
Zer da biohanixtarzüna ?

Biohanixtarzüna hitza, lürrean bizi diren 
espezien dibersitatea eta aberastarzünaren 
deskribatzeko da.

Aurten, Xiberoko lizeoko 
2.eneko ikasleek, 
biohanixtarzünaren geia lantü 
dügü, bi lekü desbardinetan : 
lizeoan eta Zumaian.
Sohütan, txoriak aztertü 
dütügü protokolo bat 
jarraikitzez. Protokolo hori 
libürü ttipi bat zen, gure 
lagüntzeko, txoriren izenen 
edireiteko.
Bi lekütarik egin dütügü 
obserbazio lanak, lizeoko 
lehen solairütik lehenik eta 
peko aldean den libürütegitik 
ondotik.  15 minuta 
bagüntüan ikusten güntüan 
txori mota  desbardinen 
kontatzeko.

Gure emaitzak erakasleari 
eman deitzogü.
Txori ttipietan bereziki  
amilotx urdina eta papo-
gorriak ikusi dütügü ; txori 
handietan aldiz, ürzoak eta 
beleak.

Argazkia Louise, lizeoan.

Argazkia Alicia, amillotx 
urdina

Argazkia Alicia, papogorria

Zer ote da « Viginature école » protokoloa ?

Bigerren akitibitate gisa, 
Gipuzkoako Zumaia herrilat 
izan gira bidajez. Han, 
Zumaiako Flysh famatüak ikusi 
dütügü.
Lehenik, Algorri interpretazio 
zentroalat joan gira, Flyschen 
eta üngüramenaren historiaren 
ikasteko. Gidariek esplikatü 
deiküe harrietan badirela 
fosilak. Fosil horiek, histori bat 
kontatzen deiküe libürü bat 
balin bezala -100 000 000-etik, 
-50 000 000 urtealat. Flyshetan 
edireiten diren fosil horien 
bidez, jakiten ahal dügü 
espezien dibersitatea eta beren 
bizi baldintzak nolakoak ziren.

Ondotik, kanpo elki gira eta gure begiez ikusi ahal izan dügü nola arrokak 
aztertzez ohartzen ahal giren denboran izan diren klima eta tenperatüra 
kanbiamenetaz. Haitzer esker beraz, izan diren tenperatura ezbardinak 
zehazten ahal dütügü : Arroka gogor, hezürrez eta küskiez beterik balin 
bada, ordüan klima idor bat izan dela erran nahi dü. Haitza lohitsü eta 
marddo balin bada, klima hezea izan da.  
Itsas ezpondan ginelarik ontsa so egitez ohartü gira flysheko geruza 
ezderdinek kolore argiago ala ülünagoak zütüela. Gidariak esplikatü deikü 
meteoritako errautsak zirela. Düala 65 000 000 urte erori zen  meteoritak  
lürreko eta itsasoko espezien  %70 -a desagerrarazi züan.

Nola da Zumaiako biohanixtarzüna ?

Finitzeko, Donostiako aquariuma bisitatü dügü. Han ere arrain 
mota desbardin hanitx ikusi ahal dügü: Balearen hezürdüra, 
marrazoa, katxalotea, txilibitoa, olagarroa, angirak, gatü arraina, 
dontzeilak, muxarrak, lupia etabar …. 
Arrain horiek erakusten düe biohanixtarzün izigarria badela 
itsasuko ere . Ordüan ikusten dügü biohanixtarzüna ez da bera 
lekü desbardinetan . 
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