
Ehiztariak beldurtu egin ziren, kontaketa horietako
emaitzak usoaren ehiza, eta bereziki kontrapasa,
murrizteko edo debekatzeko erabiliko zirela uste bai-
tzuten. Beraz, Pirinio Atlantikoko departamenduko ehiz-
tarien federazioak ere uso-kontaketei ekin zion, Iratin,
ekologistak baino pixka bat gorago. Gainera, Akitania-
ko bertze departamenduetako ehiza-federazioek ere
lagundu zuten, hau guztiaren ondorioz pagausoari
buruzko ikerketa handiena sortuz.

Kontaketak bi talde desberdinek egin arren, biek
emaitza bertsuak eskuratu zituzten.

Baina emaitzak Iratin pasatzen diren usoenak dira, soi-
lik. Eta zertan dira Europako gainerako populazioak?
Edo migratzen duten populazioak, bederen? Hots, Ira-
tin 15 urtez ikusi den beherakadak gainerako popu-
lazioak ere urritzen ari direla erran nahi al du? Ez da
erantzunik ematen ahal galdera horri, ez behintzat
Portugalen eta Espainiako hegoaldean, neguan usoak
"milaka" direla ikusita1, nahiz eta haien kopurua ere
apaltzen ari dela uste den. Zenbaitzuk diotenez Fran-
tzian gero eta pagauso gehiago geratzen da negua
pasatzen, arto-lekuetan, naiz eta hori ez duen nehork
frogatu ahal izan.

Pagausoa (Colomba palumbus)

Pagausoaren ehizak tradizio handia du Euskal Herrian.
Nafarroa eta Lapurdi arteko mugan sarez harrapatzen
dituzte. Tokirik gehienetan airera tiro eginda eta Nafarroa
eta Araba arteko mugan pausatu-arazi ondoren.

Pagausoaren
egoera
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Urria da, udazkeneko hego-haizearen garaia
eta hego-haizea ero-haizea edo andra-haizea
ez ezik uso-haizea ere bada. Eta gurean,
Ehiztari guztiak horren zain! Ehiza-sasoian
maiz azaltzen dira ehizaren aldeko eta
kontrako jarrerak, baina filosofia-jarrerez
gain garrantzitsua da uso-populazioen
dinamika eta egoera zein den ezagutzea ere.

Historia: Iratiko zentsua
1980ean, hainbat ekologista-taldek Organbidexkako
lepoa arrandatu zuten, uso-kontaketak egiteko eta
usoen bidean lepo bat "askatzeko". Ondorioz, pagau-
soak garrantzi handia hartu zuen, ordura arte nehor ez
baitzen arranguratzen pagausoaz. Egiazki, Barriety-
-ren1 ikerketetarik kanpo, ez zen bertzerik.
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riz fidagarriagoa, lumen metodoarekin sasoian goizik
sortu gazteak adinekoen taldean ezartzen baitira.
Horretarako buru-hezurraren gogortze-maila aztertu
du, urteko gazteek buru-hezurraren parte bat guria
baitute eta adinekoek, aldiz, erabat gogorra. Horrela,
goizik sortu usoak gazteen taldean ezartzen dira.
Bigarren metodo hori erabiliz, % 90 urteko gazteak
direla aurkitu du3.

Geroari buruz
1999ko ehiza-sasoian, buru-hezurraren metodoa
berriz probatu beharko da. Fidagarria dela ikusten
bada eta % 90 gazteak direla baieztatu, zenbait gal-
dera sortuko dira:

• ehizak urte-klase bat bakarrik unkitzen ote du?
• urtea baino gehiagoko usoek ez ahal dute migra-

tzen?
• Pirinioetako lepoetan zehar behin pasatu eta ikasi

egiten ote dute ondorengo urteetan kasu emaiten?

Denbora berean, Lisboako fakultateak ikerketak aitzi-
natzen ari ditu DNAren bidez populazio desberdinak
ezagutzeko eta bereizteko, eta ondoren, Europa-
-mailan, populazio bakoitzaren arazoak ezagutzeko eta
neurtzeko.

Iratiko kontaketak aurrera darrai eta Bankan eta Saran
ere usoak kontatzeko taldeak izanen dira aurten.
Horrela migrazioa mendebaleko lepoetarikan pasatzen
den ala ez frogatu ahalko da.

Oraindik gauza ainitz geratuko da azalpenik gabe,
eta agian, hegazti horrek luzaz atxikiko du misterio-
-parte bat. Ikerketa horiek galdera guztiei erantzuten
ez badie ere, uste dut horri esker ehizako mundua
ohartzen ari dela pagausoaren geroa ez dagoela ziur-
tatuta. 

Zalantza horiek guztiak izanda, 1998an neguko lekue-
tan, hots, Frantziako hegomendebaldean, Espainian
Caceres eta Badajoz-ko inguruan eta Portugalgo
hegoaldean kontaketak egitea erabaki zuten. 2000.
urteko urtarrilean bururatuko dira kontaketa horiek.

Kudeaketari buruz
Denbora berean, populazio migratzaileen jarraipene-
rako metodo arin eta zehatza finkatzeko ikerketak
egin dira. Oraingoz, gazte-kopurua neurtzeari ekin
zaio, populazioen dinamika ezagutzeko, eta beraz,
populazioa zein adineko usoek osatzen duten balio-
esteko. Baina horretako, urteko usoak bertzeetatik
bereizteko metodoa prestatu behar zen lehenik.

Adina ezagutzeko metodoak
Hainbeste ehizatzen den hegaztia izan arren, ez zego-
en adina ezagutzeko metodo fidagarririk. Horregatik,
adina jakiteko hegalez baliatzeko ikerketak egiten hasi
dira, lumaia-aldaketak segitzea erraza baita kaioletan
hazi usoetan, eta ondoren, ehiztariek hil usoekin apli-
katu hegaztiak andeatu gabe. 1999an, Frémaux-ek2,
Akitaniako ehiztarien laguntzarekin egin tesia publi-
katu du. Bertan, urteko usoen adina ezagutzeko meto-
doa azaltzen du, lumen berritzea jarraituz, zehazki
lehen arraun-lumen eta estal-lumen berritzea jarraituz
(ikus 1. taula).

Ikerketa beraren baitan, 1998ko urrian, Akitanian,
metodo hori probatzeko saiakuntza egin zuten molde
desberdinez hil usoekin: airera, pausura eta sareetan.
Hiruretan pagausoen % 70 gazteak ziren. Baina Fré-
maux-k bertze metodo bat entseatu nahi izan du, idu-

1 1973an, Jean Barriety-ren
ustez, 1973an angioetan
15 milioi pagauso zeuden.
1983an 8 milioitara jaitsiak
bide ziren eta gaur egun
2-3 milioi izan daitezke.

2 FRÉMAUX S., 1999.
Biométrie eta populations
du pigeon ramier
Columba palumbus dans
le sud ouest de la France.
Thèse vétérinaire;
Toulouse.

3 DUBOURG V., 1999.
Etude des variations de
l`âge ratio des
populations de pigeons
ramiers.
Senpereko Lizeoko
ikastaro-bilduma.

1. taula. Azpilgabeko eta azpildunen estal-lumen berritzea
adinaren arabera.
EL9: 9. estal-luma (10.a kanpokoa delarik eta 1.a gorputzetik hurbilen
dagoena). 170, 160...: usoaren adina egunetan emana.

azpilgabeko estal-lumak

azpildun estal-lumak

EL10 EL9 EL8 EL7 EL6 EL5 EL4 EL3 EL2 EL1

EL9 170

EL8 160 150

EL7 140 135

EL6 125 117

EL5 107 97

EL4 92 85

EL3 80 77

EL2 67 65

EL1 60 50
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Lisboako

fakultateak ikerketak
aitzinatzen ari ditu

DNAren bidez populazio
desberdinak

ezagutzeko eta
bereizteko.


