
Paristik ume jaioberriak ekartzen
dituztela eta, hiriguneetan ez ezik,
kulturan ere barneratuta ditugu
zikoinak. Kulturan eta hirigune
batzuetan badaude, bai, baina
1950eko hamarkadaren inguruan
hainbat eta hainbat lekutatik
desagertu zen hegazti galant hori.
Harrezkero, bere kabuz
berreskuratu da kasu batzuetan.
Urdaibai Biosferaren Erreserban,

berriz, lagundu egin diote
zikoinari, eta 2003az geroztik

birsartze-programa bat dute
martxan.

Babeslea:

Urdaibain, 
zikoinak bueltan

ikusteko zain
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hegan egiten ikasten ari zirela habia-
tik erori direlako edo beste arrazoiren
batengatik jendeak zentro horretara
eramandako hegaztiak.

Oro har, zikoina gazteak ekarri dituzte.
Aitor Galarzak, Ciconia proiektuaren
arduradunak, azaldu digu zergatik egin
duten hori: “zikoinak oso filopatrikoak
dira; hau da, migrazio-garaian jaio-

BIZKAIKO ZIKOINA ZURIAREN POPULAZIOA,
eta, bereziki, Urdaibai Biosferaren Erre-
serbakoa, indartzeko helburuarekin
jarri zuen martxan Ciconia proiektua
Urdaibai Fundazioak. Aurretik Fran-
tzian, Alemanian eta Suedian antzeko
ekimenek arrakasta handia izan zutela
ikusita, Urdaibain mende bat desager-
tuta daraman espeziea berreskura-
tzeari ekin zioten.

Zikoinak jasotzeko
azpiegitura
Proiektuaren lehenengo lana zikoinen-
tzako neurriko txoritegi bat egitea izan
zen. Itsasaldeko jabari publikoko lur-
eremu batean eraiki zuten Atxagako
zentroa. Bizkaiko Foru Aldundiak
finantzatu zuen lana, eta Ingurumen
Ministerioak eta Kortezubiko Udalak
baimena eman zuten aipatutako lur-
sailean egiteko zentroa.

Txoritegiak ehun metro karratu inguru
ditu, nahikoa handia da hegaztiek
muskuluak garatzeko, pausalekuak
ditu, eta baita animaliok garbitzeko
behar duten ur-iturria ere.

Txoritegia betetzeko zikoinak basani-
maliak errekuperatzeko hainbat zen-
trotatik ekarri dituzte Urdaibaira.
Gehienak Vallcalent-eko zentroan jaso-
takoak dira, Lleidan, beren habia sun-
tsitu delako, gurasoak hil direlako,
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territik milaka kilometro urrundu
badaitezke ere, joera handia dute jaio-
terrira itzultzeko. Eta filopatria hori
habian daudenean finkatzen da. Dena
den, gazteak diren bitartean jaioterri-
tzat jotzen duten eremua alda daiteke”.
Horrela lortzen dute migrazio-garaia
bukatutakoan zikoinek Urdaibaira
itzultzeko joera izatea, eta ez itzultzea
beren benetako jaioterrira. “Hori lor-
tzeko, ezinbestekoa da zikoinak gutxie-
nez bi negu ematea kokaleku berrian”,
esan digu Galarzak.

2005ean askatu zituzten birsartzeko
zentroan egondako lehenengo zikoi-
nak Urdaibain. 2003an ekarritako
“kumaldia” izan zen, eta, ondoren,
2007an eta 2008an, beste belaunaldi
bana askatu zituzten. Jakina, beste bi
haiek ere egokitzeko beharrezko den-
bora eman zuten Urdaibain.

Askatu eta gero, zer?
Denera, 38 zikoina askatu dituzte. Galar-
zak esan bezala, “goizegi da oraindik
ondorio orokorretara iristeko, baina
dagoeneko hirutan ikusi dugu zer ger-
tatu den askatutako zikoinekin, eta joera
batzuen zirriborroak aipa ditzakegu”.

Adibidez, ikusi dute gutxi gorabehera
zikoinen erdiak hil egin zirela askatu
eta lehenengo hilabeteetan, eta % 80
lehenengo astean hil zirela. Horietako
hamalau, gainera, zentrotik hiru kilo-
metro baino gutxiagora zeudela hil
ziren.

[           ]
“jendeak begiko 
ditu zikoinak, 

eta horrek laguntza
jasotzeko ateak

ireki dizkio”
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Urtebete luze
izaten dituzte
zikoina gazteak
zentroan, haien
portaera alda
dezaten, eta
Urdaibai jo dezaten
jaioterritzat.
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Inguruko eskola-umeek zikoinekin egindako jarduera guztietan parte hartu dute. 
Irudian, Aitor Galarza, eskola-umez inguratuta, zikoinei eraztunak jartzen.
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Zergatik hil ziren? Galarzak azaldu
digunez, zentroaren inguruan hilda-
koetatik zazpi zikoina sare elektrikoko
elementuren baten kontra jota hil ziren,
lau trenak harrapatuta, bat itota, beste
bat intoxikatuta eta azkenekoa tiroz hil
zuten.

Hori ikusita, esan daiteke gatibualdia
pasatzean hasten dela benetako
erronka zikoinentzat; orduan hasten da
eguneroko “lehia”. Udaberrian askatu
zituzten zikoinak, garai horretan ugal-
tzen direlako. Izan ere, hegazti migra-
tzaile horiek, udaberria-uda pasatzen
dute gure inguruan (Europa osoan, oro
har), hemen ugaltzen dira, eta udaren
bukaeran Saharaz hegoaldeko eskual-
deetara abiatzen dira, negua Afrika
tropikalean pasatzera. 

Askatu zituztenean, zikoinek bi urte
inguru zituzten, eta, normalean, hiru-
lau urte dituztenean hasten dira ugal-
tzen. Beraz, udaberrian askatu arren,
askatu berritan ez ziren hasi bikoteki-
dea bilatzen, habiak egiten eta abar.
Galarzak azaldu digunez, dena den,
komenigarria ikusten zuten garai har-
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tan askatzea, “askatutako inguruan ibili
zirelako, nahiz eta ez ugaldu. Izan ere,
horrela aukera gehiago zeuden
hurrengo urtean hona itzultzeko”. 

Askatutakoan, zikoinek beren senaren
aginduei erantzunez, Urdaibaitik alde
egin zuten. Urdaibai Fundazioan zain
egon ziren, hurrengo udaberrian itzu-
liko ote ziren. Askatutako guztietatik
lehenengo kumaldiko bi baino ez ziren
agertu Urdaibain. 2006an izan zen hori.
Itzulitako bietatik bakar bat, ar bat, Ur-
daibaiko zentroan egon ez zen eme ba-
tekin elkartu zen 2006an, eta habia egin
zuten. Itxuraz, ematen zuen arrautzak
jarri zituztela eta umetxoak izango zituz-
tela, baina ez zen horrelakorik gertatu.

Hurrengo urtean, 2007an, berriz agertu
zen aurreko urteko bikotea umatzeko
garaian Urdaibain, eta, orduan bai, bi
zikoinakume izan zituzten. Eta 2008an
berriz elkartu eta beste bi kume izan
zituzten. Azkeneko ehun urteetan
Urdaibain jaiotako lehenengo zikoina-
kumeak izan ziren.

Gainerako zikoinak ez dira Urdaibaira
itzuli, baina fundazioan badakite, adi-
bidez, proiektuan askatutako bost
zikoina ez direla gehiegi urrundu
Urdaibaitik ugaltzeko: jakin dute bi
Zornotzan ugaldu direla, bat Salburuan
eta beste bi Kantabrian. Badakite,
halaber, askatutako bi zikoina Arratiara
iritsi zirela, eta han gelditu direla
harrezkero, ez dutela migratu, alegia. 

Zikoinek horrelako erabakiak hartzen
dituzte batzuetan, eta ugaltzen diren
lekuan ematen dute urte osoa. Hori,
ordea, “ez da gatibualdian egondako
zikoinetan bakarrik gertatzen, zikoina
“naturaletan” ere behatzen da joera
hori tarteka” dio Galarzak.  

[           ]
“2007an jaio 

ziren Urdaibain
lehenengo

zikoinakumeak,
azkeneko ehun

urteetako
lehenengoak”

Ciconia proiektuan, Urdaibaiko padura leheneratzeko proiektuak jarri dituzte martxan; Urdaibaiko hainbat udalekiko harremanak 
sendotu dituztelako izan da posible hori.
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animalia sentibera bat, ez da ingurune
jakin baten egoera ekologikoa islatzen
edo adierazten duen bioindikatzaile
bat... baina hegazti enblematiko bat da.
Handia da, eta itxura berezia du; horre-

Parte-hartzea sustatu
Zikoinek begikotasuna sorrarazten die-
tenez hiritarrei, zikoinak aitzakiatzat
hartuta inguruko biztanleen artean
kontserbazionismo-kontzientzia area-
gotzen saiatu dira. Hainbat jarduera
antolatu dituzte horretarako: inguruko
eskoletan hitzaldiak eman dituzte,
eskola-umeek proiektuaren jarduera
guztietan parte hartu dute, Zikoinen
Festak antolatu dituzte zikoinak zen-
trotik askatzeko garaietan eta abar.

Egia esan, zikoina, berez, ez da ekolo-
gikoki garrantzi handia duen hegazti
bat; ez da behar jakin batzuk dituen

gatik, erraz bereiz daiteke, eta, gainera,
gizakiaren inguruan bizi da: habiak
kanpandorreetan, etxeetako tximinietan
nahiz parkeetako zuhaitz altuenetan
egiten dituzte. Jendeak, oro har, begiko
ditu animaliok. Eta horrek bakarrik
laguntza jasotzeko ateak ireki dizkio.

Eta, bide batez, Urdaibai fundazioaren
jardueraren berri eman ahal izan dute
zikoinen proiektuaren bitartez. Batetik,
inguruko komunikabideek askoz inte-
res handiagoa agertu dute proiektu
horrekiko, berez, ekologiaren ikuspun-
tutik garrantzi handiagoa duten beste
batzuekiko baino; adibidez, bertako
basoa leheneratzeko eta babesteko
proiektuekiko baino.

Bestetik, harremanak sendotu dituzte
Urdaibaiko hainbat udalekin, eta beste
kontserbazio-programa batzuk finan-
tzatzea lortu dute. Besteak beste,
Urdaibaiko padura leheneratzeko hel-
burua duten proiektuak martxan jarri
ahal izan dituzte.

Zikoinei dagokienez, ez dute asmorik
zikoina gehiagorik ekartzeko; birsartze-
programa bukatutzat jo dute. Baina
jarraipena egiten jarraituko dute, eta
ikusten jarraitu Urdaibain zikoinak sar-
tzeko egindako ahaleginak bere frui-
tuak ematen dituen. 
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[ ]
“zikoinei esker

eman du Urdaibai
Fundazioak bere

jardueraren berri,
eta hainbat proiektu

abiarazi ditu”

Uzelai eta Daphne,
azkeneko ehun 

urteetan Urdaibain
ugaldu den lehenengo

zikoina-bikotea.
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Zikoinak ekartzeaz gainera, bertan ugaltzea bultzatzeko habia artifizialak eraiki 
zituzten, besteak beste.


