
2021, BESTE URTE BIKAINA PARKEA BIZIRIK-EKO HABIA-

KUTXETAN

Hegazti intsektujale eta gaueko harraparientzako habia-kutxetan kuantifikazioak 

eginak ditugu.  Beste urte bikain bat. Gure inguruan zuhaitz zaharren kopurua urria da. 

Zuhaitz  zaharrotan  zuloak  agertzen  dira,  hainbat  hegaztik  habia  egiteko  erabiltzen 

dituztenak (espezie trogloditak). Zuhaitz mozketak eta habitaten suntsiketak zuhaitz 

zaharren  eta  beren  zulo  gabeziarekin  hertsiki  lotuta  daude.  Hortaz,  habia-kutxen 

onura. Gainerako zuhaitzetan zulo gutxi dagoenez, hegazti trogloditek habia egiteko leku 

egokirik  edo  bideragarririk  ez  dute.  Ondorioz,  bikote  batzuek  landaredirik  gabeko 

ezpondetako  pitzaduretan  habia  egiten  dute  edota  lur  gorriaren  zuloetan.  Zulo 

ezegokiek hegaztiei zaurgarritasuna dakarkie eta, hortxe,  harrapariek eta euriak txitei 

heriotzaren bide zuzena adierazten diete. Giza jardueraren “albo-ondorioetako” batzuk 

baino ez dira.

Han  daude  berdez  margotutako  kutxak,  haizetan  kulunkan.  Eta  han  daude 

hegaztiak;  txioka,  ezinezko  akrobaziak  eginez,  zuhaitzen  izurriteak  eta  gaixotasunak 

eragiten  dituzten bizkarroiak  jaten eta beren osasuna zainduz  eta,  beraz,  baita  gure 

osasunari  ere  lagunduz.  Donostian,  Astigarragan,  Errenterian,  Irunen…  28  habia-

kutxetan 145 ikuskapen egin ditugu, 116 arrautza errun, 96 jaiotza eta 77 txita kanpora 

atera dira; zehazki, 62 kaskabeltz handi, 13 amilotx urdin eta 2 urubi. Boluntariotzak 

emandako  200  orduren  emaitza  da  (lekualdaketak,  ikuskapenak,  mantentze-lanak, 

datu-bilketa,  landa-koadernoa  idaztea,  itzulpenak,  komunikatuak,  grabazioak, 

dibulgaziozko bideoak argitaratzea…).

Datuak biltzen ditugunetik (1990 – 2021) zenbaketa orokorra egiten badugu, 31 

urte  hauetako  emaitza  ikusgarria  eta  paregabea  da  gure  inguruan.  Batek  daki 

munduan ere  bakarra  ote  den.  Zenbakiz  azalduko dugu:  gure  kutxetan  dagoeneko 

7345 ikuskapen egin ditugu, 2448 hegazti jaio eta kanpora atera dira, mundu zabalera. 

4  gerri-txori  arrunt,  9  urubi,  20  etxe-txolarre,  26  pinu-kaskabeltz,  86  garrapo,  223 

amilotx urdin eta 2080 kaskabeltz handi.



Eta  udaberrian  habia-kutxen  funtzioa  ezinbestekoa  bada,  ez  da  urte  osoan 

apalagoa  izaten;  hotzari,  euriari  eta  harrapariei  izkina  egiteko,  bertan  lotara  sartzen 

baitira. Horren froga, aldiro-aldiro espatulaz garbitzen dugun zirin mordoa da.

Boluntarion lan handi honen emaitzetako bat  “30 urte habia-kutxekin” argazki-

erakusketa da, iristen den leku guztietan oso harrera ona jasotzen duena. Jendearen 

energia,  ilusioa,  esfortzua,  dedikazioa,  errepikatzeko gogoa eta adiskidetasun-loturak, 

bizitzak ematen dizkigun oparietako batzuk baino ez dira,  inoiz izateari  utzi  behar ez 

dioguna izaten dihardugunean: pertsonak.

Ikusi eta gozatu bideoa: 2021, beste urte on bat parkea Bizirik-eko habia-kutxetan

- YouTube (EUSKARA): https://youtu.be/Cl8CqVsDpVU

- YouTube (GAZTELERA): https://youtu.be/L1Ce7ZWvzfw

- YouTube (FRANTSESA) https://youtu.be/ciJS5hULfvc

- YouTube (INGELESA): https://youtu.be/HkX9NP3Xq0Q

- YouTube (SUOMIERA): https://youtu.be/F5zdC-VALPI

Jarrai dezagun lanean Naturaren alde; hau da, jendearen alde.

Parkea Bizirik “Kukulunbera”

Egian, 2020ko maiatzaren 7an
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Kaskabeltz handia emea kolkatuta*

*Kolka, kolkatuta: habian arrautzak inkubatzen edota txitak berotzen eta 

zaintzen (Pasai Donibaneko mintzaira)



Urubiaren txitak
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