
DONOSTIAKO GIPUZKOA PLAZAKO BELTXARGA EMEAK BI HILABETE ETA ERDI IGELTSUZKO BI

ARRAUTZA TXITATZEN DARAMATZA, UDALAK ZIRIA SARTUTA

Hiru ale daude urmaelean, eta horietako bi bikotea dira. Udaberriaren hasieran, habia

etxolaren  atzean  egin  zuten,  eta  apirilaren  hasieran,  gutxienez  5  arrautza  berde  argi  errun

zituzten.  Baldintza  normaletan,  inkubazioa  35  egunez  luzatzen  da.  Gipuzkoa  Plazako  arra,

fisikoki  indartsuagoa,  bere  bikotekidearekin  denbora  gehienean  egoten  da,  hala  badagokio,

hooliganei eta txakurrei aurre egiteko.

Harrituta geunden bikotea urmaelean estaltzen ikusi genuelako eta oraindik eklosiorik ez

zegoelako;  beraz,  ikuskapen  bat  egin  genuen.  Orduan  berezko  arrautzarik  ez  zegoela  eta

antzeko tamaina eta kolore zuriko igeltsuzko bi arrautzek ordezkatzen dituztela ohartu ginen,

gainazala apur bat uhinduta dutenak. Gezurrezko arrautzak lortzeko eta animaliak engainatzeko

arrautza naturalak molde gisa erabili ahal izan direla uste dugu.

Emea,  egunean  behin  habiatik  elikatzeko  ateratzen  da,  eta  berehala  alferrikako

inkubazioarekin  jarraitzeko  itzultzen  da.  Loka  dago;  bainua,  freskatzeko  eta  inkubazioaren

esfortzuak eragiten dion "sukarra" arintzeko aprobetxatzen du. Gau eta egun txitatzen behar

baino ia hiru aldiz denbora gehiago darama, eta gero eta argalago eta akituago dago. Muda

atzeratzen  ari  zaio  (urteroko  lumajea  berritzea),  horretarako  elikadura-  eta  osasun-ekarpen

gehigarria behar duelarik.

Udalaren helburua beltxargak ez ugaltzea da. Arrautzak, gezurrezkoez ordezkatu gabe,

kendu izan balizkiete agian bigarren errunaldi bat egingo zuketen, udal instantzia batzuek ere

saihestu nahi  zutena.  Benetako arrautzak  usteltzen direnean,  askotan hautsi  egiten dira eta

emeak habia uztea errazten  dute.  Igeltsuzko arrautzak  ez  dira ez  usteltzen ez  hausten,  eta,

gainera, pisatu egiten dute, enbrioiak oso garatuta eta eklosionatzeko gertu baleude bezala.

Horrela, emea gurpil zoro batean sartu da eta ezin da bertatik atera.



Ohar  honen  bidez,  Udalari  galdetu  nahi  diogu  zenbat  denbora  duen  pentsatuta

animalia  sufrimendu-  eta  sakrifizio-baldintza  horietan  edukitzea,  zer  egin  duen  berezko  5

arrautzekin, zenbat aldiz egin duen hemen azaldutakoa, zergatik isilarazten duen eta jendea

jakinaren gainean egotea galarazten duen.

Gipuzkoa Plazako beltxarga espeziea beltxarga arruntaren espeziekoa da  (Cygnus olor)

eta Bernako Hitzarmenaren arabera Faunako Espezie Babebestuak moduan katalogatuta dago.

Basa-ale gutxi batzuk negutarrak bezala Euskal Herrira iristen dira. Gipuzkoa Plazako aleak beste

parke batzuetan jaioak dira eta EZ dira ingurune naturaletik ekarraraziak izan.

Zenbait ale, parke publikoetatik ihes egindakoak, gure inguruko ibai-ibilgu eta paduretan

naturalizatu  dira;  lurraldetasun-sena  handia  dutenez,  espezie  habiagile  batzuentzako  arazo

bilakatu  dira  .  Hurbileko  adibide  bat  Pitillaseko  aintzira  da  (Nafarroa),  kontserbazio-arazo

handiagoa  duten  uretako hegaztien  eta  ardeiden (lertxunak)  bezalako  beste  espezie  batzuk

kumatzea zailtzen dutenak.

Horregatik guztiagatik, Donostiako Udalari honako hau ESKATZEN DIOGU:

- Animaliaren sufrimenduari amaiera eman diezaiola, inkubazio hutsal batez zigortzen ari

baitira, apiril erdia, maiatza eta ia ekaina osoa irauten duena.

- Gipuzkoa Plazan gertatzen ari denagatik publikoki barkamena eskatzea.

- Beltxargak  oparitu  eta  Europako  erdialdeko  edo  ipar-mendebaldeko  parke  batera

eramatea, espeziearen berezko banaketa-eremura.

- Ingurumenarekiko  sentsibilizazioa  sustatzeko  helburuarekin,  urmaela  gure  inguruko

espezie  urtar  autoktonoentzako  lekua  izatea  ahalbidetzea  edo  erraztea,  hala  nola

basahatea (Anas platyrhynchos) edo uroilo arrunta (Gallinula chloropus).

- Edozein  zalantza  izanez  gero,  naturzale  boluntarioi  galdetzeko  eta  kontsultatzeko,

prestatuta baikaude eta Naturaren alde lanean hamarkadak baitaramatzagu.

YouTube-ko bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=tIKEuOsRPI4

Edota klikatu YouTube-n ere: Gezurrezko arrautzak beltxargari jarri dizkiote Gipuzkoa Plaza 

Egian, 2021eko ekainaren 27an

Parkea Bizirik “Kukulunbera” & Eguzki

https://www.youtube.com/watch?v=tIKEuOsRPI4
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UDAL DEPARTAMENTU BATEK BEREZKO 5 ARRAUTZA

HABIATIK KENTZEKO ETA IGELTSUZKO BI ARRAUTZA FALTSUEN

TRUKE ORDEZKATZEKO ISILPEKO AGINDUA EMAN ZUEN. GAU

ETA EGUN 3 HILABETE INKUBATZEN DARAMATZATELA

BADAKITE, INKUBAZIO-ALDIA 35 EGUNEKOA DENEAN.



EGITEN ARI DIRENA JENDARTEARI EZKUTATZEN ETA GIPUZKOA

PLAZAKO BELTXARGA-BIKOTEARI AHALEGIN ETA SAKRIFIZIO

IZUGARRIA ETA HUTSALA ERAGITEN ARI ZAIE



SANTA  KLARA  UHARTEA  TURISMO-INDUSTRIARI  EMAN  DIOTE,  BERTAN  BIZI  DIREN  ITSAS

HEGAZTI HABIAGILEEN KOLONIAREN KALTETAN

ANTONDEGIKO OLATU ARTIFIZIALEN PROIEKTURAKO SARBIDE-ERREPIDE BAT ERAIKITZEKO,

HARIZTI BAT MAIATZEAN MOZTU DUTE

ZUBIMUSU,  KRISTINA  ENEA  -  GLADYS  ETA  AIETEKO  PARKEKO  URMAELAK  UDABERRIAN

HUSTEN  DITUZTE,  ANFIBIOAK  ESTOLDA-ZULOETATIK  DESAGER  DAITEZEN  ETA  JAKINAREN

GAINEAN EGONIK, ESPEZIE BABESTUEN TOKIKO IRAUNGIPENAK ERAGITEN DITUZTE

BELTXARGEI  ARRAUTZAK  LAPURTZEN  DIZKIETE  ETA  IGELTSUZKO  BATZUENGATIK

ORDEZKATZEN DIZKIETE, HILABETE LUZEETAN ALFERRIK INKUBATZERA BEHARTZEKO

JAPONIAR  POLIGONOA,  KROKOSMIA  EDO  TIBETEKO  MAHASTIA  BEZALAKO  LANDARE

INBADITZAILEEK  HABITAT  NATURALAK  DEGRADATZEN  DITUZTE,  ETA  EZIN  DUTE  ESPEZIE

BAKAR  BAT  ERE  DESAGERRARAZI,  EZTA  HABITAT  BAKAR  BAT  ERE  LEHENGORATU  ERE

(ARTIKUTZA IZAN EZIK).

MARTUTENEKO  URUMEAREN  ERTZ  NATURALAK  BIDERATZEN  DITUZTE,  UHOLDEEN

ERANGINPEAN GERA DAITEZKEEN EREMUETAN URBANIZATZEN JARRAITZEKO

HERRI  BATEN  ALDAMENEAN  (USURBIL)  ERRAUSTEGI  KUTSAGARRI  BAT  ERAIKI  DUTE,

EUROPAKO ERAKUNDEEK BIRZIKLATZE-TASA HANDIAGATIK SARITU DUENEAN

HAUEXEK DIRA GURE INGURUAN NATURA ASTINTZEN ETA ZIGORTZEN DUTEN EGIA BATZUK.


