
EZ GARA 

BASAPIZTIAK

HARAGIJALE IBERIKO TXIKIAK: 

MEHATXUAK ETA KONTSERBAZIOA

HARAGIJALEEN LEHORREKO TALDEA 



Katajineta,
katuaren tamainako haragijalea
da eta iberiar penintsula osoko
basoetan bizi da.
Karraskariak, txoritxoak eta
beste animalia txiki batzuk ditu
elikagai, beraz, haren
ekosisteman
HARRAPAKARIA da.

Katajineta 
Pisua: 1,2-2,5 kg ; 
garaiera: 20 cm; 
luzera: 100 cm 

Elikadura:
Hegazti eta ugaztun txikiak, narrastiak, 
anfibioak, intsektuak, armiarmak, 
fruituak eta abar.



Ipurtatsak hezegune, zelai
eta landazabaletako
haragijale txikiak dira.
Neurri luzekoak dira eta
begi-mozorro beltza dute.

Hudoak ipurtatsen etxeko
lehengusuak dira.

Errepide batera iristean katajinetak

zeharkaldia egitera ausartzen ez den ipurtatsa

aurkitzen du.

Ezin da iritsi errepidearen bestaldeko

basoan dagoen beste ipurtats batengana.

Isolamendua

Bizilekuaren  
suntsipena

Animalia horien bizilekua suntsitu eta bakartuz gero
elkarrengandik aldenduta geratzen dira eta ezin dute
elkarrekin bildu.

(IBILGAILUAK) HARRAPATZEAK



Basakatuak etxeko
katuen antzekoak
izan daitezke, baina
haundiagoak ohi dira
eta buztan lodiagoa
izaten dute, baita ere

gurasoak

Bilobak

Basakatuak eskasak direnenan, etxeko katuekin ugaldu ahal dira; horrela genetikoki katu nahasiak
lorttzen dira, ezta basakatuak ezta etxekoak, katu hibridoak hain zuzen ere.

HIBRIDAKUNTZA
Baso zabal eta zarratu

batean, bi kume dituen eme

basakatu batek, arratoi bat

akabatu egin du

Hala ere, kume bat itxura

desberdina dauka

Bi kumeak erabat osasuntsuak dira baina

grisagoa den alea, ez da genetikoki basakatua

soilik,

umeak

Basakatuak Etxeko eta Basakatuen 
arteko hibridoak

Basakatua

Etxeko Katua



Pozoiak animaliak hiltzeko
elikagaietan erabiltzen diren
substantziak dira. Animaliek ez
diote pozoiari erreparatzen eta
pozoitu egiten dira.

Erbinudeak haragijale
txikienak dira, eta
batez ere marraskariak
jaten dituzte.

POZOIAK

Sin embargo, uno de ellos

tiene un aspecto diferente

Baratza da txorizo-mutur bat aurkitu duen

erbinudearen etxea

Erbinudeak ez du dudarik

egiten eta jaten hasi da

Baina minak sufritzen

hasi da eta ondo-ezik

dago

Kataginetak ikusi du eta kontu

haundiz hurbildu da



Hanka bat zaurituta duela edozein animaliari naturan
bizitzeko aukerak murriztu egiten zaizkio

Mangosta iberiarrak dira gure
faunako mangosta bakarrak.
Egunekoak dira, beste
haragijaleak ez bezala, eta
horregatik maiz ikus daitezke
errepide eta zelaietan

ZEPOAK

Sin embargo, uno de ellos

tiene un aspecto diferente

Sastraka eremu batean, zapaldu

duen zepo ilegal batean

harrapatuta geratu da mangosta

iberiar bat

Hura ikustean katajineta, dudarik

egin gabe, hurbildu da zer gertatu

den ikustera

Haustura

Zauriak



Azkonarrak zulo
handietan bizi dira
eta zizareak,
intsektuak,
marraskariak eta
fruituak jaten dituzte

Lakioak alanbrez edo kablez egindako tranpak dira. Lepotik harrapatzen dituzte animaliak.
Pasabideetan jarriz gero, bertatik zeharkatu nahi duen edozein animalia harrapatzen dute

LAKIOAK
Katajinetak zelaian aurkitu du alanbre-hesian jarritako lakio batek

harrapatutako azkonarra

Lakio 
moderno 

industriala

Ohiko Lakioa

Zorionez, lakioa apurtu eta

azkonarra libre geratu da.



Halako kaiolek, animalia janari bila barruan sartzen
denean, itxi egiten diren ate automatikoak dituzte

Tranpazko kaiolak haragijaleak
ehiza-esparruetan eta etxalde
inguruetan bizirik harrapatzeko
erabiltzen dira

TRANPAZKO KAIOLAK
Tranpazko kaiola batek lepazuria harrapatu du gertuko basoan

Lepazuria harrapatuta 

geratu da, atera ezinik

Katajinetak kaiolaren kontra 

jarri eta lurrera bota du

Eta azkenean, lepazuria aske 

geratu eta basora itzuli da

Askotan animaliak ez dira bertatik ateratzeko gauza
izaten, eta beraz, betirako kaiolan itxita geratzen dira



Haragijaleek janaria lortzen duten eta
haien espezie eta sexuko beste kideengandik
babesten duten lursailetan bizi dira

EHIZA

Eremu irekira iristean azeri 

batek gordeta dagoela ematen 

du

Kalte handiagorik ez izateko, biek alde 

egin behar dute azkar eremutik

Azeriak ehiza-esparruetan
ehizatu ahal dira edozein
ehiza-mota erabilita:
ehizaldia, bakar-ehiza, uxa-
ehiza…

Katajineta ohartu da 

hainbat zauri dituelaEhiza-esparruak ez dira toki
onak ugaztun haragijaleentzat



Bertan behera utzitako baltsetan sarri erortzen
dira animaliak eta gero ezin dira handik atera.
Batzuetan kontrolik gabeko zaborra ezkutuan
botatzeko erabiltzen dira.

HARRAPATZEAK

Haragijale asko geratzen dira harrapatuta
hainbat tokitan arrisku-gunetatik ihesian
doazela edo harrapakinen atzetik. Toki
horietako batzuk putzuak, estalpeak edo
ibilgailuak dira

Ihesean katajineta erori egin da 

plastiko batean laprast eginda

Saiatu da handik irteten, baina 

pareta makurrak oso 

labainkorrak dira

Beldurtuta, katajinetak, botatako

zaborren artean dagoen kutxa batean

aurkitu du aterpea



Parke nazionalak
bezalako eremu
babestuetan natura
arrisku askotatik zaintzen
da

KONTSERVAZIOA: ZAINTZEA

Halako arrisku guztien
aurka egiteko, badira
zaintza-neurriak
haragijaleak bezalako
harrapakarien espezien
galera murriztu eta
saihestu egiten dutenak.

Agenteak Parke Nazional bateko sarreran ireki du kutxa

Zorionez, ingurumen-agente

batek katajineta ikusi du eta

toki segurura eraman du.

Eta, azkenean, katajinetak bizitzeko toki

babestua aurkitu du, arriskuan jartzen

duten giza-mehatxuetatik nahiko urruti



JARDUERAK 

Zein da animaliak lepotik hartuta harrapatzen dituen tramankulua?



EZ DA ZUZENA
JARRAITZEKO, SAKATU



ZUZENA
JARRAITZEK, SAKATU



JARDUERAK

Zein da animaliak lepotik hartuta harrapatzen dituen tramankulua?

Zein animalia da lepazuria?
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JARDUERAK

Zein da animaliak lepotik hartuta harrapatzen dituen tramankulua?

Zein animalia da lepazuria?



JARDUERAK Zein bidetatik iritsiko da 1. ipurtatsa 2. ipurtatsarengana?

Baratzak

Basoa

Herria

A Ibilbidea B Ibilbidea C Ibilbidea



EZ DA ZUZENA
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ZUZENA
JARRAITZEKO, SAKATU

Laborantza-lurrak eta herriak eremu arriskutsuak dira 

haragijaleentzat 

Oihanak eta bestelako eremu basatiak haien artean 

komunikatzeko bide gisa baliatzen dituzte



JARDUERAK

Mangosta iberiarra (2 kilokoa) izango bazina, zein animalia nahiko zenuke ehizatu?

700 kilokoa

0,1 kilokoa

2 kilokoa

25 kilokoa

TXAKURRA BEHIA ARRATOIA



AKATSA
JARRAITZEKO, SAKATU

ZU BAINO HANDIAGOA IZANGO 

LITZATEKE



ZUZENA
ZUZENA DA: HARAGIJALEEK HAIEK BAINO ANIMALIA 

TXIKIAGOAK EHIZATZEA NAHIAGO DUTE
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