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IAN-ANIDibulgazio ekintzeen egitaraua 20233
Aurkibidea

Urtarrila 

Xavier de Arizaga belartegi digitalaren 
mintegian izen ematea (HDXA). 
Fanerogamia

Flora espezieak argazki bidez jasotzeko eta belartegi 
digitalaren kolekzioa handitzeko lantalde bat sortzea. 
Helburu hori lortzeko, partaideek urtean zehar gara-
tuko diren 5 irteeretan parte hartzeko aukera izango 
dute. Irteerek, urte hasieran zehazten den programa 
jarraituko dute, egun beteko edo asteburuko irteerak 
izango dira, eta joan-etorriak partaideen kotxeetan 
egingo dira. Irteeretan parte hartzeko beharrezkoa 
da izena ematea eta lantaldeko kidea izatea. Ikusi 
belartegiaren garapena ANIren web-gunean.

Martxoa 

HDXA-ko ex ohizko irteera:  
29 nartziso betiko

Belartegi digitalaren irteera  Iberiar Penintsularen 
hegoaldean ezagunak diren 29 Narcissus espezie eta 
hibridoak ikusteko eta argazkiak ateratzeko xedez. 
Ciudad Real, Badajoz, Kordoba, Jaen, Cadiz, Malaga, 
Granada, Almeria eta itzuleran Madrilgo Mendilerroa 
zeharkatu eta arakatuko ditugu. Horrekin, genero ho-
rren irudikapena osatzen saiatuko gara HDXA Her-
barioan, non azken urteotan sakontzen ari garen.

Tranpa- argazkia Arabako lautadako 
baso-uharteetan

Tranpa-argazkiaren bidez fauna aztertuz lortutako 
datuei buruzko errepaso txiki bat. Erabilitako mate-
rialari, irudiak lortzeko teknikei eta bideoak bistara- 
tzeari buruz hitz egingo dugu.

Ostirala  31  19:00 etan  

ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: 20
MATRIKULA: bazkideak 10 euro
/ez bazkideak: 20 euro

ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: Belartegi digitalaren 
mintegian apuntaturik 
daudenentzat soilik

ANTOLATZAILEA: Norber Fuente
PLAZAK: 20
MATRIKULA: dohain

Ostirala  20  19:00 etan

Astehelena  13       Ostirala  24

Katajineta (Genetta genetta)
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Aurkibidea

Apirila

HDXAko 1. Irteera:  
N. x stenanthus eta N. x pacensis 
Valonsanderon (Soria)

Irteera honetan bi nartziso hibrido azpimarragarri 
bilatu eta argazkiak aterako ditugu: N. x stenanthus 
(N. confusus x bulbocodium)  eta N. x pacensis (N. 
confusus x N. coronatus ssp. coronatus). Valonsade-
ro mendiaren ingurua arakatuko dugu, Soriatik ger-
tu dagoen aisialdirako gunea, non hareharrizko har-
kaitzen artean eta amezti-giroan bizi diren guraso 
ugarien artean.

HDXAko 2. Irteera:  
N. x pugsleyii S. Juan de la Peña  
eta  Jaca Belartegia

Irteera honen helburua bikoitza da: alde batetik, San 
Juan de la Peñako monasterio berriaren inguruko 
eremuak esploratuko ditugu, non konglomeratuen 
ertzetan N. moschatus, N. assoanus eta bien hibri-
doa bizi den, eta beraien biltzaileak izan ezik beste 
inork ikusi ez duena. Bigarren helburua JACA her-
barioa bisitatzea da, Centaurearen datuak biltzeko, 
abian dugun ikerketarako.

Ibilaldi ornitologikoak I

Bi irteera egingo ditugu eraztun berdean zehar. Ber-
tan aurkituko ditugun hegaztiak identifikatuko ditugu, 
batez ere beraien kantuari erreparatuz, baita beraien 
portaerari eta habitatari arreta eginez.

ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: Belartegi digitalaren min-
tegian apuntaturik daudenentzat 
soilik

ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: Belartegi digitalaren min-
tegian apuntaturik daudenentzat 
soilik

ANTOLATZAILEA: Begoña Nogueiras
PLAZAK: 10
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Larunbata  08       Igandea  09

Asteazkena  12       Osteguna  13

Igandea  16

Narcissus moschatus

Hontz ertaina  (Asio otus)



IAN-ANIDibulgazio ekintzeen egitaraua 20235
Aurkibidea

Apirila
Gorbeiako magaletik ibilbide likenikoa

Gorbeiako Parke Naturalean zehar oinezko ibilbidea. 
Irteera Zarate 1 aparkalekutik izango da.  Ondoren 
igoera (2-3h inguru) eta tartean pare bat geldial-
di likenak aztertzeko pagadiaren zuhaitz-mugarai-
no. Azkenik jardueraren xede den espeziearen bisi-
ta. Bukatzeko bazkaria (parte-hartzaile bakoitzaren 
eskutik) eta  jaitsiera. 
Aurreikusitako iraupena: 8 ordu.

Maiatza
Minimaratoi ornitologikoa

Gasteizko eta Salburuako mendien inguruan ahalik 
eta hegazti-espezie gehien antzemateko jarduera 
ez-lehiakorra. Okina herrian hasiera emango diogu 
ibilbideari, eta, Gasteizko mendien iparraldeko ma-
galeko pago eta haritzen basoak zeharkatu ondoren, 
Salburuako hezeguneetara hurbilduko gara, ibilbi-
dea amaitzeko. Ibilaldi luze honen bidez, gure inguru 
hurbilean habia egiten duten espezieen aniztasuna 
ezagutuko dugu, eta haien identifikazio bisual zein 
entzunezkoan lagunduko diguten jarraibideak ikasi-
ko ditugu.

ANTOLATZAILEA: Bea Fernández
PLAZAK: 10
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

ANTOLATZAILEA: Mariflor Morillo
PLAZAK: bazkideentzat bakarrik
MATRIKULA: bazkideentzat garraioa 
eta sarrera dohainik

Igandea  23

Igandea  07

Irteera soziala “Hontza” Natur 
Zientzien Museora, Mañarian

Bisita gidatua Hontza Museora. Bertan mundu osoko 
eta natur zientzien arlo guztietako aleak daude, Ara-
bako Naturaren Institutuko (IAN-ANI) bazkide guz-
tientzat. Bisitaren ondoren, Mañarian bazkari bat 
egingo da bertako taberna batean.
Martxoaren 31a baino lehen izena ematea.

Larunbata  20

ANTOLATZAILEA: Jose Antonio  
Gainzarain
PLAZAK: 12
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Larre-buztanikara (Motacilla flava)

Vulpicida pinastri
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Aurkibidea

Maiatza
Ibilaldi ornitologikoak  II

Bi irteera egingo ditugu eraztun berdean zehar. Ber-
tan aurkituko ditugun hegaztiak identifikatuko ditugu, 
batez ere beraien kantuari erreparatuz,  baita beraien 
portaerari eta habitatari arreta eginez.

HDXAko 3. irteera:  
Ononis rotundifolia eta Siloseko 
zonaldea

Txangoaren helburua  oso bitxia  den Ononis rotun-
difolia bilatzea eta argazkiak ateratzea izango da. 
Bere populazio ezagun bakarra Gayubar mendiaren 
hegal malkartsuetan dago, Silosetik gertu. Burgosko 
paisaia bikain honetako kareharrizko mahai batzuk 
miatzeko aprobetxatuko dugu.

ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: Belartegi digitalaren min-
tegian apuntaturik daudenentzat 
soilik

Ononis rotundifolia

Larunbata  10       Igandea  11

Ekaina
Naturaren ilustrazio-marrazketa 
tailerra

Naturaren marrazkiaren munduan barneratzeko tai-
ler laburra.
Formak eta bolumenak nola irudikatu marrazki 
geometrikoen, itzalen eta perspektiben bitartez…  
Landa-koadernoa.

ANTOLATZAILEA: Norber Fuente
PLAZAK: 15
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Igandea  04

Larunbata  27 ANTOLATZAILEA: Begoña Nogueiras
PLAZAK: 10
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Euli-txori grisa (Muscicapa striata)

Zuhaitz-igel arrunta (Hyla arborea)
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Aurkibidea

Ekaina

Anfibioen kontserbazioa Bikuñako 
aintziran

Bikuñako aintziraren perimetroa zeharkatzeko 5 bat 
orduko goizeko irteera. Gune pribilegiatu horretan 
anfibioen habitata hobetzeko eta ingurunea natura-
lizatzeko hartutako neurrien berri azalduko dira.

Landare naturalekin masajerako 
olioak egiteko lantegia

Tailerrak bi zati izango ditu: 
1. Bildutako sendabelarrekin hainbat olio egiteari 

buruzko teoria eta praktika; eta horien onura eta 
jarraibide terapeutiko ohikoenak azaltzea. 

2. Egiten ditugun produktuekin masajea ematen 
hasteko borondatezko praktika txikia. 

Material eta osagai guztiak antolatzaileak ematen 
ditu (Arabako Natura Institutua).

Uztaila

HDXAko 4. irteera:  
Kataluinako Pirineotara txangoa

Sestaoko  Natur Zientzia Elkartearekin lankidetzan 
hainbat txango egingo ditugu Kataluniako Pirinioe-
tan  barrena,  gure bizitokitik urrunen dauden eta 
gutxien ezagutzen ditugun Pirinioak . Bertako sarbi-
deak aprobetxatuz, gailur altuetan mugituko gara 
flora eta paisaiari arreta eginez. Gandorrak, harkai-
ztegiak, hartxingadiak, hezeguneak, iboiak, elurzu-
loak ikusiko  ditugu, eta landare alpetar eta subalpin 
askori argazkiak ateratzen saiatuko gara.

ANTOLATZAILEAK: Conrado Tejado 
eta Mª Elena Potes
PLAZAK: 10
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

ANTOLATZAILEA: Ángel García Sole-
to eta Unai  García de Madinabeitia
PLAZAK: 12
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: Belartegi digitalaren min-
tegian apuntaturik daudenentzat 
soilik

Igandea  18

Larunbata  24

Astehelena  03       Igandea  09
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Aurkibidea

Uztaila

Lopinga achine, Sierra Salvadako bitxi 
entomologikoa

Lopinga achine tximeletak, Iberiar Penintsulako es-
kasenetako zein  mehatxatuenetako bat, Sierra Sal-
vadan du populaziorik onena. Zorterik izanez gero, 
bere habitat naturalean behatzen saiatuko gara.

HDXAko 5. irteera:  
Recuenco mendiko Centaureak

Bozootik abiatuta Recuenco mendia bisitatuko dugu, 
bertan bizi diren eta xehetasunez aztertzen ari ga-
ren Centaureak aurkitzeko. Garrantzi biogeografiko 
handiko gunea da, Iberiar Arkuaren ertzean baitago, 
Kantauri Mendien, Euskal Mendien eta Iberiar Sis-
temaren lotunean.

ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: Belartegi digitalaren min-
tegian apuntaturik daudenentzat 
soilik

Igandea  16

Igandea  23

ANTOLATZAILEA: Nacho García
PLAZAK: 8
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Lopinga achine

Centaurea zubiae
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Aurkibidea

Taillerra + irteera onddoak II

“Iniciación a la micología. Setas de otoño II”
Mikologiaren sarrera jarduera hau, onddo askomize-
toak eta basidiomizetoak ezagutzeko prestatu dugu. 
Jarduera honetan, tailerren eta irteeren bitartez eza-
gutza gureganatuko dugu. Onddo hauek zehazki zer 
diren, zer funtzio betetzen duten, non eta nola bizi 
diren eta zein genero eta espezietakoak diren argi- 
tzen saiatuko gara, ezaugarri makroskopiko, mikros-
kopiko eta organoleptikoen bitartez.
Gure arau nagusia, natura errespetatzea izango da, 
beti ere lurralde bakoitzaren araudia kontuan hartuz. 
Irteera honen helburua ikastea izango da, hortaz ez 
ditugu onddoak bilduko kopuru handitan.
Onddoak biltzeko, ikasteko edo dastatzeko teknika 
batzuk behar direla argi dago, eta hauek ikasiko di-
tugu. Honezkero, zatozte gurekin onddoen mundo 
zoragarria ezagutzera!

Ostirala  15 (tailerra)  Larunbata  16 (irteera) ANTOLATZAILEA: Alfonso López de 
Armentia
PLAZAK: 18
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Amanita fulva

Ostirala  08 (tailerra)  Larunbata  09 (irteera)

Iraila ANTOLATZAILEA: Alfonso López de 
Armentia
PLAZAK: 18
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Amanita cesarea

Taillerra + irteera onddoak I

“Iniciación a la micología. Setas de otoño I”
Mikologiaren sarrera jarduera hau, onddo askomize-
toak eta basidiomizetoak ezagutzeko prestatu dugu. 
Jarduera honetan, tailerren eta irteeren bitartez eza-
gutza gureganatuko dugu. Onddo hauek zehazki zer 
diren, zer funtzio betetzen duten, non eta nola bizi 
diren eta zein genero eta espezietakoak diren argi- 
tzen saiatuko gara, ezaugarri makroskopiko, mikros-
kopiko eta organoleptikoen bitartez.
Gure arau nagusia, natura errespetatzea izango da, 
beti ere lurralde bakoitzaren araudia kontuan hartuz. 
Irteera honen helburua ikastea izango da, hortaz ez 
ditugu onddoak bilduko kopuru handitan.
Onddoak biltzeko, ikasteko edo dastatzeko teknika 
batzuk behar direla argi dago, eta hauek ikasiko di-
tugu. Honezkero, zatozte gurekin onddoen mundo 
zoragarria ezagutzera!
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Aurkibidea

Hegaztien Eguna: Urdaibai eta Bird 
Center

Landa-bisita Oka ibaiaren itsasertzeko estuario-
ra (Bizkaia). Bertan, hainbat hezegune natural eta 
birsortuak daude. Hezegune horiek, bereziki migra-
zioan eta negualdian, uretako hegazti ugari hartzen 
dituzte. Urdaibai Bird Center hegaztien migrazioari 
buruzko interpretazio-ekipamendua da, eta nazioen 
artean kontserbazioa sustatzen du.

Larunbata  07

Urria ANTOLATZAILEA: Jose María 
Fernández
PLAZAK: 15
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Mokozabal zuria (Platalea leucorodia)

Fot: M. Arrazola

HDXAko 6. irteera:  
Nymphoides peltata eta Asturiaseko 
iratxeak

Udazkeneko txango honen helburua duela gutxi Kan-
tabrian bigarren kokagune batean  aipatu den nenufar 
nano bitxi hau aurkitzea da. Txango berean, Kanta-
briako eta Asturiaseko sakanetan ohikoak ez diren 
iratze endemiko batzuk aurkitzen saiatuko gara.

Larunbata  23       Igandea  24

ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: Belartegi digitalaren min-
tegian apuntaturik daudenentzat 
soilik

Culcita macrocarpa

Iraila
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Aurkibidea

Taillerra + irteera onddoak IV

“Mikologiaren hastapena. Udazkenezko onddoak IV”
Mikologiaren sarrera jarduera hau, onddo askomize-
toak eta basidiomizetoak ezagutzeko prestatu dugu. 
Jarduera honetan, tailerren eta irteeren bitartez eza-
gutza gureganatuko dugu. Onddo hauek zehazki zer 
diren, zer funtzio betetzen duten, non eta nola bizi 
diren eta zein genero eta espezietakoak diren argi- 
tzen saiatuko gara, ezaugarri makroskopiko, mikros-
kopiko eta organoleptikoen bitartez.
Gure arau nagusia, natura errespetatzea izango da, 
beti ere lurralde bakoitzaren araudia kontuan hartuz. 
Irteera honen helburua ikastea izango da, hortaz ez 
ditugu onddoak bilduko kopuru handitan.
Onddoak biltzeko, ikasteko edo dastatzeko teknika 
batzuk behar direla argi dago, eta hauek ikasiko di-
tugu. Honezkero, zatozte gurekin onddoen mundo 
zoragarria ezagutzera!

Ostirala  27 (tailerra)  Larunbata  28 (irteera)

Urria

ANTOLATZAILEA: Alfonso López de 
Armentia
PLAZAK: 18
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Entoloma lividum

Taillerra + irteera onddoak III

“Mikologiaren hastapena. Udazkenezko onddoak III”
Mikologiaren sarrera jarduera hau, onddo askomize-
toak eta basidiomizetoak ezagutzeko prestatu dugu. 
Jarduera honetan, tailerren eta irteeren bitartez eza-
gutza gureganatuko dugu. Onddo hauek zehazki zer 
diren, zer funtzio betetzen duten, non eta nola bizi di-
ren eta zein genero eta espezietakoak diren argitzen 
saiatuko gara, ezaugarri makroskopiko, mikroskopiko 
eta organoleptikoen bitartez.
Gure arau nagusia, natura errespetatzea izango da, 
beti ere lurralde bakoitzaren araudia kontuan hartuz. 
Irteera honen helburua ikastea izango da, hortaz ez 
ditugu onddoak bilduko kopuru handitan.
Onddoak biltzeko, ikasteko edo dastatzeko teknika 
batzuk behar direla argi dago, eta hauek ikasiko di-
tugu. Honezkero, zatozte gurekin onddoen mundo zo-
ragarria ezagutzera!

Ostirala  13 (tailerra)  Larunbata  14 (irteera)

ANTOLATZAILEA: Alfonso López de 
Armentia
PLAZAK: 18
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Hypsizygus ulmarius
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Aurkibidea

HDXAko 7. irteera: 
Kostaldeko Salikornien haziak

Salicornia generoa oso aztertuta  ez dagoen landare 
halofiloen genero bat da. Landare hauek aztertzeko 
zailak dira bere lore nano eta ezkutuengatik, bes-
teak beste. Itsasertzeko aleen haziak biltzen saiatuko 
gara, Ebro Haraneko kubeta endorreikoetan bizi di-
renekin alderatzeko asmoz  eta  posible balitz, taxo-
nomikoki erabiltzeko.

Larunbata  18       Igandea  19 ANTOLATZAILEA: Pello Urrutia
PLAZAK: Belartegi digitalaren min-
tegian apuntaturik daudenentzat 
soilik

Salicornia dolicostachya

Taillerra + irteera onddoak V

“Mikologiaren hastapena. Udazkenezko onddoak V”
Mikologiaren sarrera jarduera hau, onddo askomize-
toak eta basidiomizetoak ezagutzeko prestatu dugu. 
Jarduera honetan, tailerren eta irteeren bitartez eza-
gutza gureganatuko dugu. Onddo hauek zehazki zer 
diren, zer funtzio betetzen duten, non eta nola bizi 
diren eta zein genero eta espezietakoak diren argi- 
tzen saiatuko gara, ezaugarri makroskopiko, mikros-
kopiko eta organoleptikoen bitartez.
Gure arau nagusia, natura errespetatzea izango da, 
beti ere lurralde bakoitzaren araudia kontuan hartuz. 
Irteera honen helburua ikastea izango da, hortaz ez 
ditugu onddoak bilduko kopuru handitan.
Onddoak biltzeko, ikasteko edo dastatzeko teknika 
batzuk behar direla argi dago, eta hauek ikasiko di-
tugu. Honezkero, zatozte gurekin onddoen mundo 
zoragarria ezagutzera!

Azaroa
Ostirala  10 (tailerra)  Larunbata  11 (irteera)

Phlebia

ANTOLATZAILEA: Alfonso López de 
Armentia
PLAZAK: 18
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Chroogomphus rutilus
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Aurkibidea

Taillerra + irteera onddoak VII

“Mikologiaren hastapena. Udazkenezko onddoak VII”
Mikologiaren sarrera jarduera hau, onddo askomize-
toak eta basidiomizetoak ezagutzeko prestatu dugu. 
Jarduera honetan, tailerren eta irteeren bitartez eza-
gutza gureganatuko dugu. Onddo hauek zehazki zer 
diren, zer funtzio betetzen duten, non eta nola bizi 
diren eta zein genero eta espezietakoak diren argi- 
tzen saiatuko gara, ezaugarri makroskopiko, mikros-
kopiko eta organoleptikoen bitartez.
Gure arau nagusia, natura errespetatzea izango da, 
beti ere lurralde bakoitzaren araudia kontuan hartuz. 
Irteera honen helburua ikastea izango da, hortaz ez 
ditugu onddoak bilduko kopuru handitan.
Onddoak biltzeko, ikasteko edo dastatzeko teknika 
batzuk behar direla argi dago, eta hauek ikasiko di-
tugu. Honezkero, zatozte gurekin onddoen mundo 
zoragarria ezagutzera!

Azaroa

Abendua ANTOLATZAILEA: Alfonso López de 
Armentia
PLAZAK: 18
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Scutellina scutellata

Ostirala  15 (tailerra)  Larunbata  16 (irteera)

Taillerra + irteera onddoak VI

“Mikologiaren hastapena. Udazkenezko onddoak VI”
Mikologiaren sarrera jarduera hau, onddo askomize-
toak eta basidiomizetoak ezagutzeko prestatu dugu. 
Jarduera honetan, tailerren eta irteeren bitartez eza-
gutza gureganatuko dugu. Onddo hauek zehazki zer 
diren, zer funtzio betetzen duten, non eta nola bizi 
diren eta zein genero eta espezietakoak diren argi- 
tzen saiatuko gara, ezaugarri makroskopiko, mikros-
kopiko eta organoleptikoen bitartez.
Gure arau nagusia, natura errespetatzea izango da, 
beti ere lurralde bakoitzaren araudia kontuan hartuz. 
Irteera honen helburua ikastea izango da, hortaz ez 
ditugu onddoak bilduko kopuru handitan.
Onddoak biltzeko, ikasteko edo dastatzeko teknika 
batzuk behar direla argi dago, eta hauek ikasiko di-
tugu. Honezkero, zatozte gurekin onddoen mundo 
zoragarria ezagutzera!

ANTOLATZAILEA: Alfonso López de 
Armentia
PLAZAK: 18
MATRIKULA: bazkideak 3 euro
/ez bazkideak 6 euro

Imleria badia 

Ostirala  24 (tailerra)  Larunbata  25 (irteera)
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ARGIBIDEAK ETA IZEN-EMATEA

Arren, behar beharrezkoa ez bada, ez nazazu inprimatu

Ekintza bati buruzko argibide zehatzak eskuratzeko eta izena emateko  
(gutxi gorabehera hilabete bat lehenagotik): 

webgunean sartu (www.ian-ani.org) (ikus Hurrengo ekintzak 
hasiera-orrian edo Ekintzak atala; izena emateko orria ekintza bakoitzaren 
deskribapenaren bukaeran dago): lehenesten dugun bidea, 945 246606 telefonora 
deitu edo gure egoitzara jo (UNED eraikina, Pedro Asua, 2-3.a; bisitarientzako 
ordutegia: ostiraleko 19:00etatik 20:30etara, jai-egunetan, -zubietan eta 
-bezperetan izan ezik).

Ilustr. Antonio González

http://www.ian-ani.org/
http://www.ian-ani.org/actividades/category/actividades/

