LAGUNTZA-MATERIALA
Arrano Arrantzalea Euskal Herrian
Bisitaren aurretik lantzeko

Ikasleentzako unitatea
-Lehen Hezkuntza-

1.- Bisitaren aurretik:
o Komikia: Arrano arrantzaleari buruzko komikiari esker hegazti honen
inguruko bitxikeria asko ezagutu ahal izango dituzu. Gainera, Euskal
Herrian berriz ere ugal dadin egiten ari diren ahaleginak ere ezagutuko
dituzu. Honakoa proposatzen dizugu: 4 pertsonako taldeak egin
ondoren, taldekide bakoitzak komikiaren orri bat irakurri eta kolorezta
dezala. Bukatzen duzuenean, denon artean irakurri dezakezue komikia.
o Erakusketa: Lehenengo eta behin 4-5 pertsonako taldeak egingo ditugu.
Talde bakoitzak erakusketaren panel bana hartu eta aztertuko du.
Ondoren, aztertutako panelaren laburpen txiki bat egin eta klasekideei
azalduko die panelaren edukia.
o Bateratzea: Komikia, erakusketa eta koaderno hau landu ondoren,
pentsatu arranoaren inguruko galdera batzuk bisitan gidatuko zaituzten
monitoreei egiteko. Ziurtatu KOMIKIAN ETA ERAKUSKETAN EZ DAGOELA
ZURE GALDEREN ERANTZUNIK. Nahikoa da 5 edo 7 galdera egitea.
2.- Bisitan zehar
-

Bisitaren bukaeran, guztion artean erabakitako galderak egingo zaizkie
monitoreei. Ez da beharrezkoa koaderno hau bisitara eramatea.

3.- Bisitaren ostean
-

Zure irakasleen laguntzarekin, prozesuan ikasi duzun guztia jasotzen duen
zerbait prestatu beharko duzu. Testua, murala, liburuxka, egunkaria,
aurkezpena etab. izan daiteke. Arrano arrantzale bati zuzendutako gutun bat
ere izan daiteke. Horretarako, Urdaibain aurten askatu diren eta izena duten
5etako bat aukeratu dezakezu.
http://www.birdcenter.org/eu/guri-buruz/urdaibai-ospreys

A. Bizilekua:
1.- Zer da hezegune bat?:

BAI / EZ
Mareen bitartez ibaietako eta itsasoko urak nahasten diren sakonera gutxiko
ingurunea.
Urez beteta dagoen basoa
Sakonera handiko lakua

2.- Zeintzuk dira arrano arrantzalearentzat Euskal Herriko hiru hezegune garrantzitsuenak?
Adieraz itzazu mapa horretan. Borobil bakoitzean parentesi arteko hizkiak jarri.
Gipuzkoan (GI):
___________________

Bizkaian (BI):
___________________

Araban (VI)
___________________

3.- Krustazeoak edo moluskoak?
-

Izkira
Ibai-muskuilua
Ereza
Karramarroa
Berberetxoa

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Lotu aipatutako espezieak dagokien irudiarekin:

4.- Zer dira hegazti limikoloak:

BAI / EZ
Buztan luzea daukaten hegaztiak
Limoetan(*) bizi eta ornogabe txikiez elikatzen diren hegaztiak dira
Arrano arrantzalea bezalako harrapariak

(*) Limoa, paduretako substratu fina eta lupetsua da.

B. Espeziea
5.- Hegazti guzti hauetatik esan zeinek daukan arrano arrantzalearen antzeko tamaina
(alderatu itzalak eskalan).

Arrano beltza

Usoa

Egia – Gezurra:

Zapelatz arrunta

Zikoina

Sai arrea

Bai / Ez

Usoa baino handiagoa
Sai arrea baino handiagoa
Arrano beltza baino txikiagoa
Zapelatz arrunta baino handiagoa
Zikoina bat baino txikiagoa

6.- Irudi honetan arrano arrantzale baten argazki bat daukazu. Egin ezazu deskribapen labur
bat kontutan izanda arranoaren kolorea, begiak, burua, mokoa, atzaparrak etb…

7.- Arrano arrantzaleak arrantzan egiteko teknika berezia dauka, 4 mugimendu egiten ditu.

Deskribatu irudietan ikusten duzuna:
1.-

2.-

3.-

4.-

8.- Arrano arrantzalearen elikadura arrainak soilik badira… Bizi al izango zen?
HABITATA
Desertu batean

BAI / EZ
Zergatik:

Irla batean

Zergatik:

Izoztutako Itsaso
batean

Zergatik:

Laku batean

Zergatik:

C. Migrazioa:
9.- Zer da migrazioa?

10.- Zergatik doaz migrazioan hegaztiak?

11.- Arrano arrantzaleen migrazioa bi norabidetan gertatzen da urtero:

Udaberrian:

X batekin
markatu

Hegoaldetik iparraldera
Iparraldetik hegoaldera

Zergatik?

Udazkenean:
Hegoaldetik iparraldera
Iparraldetik hegoaldera

Zergatik?

X batekin
markatu

12.- Zein hilabetetan ikus ditzakegu arrano arrantzale gehien Euskal Herriko hezeguneetan?

Otsaila
Martxoa
Ekaina
Iraila
Azaroa

13.- Zergatik behatzen dira gehiago hilabete horietan?

D. Berreskurapen proiektua
14.- Non umatzen dute arrano arrantzaleek normalean, iparraldean edo hegoaldean?

15.- Adierazi arrano arrantzaleen 4 desagertze kausa Europan:
1.
2.
3.
4.

16.- Deskribatu laburki zertan datzan arrano arrantzalearen errekuperazio proiektuak.

17.- Zenbat urte beharko dituzte Urdaibain askatu diren arrano arrantzaleek bueltan
etortzeko:
Urte 1
2 urte
3 urte baino gehiago

Zergatik?

E. Bidai lagun
18.- 4 ikasleko taldeentzako ariketa:
Arrano arrantzaleek bakarka bidaiatzen dute baina migrazio bide horretan beste espezie
batzuekin elkartzen dira. Kontutan hartuta esposizioko 6. panela (Bidai lagun), espezieak
identifikatu beharko dituzue. Espezie bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartzea ere
garrantzitsua da (mokoa, hanka-motak, tamaina, sama-mota, etb…) identifikatu den hegazti
hori hegazti-talde batean sartzeko. 4 pertsonako talde bakoitzak plaka bat aztertuko du eta
hipotesiak
egingo
ditu
elikadura,
habitata,
kamuflajea,
etab…
zehaztuz.

Zikoniformeak:

Anatidak eta antzekoak:

Limikoloak

Link interesgarriak:
http://www.rspb.org.uk/discoverandenjoynature/discoverandlearn/birdguide/name/o/osprey/
http://www.ospreys.org.uk/
http://www.seo.org/ave/aguila-pescadora/
http://eu.wikipedia.org/wiki/Arrano_arrantzale
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/04/29_pescadora.pdf

http://www.birdcenter.org/eu/guri-buruz/urdaibai-ospreys

