango luke zentru hau. Espezie inbaditzaileen informazio eta
ekintza guztiak dektatu eta kontrolatu egingo zituzten. Era honetako zentroak
dagoeneko beste leku batzuetan sortu dira.

● Espezie inbaditzaileak maskotak balira bezala edukitzea eta hauen
salerosketa debekatu.

● Ballast uraren garraioaren erregulazioa eta kontrola. Urtero 100.000 tona
lastar ur garraiatzen dituzte mundu osoko itsasontziek. Bertan beste habitat
batzuetara hedatzen diren espezieak daude, adibidez, zebra muskuilua.

● Kontrol fisikoa: animaliak harrapatzeko metodo mekanikoak: tranpak, kaiolak,
sokak, sareak…

● Kontrol biologikoa: harrapariak, parasitoak, jatorri biologikoa duten

https://docs.google.com/document/d/1uPRsQWwHbSpQ6snZP7mxt0ra9lZaRMZZzCPvhQRRq3w/edit
https://docs.google.com/document/d/1uPRsQWwHbSpQ6snZP7mxt0ra9lZaRMZZzCPvhQRRq3w/edit


substantziak edo prozesu biologikoen alterazioa erabiltzea.

● Eragile biologikoen aplikazioa: arriskuen azterketa zorrotza egin behar da
hau baino lehen, inbaditzailearen menpekontasuna harrapariari oso zehatza
izan behar du.

Landare inbaditzaileen kasuan, honako hauek har daitezke kontuan:

Ebaki: Urtean hainbat aldiz moztu behar da landareen gaitasun fotosintetikoa
murrizteko.

Estali: inbaditutako eremua, egunkari, kartoi, lona edo plastiko batekin geruza lodi
batekin eta utzi zenbait hilabetez. Landaredi guztia kentzen da eta berriro landatzen
da, hau beharrezkoa da inbasio gehiago ekiditeko.

Urratu: Bereziki belar eta zuhaixka txikientzat balio du. Azaleko sustraiak dituzten
landareentzat gomendagarria da, landareak sustraien bidez ugaltzen badira,
metodo honek haien sakabanaketa sustatu dezake.

Proiektua hobetzeko

Egoera normal batean (Covid-19 gabe), adituekin hitzegeteaz aparte beraiekin
gelditzea gustatuko litzaiguke, lortu genuen informazioa kopurua handiagoa izan
dadin.

Proiektua hobetzeko lehen pausoa. Gaizki zer dagoena kokatu, hortikan hobetzen
asi.

Metodologia egokia ez degu erabili eta horrek proiektua baldintzatu du.

Aldiz-aldiko jarraipena egin, hasieran proposatutako helburuak ahalik eta modu
zehatzenean jarraitzea.

Gaizki egin dugun zerbait lanaren banaketa baliokidea da. Covid-19ak baldintzatu du
hori.

Informazioa beraiekin baieztatu dugun harren, agian zerbait pasa zaie.
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