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1. Lan honen inguruan 

Animalien inguruko gaiak beti dira ikasleen gustuko. Ikasgela guztietan izaten da ikasleren bat 

animalien munduarekiko sentsibilitate berezia duena; sarritan, bat baino gehiago. Beraz, 

erraza dugu giro ona lortzea motibazio horretaz baliatuta. 

Ikasleen interesetatik abiatzea funtsezkotzat hartzen da gaur egungo irakaskuntzan. Interesa 

horien artean seguru animalien gaia ere badela. Baina, nola erakarri ikasleak ustezko gure 

fauna pobrera? Erantzuna oso erraza da: pobrea ez dela erakutsiz! 

Telebistako dokumentaletan lehoiak, tigreak, elefanteak eta halako animalia ikusgarriak 

ikustea ohikoa da oso. Baina, bada beste mundu bat hain ikusgarria ez dena. Eta ikusgarria 

diodanean ez naiz edertasunez ari; behatzeko zailtasunez ari naiz. Eta, gainera, ez zaila delako, 

baizik eta  ez dugulako behar adinako pazientzia edo interesik jartzen behaketa hori emankorra 

izan dadin. Hor, kanpoan, mundu txiki bat dago, gure mundu handia bezain interesgarria, baina 

askoz ere errazagoa ulertzeko  bere konplexutasunaren barnean: kosmosa miniaturan egina. 

Bizitza guztia daramat Natura behatzen eta miresten. Hirurogeiko hamarkadan Félix Rodríguez 

de la Fuenteren eskutik irudi bilakatu ziren aitari sarritan entzuten nizkion otsoen kontuak. 

Txuri beltzezko mundu harrigarri hura barrenera sartu zitzaidan, eta bere kolore guztiak 

ezagutu arte zin egin nion neure buruari ez nuela amore emango. Hogei urterekin erosi nuen 

lehen argazki-makina eta nire inguruko gauza eta izaki guztiei argazkiak egiten hasi nintzen: 

ekonomiak jartzen zidan muga bakarra etengabeko jardun hartan. Urte batzuk geroago, txikien 

munduak harrapatu ninduen. Eta hor nabil: bahitua, eztizko burdin-hesien artean.  

Naturaren funtzionamendua ezagutzeko eta ulertzeko gauzarik garrantzitsuena, nire ustez, 

organismoen interakzioen mapa barneratzea da. Jakina, mapa osoa, eskala txikian, ia 

ezinezkoa da bizitza batean jasotzea, baina hastapen-maila batean harrapakari, belarjale, 

sarraskijale edo bizkarroien arteko harremanak bistaratzea nahikoa da ikuspegi globala eta 

integratua lortzeko. Eta, horretarako, zer hobeto mundu txiki bat baino? Mila bider errazagoa 

da bazter batean armiarma bat euli bat harrapatzen ikustea, ugaztun handi bat gauza bera 

egiten ikustea baino.  

Telebistan ohikoagoa da Serengetiko fauna miresgarria ikustea gure ustezko fauna xumea 

ikustea baino. Baina, galdera bat: zenbat izaki daude gizakia baino handiagoak? Eta beste bat: 

zenbat izaki daude gu baino txikiagoak? Bi erantzunak uztartuaz egia potolo bat lortuko dugu, 

proportzioa txikien oso aldekoa da. Beraz, kopuruengatik eta gertutasunagatik  askoz ere 

errazagoa da inguruko hori behatzea. Eta ingurukoari behatuz, gurekin harremanetan dagoena 

hobeto ezagutzeko aukera dugu, inguruko hori baita gure bizimoduan lagun izango duguna. 

Serengetiko lehoi batekin izan dezakegun interrelazioa oso nekeza da, baina gure etxeko 

landareetara datorren erlearekin duguna askoz ere estuagoa.  

Laburbilduz, bertakoa, txikia dena, baloratu beharra dugu, mundu osokoa baita. Txikia bai, 

baina ez balio txikikoa. 

Esandakoa kontuan hartuta, eta curriculumean gaia ezer gutxi landu dela ikusita, lan hau 

garatzea pentsatu dut. Baliagarria izango delakoan mundu ezkutu eta harrigarri hori hobeto 

ezagutu eta ezagutarazi nahi duenarentzat. 

  

  



Artropodoak 
 

5 
 

2. Material didaktikoaren egitura eta erabilera 

Materialak bi atal ditu: edukiak eta eskolako jarduerak. 

 

1. Edukiak 

Guztira, 11 testu dira. 

Sailkapena izenekoan izaki bizidunen sailkapena eskema moduan dator, intsektuen 

sailkapeneraino –ordena-mailaraino–.  

Artropodoak izenekoan talde honi buruzko informazio laburra dago. Anatomiari buruzko 

datuak, gehien bat. 

Metamorfosia izenekoan prozesuari buruzko informazioa dator. 

ARTROPODO TALDEAK bilduman artropodoen lau taldeei buruzko informazioa dator 

monografia moduan: krustazeoak, miriapodoak, araknidoak eta intsektuak. PowerPointeko 

aurkezpenekin lotuta daude monografia hauek, kontzeptu asko bietan lantzen baitira.  

ARTROPODOAK EBALUAZIOA: hogei galderako galdetegi bat da.  

 

2. Eskolako jarduerak 

Material honek bi atal ditu: Jarduerak –zazpi testu– eta Jarduera bereziak –hiru testu– 

2.1. Jarduerak 

Zazpi jarduera daude. Jarduera horiek ez dute zertan zazpi saio izan, ikasgelako martxak 

esango du noraino joan gintezkeen saio bakoitzean. 

Lan hau artropodoen gaia proiektu moduan lantzeko prestatuta dago. Beraz, edukien 

sekuentzia zein izango den oso zaila da asmatzea. Horregatik, sekuentzia logikoenari jarraitu 

zaio; hau da, kontzeptu sinpleenetatik hasi eta sakontze aldera egin. Baliteke gelan 

sortutakoak ez jarraitzea lan honetan datorren sekuentziari. Horregatik, testuak irekiak dira, 

eta nahi den moduan egokitu daitezke. Beste hainbeste argazki eta gainontzekoekin.  

2.2. Jarduera bereziak 

Guztira hiru dira. Bi irteera moduan planteatu dira –Krustazeoen bila eta Artropodoen bila– eta 

beste bat eztabaida moduan –Metamorfosia–. Krustazeoen bila Jarduera berezian, bi aukera 

jaso dira.  

Jarduerekin batera ebaluazio-txantiloiak daude, jarduera bakoitzeko bat.  

3. PowerPoint-eko aurkezpenak 

Guztira 5 dira: orokorra eta artropodo talde bakoitzeko bat. Hau da, krustazeoak, 

miriapodoak, araknidoak eta intsektuak.  
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Eskolan erabili ahal izatea da diapositiba hauen helburua. Hemen proiektatzeko diapositiben 

kopiak dituzue launaka. 

 

OHARRAK 

 Argazki guztiak egilearenak dira argazki-oinean kredituekin azaltzen diren hirurak izan 

ezik. Hiru argazki horiek saretik hartu dira erabilera libreko bi orrialdetatik. 

 Testuko edo PowerPointetako argazkiak libreki mugitu edo ezabatu daitezke, 

irakaslearen beharretara egokituz. Argazkiak ezin dira material honetatik kanpo erabili 

–saretik hartutakoak izan ezik–. 

 Testuak nahi den modura egokitu edo alda daitezke beharren arabera. Aldatu edo 

informazio berria sartuz gero, ezingo da egilearen izenpean aurkeztu. 
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Artropodoak 

Arthropoda Filumeko animaliak dira artropodoak. Izenak animalia horien hanka artikulatuen 

ezaugarrian oinarritzen da, eta antzinako grekerako bi hitzez osaturik dago: árthron 

(=artikulazio) eta poús (=oina edo hanka). 

Artropodoen Erreinua Animalia da (Eukariota Goi-erreinuaren atal bat). Ezagutzen diren 

animalia espezie guztietatik erdiak baino gehiago artropodoak dira: miloi eta hirurehun mila 

gorako espezieak aipatu dira, eta zenbat falta diren aurkitu eta aipatzeko ez dago oraindik ere 

jakiterik (ikertzaile batzuk 10 miloi izan daitezkeela diote). 

 

Artropodoen lekua izaki bizidunen atalean 

Gorago aipatutakoaz gain, eta filogenetikoak izaki bizidunen sailkapenean etengabeko 

errebisioan ari badira ere, testu gehienetan izaki bizidunen atala bost Erreinutan banatzen 

duten eskema jasotzen dute. Honako hauek dira: Protistoak, Moneroak, Onddoak, Animaliak 

eta Landareak. Lehenengo biak zelulabakarrak dira eta beste hirurak zelula anitzekoak. 

Animaliak era askotan sailkatu daitezke: elikadura motaren arabera, ugaltze motaren arabera, 

bizilekuaren arabera… Bestalde, gaur egun, filum izeneko taldekatzearen alde dago zientzia 

mundua. Azken taldekatze horren arabera Animalia Erreinua 40 filumetan banatua dago eta 

horietako bat Arthropoda da. Azken sailkatze sistema horrek artropodo guztiak batera jasotzea 

lortzen du, besteak ez bezala. Hain zuzen ere, artropodoak elikatze, ugaltze edo bizilekuaren 

arabera sailkatuz gero klasifikapen horietako saila guztietan azalduko bailirateke.  

Artropodoen Filuma bost Azpifilumetan banatzen da. Hauek dira: trilobitemorfoak (aspaldian 

desagertuak), krustazeoak, miriapodoak, kelizeratuak eta intsektuak (ugarienak denen artean). 

Trilobitemorfoak desagertu direnez, ez ditugu kontuan hartuko lan honetan, eta lau talde 

bakarrik aipatuko ditugu. Gainera, kelizeratuen kasuan, araknidoak aipatuko ditugu azpifiluma 

moduan.  

 

 

   

    Miriapodoa                     Krustazeoa 
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   Araknidoa (Kelizeratua)        Intsektua 

 

Artropodoen anatomia 

Artropodoen gorputza segmentuz osaturik dago. Segmentu hauek lotuta daude egitura 

konplexuagoak osatuz.  

 

Asilido baten abdomena segmentuak erakutsiz. 

Exoeskeleto bat dute kutikulaz osaturik. Kutikula ez dago zelulaz osatuta, baizik eta 

epidermisak ekoizten duen substantzia batez, kasu gehienetan kitina izeneko sustantzia. 

Animalia hazten denean kutikula hori aldatu beharrean izaten da, muda edo ecdisis izeneko 

prozesuaren bidez. Muda kopurua oso aldakorra da espezie batzuetatik beste batzuetara 

(burruntzien kasuan, adibidez, 6-17 bitartekoa izan daiteke). 

Erraiak ere segmentuz osatuta daude eta gorputz osoan zehar errepikatuta daude. Baita 

hankak edo antenak ere. 
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                                                 Hankak ere segmentuz osatuta daude. 

Zirkulazio-aparatua irekia da, gure odolaren antzeko funtzioak betetzen dituen hemolinfa 

izeneko urina gorputz osoan libreki zirkulatzen baitu. 

Arnas-paratuaren funtzionamendua asko aldatzen da batetik bestera: artropodo batzuek birika 

primitiboak dituzte, beste batzuek brankiak, baina gehientsuenek arnasketa trakeala dute. 

Trakeak atmosferatik edo uretatik gorputzera oxigenoa sartzen ahalbideratzen duten hodi txiki 

batzuk dira. 

Nerbio-sistema gongoilez osatuta dago eta gorputz osoa zeharkatzen du. 

Zentzumen-organoak konplexuak dira espezie batzuetan. Adibide garbia da begien kasua. 

Intsektu batzuk omatidio izeneko egitura batzuk dituzte begietan, horietako bakoitza 

zentzumen-organo bat delarik. Burruntzi handienek 30.000 omatidio izan ditzakete begi 

bakoitzean. Espezie batzuen antenak ere oso zentzumen organo baliotsuak dira. Badira ere 

hanketan zentzumen gaitasuna dutenak: tximeletek dastamena dute hanketan. 

 

                                        Burruntzi baten begi konposatuak, omatidioak ikusten dira. 
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1. Araknidoak 

Grekeratik datorren hitz hau (aráchne = armiarma) kelizeroak eta zortzi hanka dituzten 

animaliak izendatzeko erabiltzen da.  

Ehun milatik gora araknido espezie ezagutzen dira gaur egun. Gehientsuenak haragijaleak dira, 

baina badaude belarjaleak ere. 

Araknidoak kelizeratuak dira. Kelizeroak buruan, ahoaren aurrean, dituzten garro antzeko 

apendize batzuk dira. Kelizeroak harrapakinei pozoia sartzeko edo heltzeko erabiltzen dituzte. 

Ahoaren ondoan bi pedipalpo dituzte; matxarda edo hanka itxurakoak. Batzuetan, pedipalpo 

horiek oso garatuta daude –eskorpioirenak, adibidez- eta benetako hankekin ere nahas 

ditzakegu, hanken modura artikulatuta baitaude, sei giltzartez osatuta. (Argazkian Argiope 

bruennichi ar baten pedipalpo handiak ikus daitezke). 

                                         

Begiak sinpleak dira, baina oso trebeak espezie batzuetan. Begi kopurua aldakorra da, 

normalean 2 et 8ren artekoa. Begiak, asko direnean, buruaren inguruan daude kokatuta. 

Horrek ikusmen panoramikoa ematen die.  

Ez dute antena, elitro edo hegorik. 

Gorputzak bi atal ditu: zefalotoraxa eta abdomena. Apendize guztiak zefalotoraxean daude. 

Espezie batzuen abdomenaren bolumena ikusgarria izaten da; emeen kasuan, gehien bat.   

Arra emea baino txikiagoa izaten da espezie gehienetan, eta kontuz ibili beharrean izaten da 

emeak ez jateko. Kasu batzuetan emea eta arren arteko proportzioa 1-100  izan daiteke.  

Arrautzen bidez ugaltzen dira, baina badira espezie batzuk obobibiparo edo bizierruleak 

direnak: kumeak amarengandik zuzenean jaiotzen dira, arrautza kanpora atera gabe. 

Araknidoak 11 ordenatan sailkatzen dira. Asko dira sailak, baina horien artean akaroak, 

eskorpioiak, armiarmak eta opilioiak dira ezagunenak.  

Armiarmek zetazko haria ekoizteko gaitasuna dute, baina espezie guztiek ez dute armiarma-

sarerik egiten. Haria abdomenaren azpiko aldean dituzten irun-organoetatik ateratzen da. 

Haizearen bitartez hari hori leku sinestezinetara ailegatzea lortzen dute; gero, hariaren 

bitartez, bertara joan ahal izateko. 
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                                                     Irun-organoak bi, lau edo sei izan daitezke. 

                                    

                                                  Haria hankekin lotzen da bere lekuan. 

Armiarma batzuek arrautzak, eta gero kumeak, gorputzera itsatsita ematen dituzte: otso-

armiarmek, adibidez. Beste batzuek, ordea, armiarma-sarean edukitzen dituzte babesean,  hazi 

bitartean (ikusi argazkiak). 
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                                                               Otso-armiarma arrautzak garraiatuz 

                                          

 

Akaroak araknidoak dira eta gehienak ñimiñoak dira (acarés hitz greziarrak oso txikia esan nahi 

du). Akaroen artean badira belarjaleak eta hondakin-jaleak (egur hila jaten duten 

saproxilikoak) ere, baina ezagunenak bizkarroiak dira. Horien artean akainak dira ezagunenak 

gizaki eta animalia artean duten eraginagatik, gaixotasun-infekzioso ugari transmititzen dute.  

                                           

                                               Sorgin-orratz honen abdomenaren azpiko aldean akaroak itsatsi dira 



Artropodoak 
 

14 
 

Eskorpioiak oso animalia arriskutsuak dira. Abdomenaren bukaeran organo puntadun ikusgarri 

bat dute harrapakinei pozoia sartzeko. Pedipalpoak oso garatuak daude eta garro handi 

batzuen itxura dute, hau da, krustazeoen lehen apendizeen antzekoak. 

Opilioien gorputzean ez dira zefalotoraxa eta abdomena bereizten, eta hankak oso luzeak dira. 

Hala ere, ez dira etxeetan sarritan ikusten diren armiarma hanka luzeekin nahastu behar, 

horietan abdomena eta zefalotoraxa ondo bereizten dira, opilioietan ez bezala. 
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2. Intsektuak 

Lehen intsektuak duela 300 milioi urte sortu ziren, Karbonifero Aroan. Aintzinako intsektu 

haietatik odonatuek eta efemeropteroek bakarrik iraun dute gure artean. 

Aintzinako intsektu batzuk guregana ailegatu dira erretxinetan bilduta. 

                                                           

                                  Erretxinak aintzinako intsektuak estali eta gaur egunera arte mantendu ditu. 

Intsektuek sei hanka eta bi antena dituzte. Gorputzak 3 atal ditu: burua, toraxa eta abdomena. 

Hankak toraxean kokatzen dira. Intsektu askok hegoak dituzte (2 edo 4), baina ez denek. Eta 

hegoak –baldin eta badaude– ere toraxean kokatzen dira. Espezie berean ere, badira  hegoak 

dituztenak sexuen arabera (sitsa espezie batzuen emeek ez dituzte, adibidez). 

Toraxa eta abdomena ondo bereizita daude (intsektu hitzak horixe esan nahi du: bitan zatitua), 

eta segmentuz osatuta daude. Normalean, toraxak hiru segmentu izaten ditu eta abdomenak 

10. 

Buruan, antenak, begiak, palpoak eta maxilak daude. Horien kopurua eta itxura aldakorra da, 

eta espezieen arabera aldatzen da. 

Begiak xinpleak edo konposatuak izan daitezke. Espezie askok bi motakoak dituzte; hau da: bi 

begi konposatu eta bi edo hiru xinple horien artean (odonatuak, himenoptero batzuk…). 

Begi konposatuak omatidio izeneko organo batzuek osatzen dituzte. Omatidioak 

espezializatuta egon daitezke. Adibidez, odonatuetan begi konposatuaren goiko aldeko 

omatidioek hobeto hautematen dute mugimendua, baina behekoek hobeto formak. 

Horregatik agian joko dute odonatuek bertikalki igotzera, zerbaiten arriskua somatzen 

dutenean. 
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                                               Burruntzi batzuen begiek 30.000 omatidio eduki ditzakete. 

Hankak artikulatuak dira –artropodo guztien ezaugarri bat da– eta, normalean, matxarda 

batean bukatzen dira. Zapatariek –Gerris lacustris- ez dute hankaren bukaeran matxardarik, 

horregatik ez dute uraren azaleko-tentsioa puskatzen eta uraren gainean ibili ahal dira. 

                              

                       Zapatarien hankak ez dira matxarda batez bukatzen, horregatik oinez ibiltzea dute ur gainean. 

Hanken zatiak, hauek dira (gorputzetik hasita): koxa, trokanterra, femurra, tibia eta tartsoa. 

Espezie askoren hankak espezializatuak daude ehizatzeko edo borrokatzeko. 
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                                              Mantisen aurreko hankak ehizerako garatuak daude. 

Hegoek zainak izaten dituzte odolaren funtzioa betetzen duen urina (hemolinfa) hegoen zehar 

hedatu dadin. Zain horiek gelaxkak osatzen dituzte, eta espezie askoren identifikaziorako oso 

baliagarria izaten da gelaxka hauen banaketa (odonatuetan, adibidez). Intsektu batzuek 

ezkatak dituzte hegoak estaltzeko (tximeletak, adibidez); beste batzuek, berriz, pigmentaturik 

dituzte. 

                                      

                                              Tximeleten hegoak ezkatez estalita daude. 

                                              

                                           Odonatuen hegoek zainak dituzte, horiek gelaxkak hedatzen dituzte. 

INTSEKTUEN UGALKETA 

Ugalketa arrautzen bitartez gauzatzen da. Metamorfosia betetzen dute intsektu guztiek, baina 

horrek hiru edo lau fase izan ditzake. Metamorfosia hiru fasetan betetzen duten intsektuei 

hemimetabolo deitzen diegu (arrautza, larba/ninfa eta imagoa/heldua faseak), eta lau fasetan 

betetzen dutenei holometabolo (arrautza, larba/ninfa, krisalida eta imagoa/heldua faseak). 

Odonatuak hemimetaboloak dira eta tximeletak holometaboloak. 

Abdomenean organo sexualak eta ugaltze-aparatua egoten dira. Intsektu batzuk (erle batzuk 

eta sorgin-orratz espezieren bat, adibidez) partenogenesiaren bitartez ugaltzen dira, baina 

intsektu gehienek bi sexu dituzte: emea eta arra. Eme erregina ugaltzearen arduraduna izan 

ohi da himenoptero askoren artean (erleak eta liztorrak). 
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                                                         Tipulidoen eta tximeleten estalketa 

Estalketa egiteko sistemak oso aldakorrak dira. Espezie askok bizkarra emanez egiten dute 

(organo-sexualak abdomenaren azken zatian baitituzte), eta bada naturan kasu ikusgarri eta 

bakar bat –odonaturena- non arren organo-sexualak bi lekutan banatuta dauden-. Estalketa 

bete ahal izateko odonatuek “bihotza” itxurako jarrera hartzen dute. Hori arrek esperma 

abdomenaren bukaeran ekoiztu eta, gero, abdomenaren hasierara pasatzen dutelako da 

(transferentzia izeneko prozesu batean). Emeak abdomenaren bukaeran du ugaltze-aparatu 

osoa eta jarrera hori hartu beharra du esperma jaso ahal izateko. 

 

 

    Odonatuen estalketaren faseak: 1. Arrak emea hartzea, 2. Espermaren transferentzia eta 3. estalketa berbera. 
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INTSEKTUEN ELIKADURA 

Mota guztietako elikagaiak hartzen dituzten intsektuak daude: haragijaleak, belarjaleak, 

orojaleak, hondakin-jaleak… Adibidez, egur deskonposatuez bizi diren espezieak oso ugariak 

dira. Beste asko eta asko haragijaleak dira eta ehizaren bitartez elikatzen dira (odonatuak, 

kasu). Beste batzuk loreen polenez edo nektarrez elikatzen dira (tximeletak, erleak…). Badira 

urez elikatzen direnak ere (euli batzuk, tipulido batzuk…). 

INTSEKTUAK MUNDUAN 

Intsektuak dira animalien artean espezie gehien duen taldea. Kopuru aldetik ere ugarienak 

dira. Aurkitutako kakalardo espezieak 300.000 dira, 160.000 diptero (euliak eta), 150.000 

inguru tximeleta… Baina badira askoz ere espezie gutxiago duten intsektu taldeak: odonatuak, 

adibidez, 6.000 inguru dira soilik. 

Intsektu espezie askok migratu egiten dute. Migraziorik ospetsuena Monarka tximeletak 

(Danaus plexippus) betetzen duena da, Mexiko eta Kanada artean; baina denetan luzeena 

burruntzi batek betetzen du (Pantala flavescens): Maldiva irla eta India bitartean: 2.400 km, 

itsasoa tartean delarik. 
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3. Krustazeoak 

Latinez crusta hitzak zarakarra esan nahi du eta krustazeo askok duen azal zakarretik dator.  

Animalia hauen gorputzak hiru zati ditu: burua, toraxa eta abdomena, baina batzuetan burua 

eta toraxa bat eginda daude zefalotoraxa osatuz.  

Gaztetxoentzat hain ezagunak diren kukurutxak (bitxo-bola deitzen diegun horiek –Oniscidea 

Familiakoek-) ez dira miriapodoak, krustazeoak baizik (Malacostraca Klasekoak), nahiz eta 

horien itxura engainagarria izan. 

                              

Krustazeoen larbari nauplio deitzen zaio, eta oso larba berezia da. Begi bakarra du eta hiru 

pare apendize buruan. 

Gero, larba hori hazi eta itxuraz aldatzen da, muden bitartez. 

Krustazeoen tamaina oso aldakorra da: batzuk ñimiñoak dira, oso; baina, bada bat lau metrora 

ailegatu daitekeena, Japoniako armiarma-karramarroa esate baterako. 

Espezie gehienetan burua eta toraxa batuta daude zefalotoraxa osatuz. Buruan bi antena pare 

dituzte: lau antena dituzten artropodo bakarrak dira. 

Uretako krustazeo askoren lehen bi hankak matxarda itxura dute; lehortarrek, berriz, ez 

dituzte izaten matxarda itxurakoak, adar bakarrekoak baizik. 

Krustazeo batzuk migratzaileak dira, eta itsas ondoan ehundaka kilometroko bideak betetzen 

dituzte urtero*. 

Aipatzekoa da kanpotik etorritako krustazeo espezie batzuek bertakoei egin dieten kaltea. 

Adibiderik garbiena, ibaietako karramarroarena da. Gaur egun, leku askotatik desagertu da 

amerikar karramarro gorriarekin duen lehiaren ondorioz. Kanpoko espezieak sartzearen 

arriskuen inguruan eztabaida luze eta aberasgarri bat zabal daiteke. 

 

* (https://www.youtube.com/watch?v=5Fp294rTg40).   

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fp294rTg40
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                                                  Amerikar karramarro gorria (Procambarus clarkii). 

 

  



Artropodoak 
 

22 
 

 

4. Miriapodoak 

Grekeratik datorren hitz honek (myria = zenbatezina, podos = oina, hanka) hanka asko 

dituzten animaliak multzokatzeko erabili da. Ehunzango edo milazangoen artropodo taldea da. 

                  

Ez dira sarritan ikusten naturan, eta batzuetan errazagoa da leku heze batean bakarren 

bat topatzea –etxeetako soto eta leku ilunetan, adibidez-.  

Kontuz! Bitxo-bola deitzen diegun horiek ez dira miriapodoak, krustazeoak baizik. 

                                         

Miriapodoen artean Chilopoda Ordeneko aipagarrienak eskolopendrak dira. Horien 

lehen hanka parea eraldatuta dago eta harrapakinei pozoina sartzeko egokituta daude. Beste 

animalia txikiak harrapatzen dituzte (eskolopendra handienak xaguak eta horrelakoak ere 

harrapa ditzakete) atzeko azkeneko hanka parea erabiliaz –guztira 21-23 hanka pare izaten 

dituzte-. Gizakientzat badira espezie arriskutsu batzuk kilopodoen artean, baina heriotza, 

tartean alergiarik ez bada, ez da suertatzen. Penintsulan bada espezie horietako bat –

Scolopendra cingulata–, baina ez dago zertan  kezkatu,  Mediterraneo inguruan bizi da.  
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Beste talde interesgarria Diplodoen Klasea da. Silurikoan sortu zirenez, lehortar 

animalia zaharrenetarikoak dira. Garai haietan bi metroko espezieak ere baziren; hala ere, gaur 

egun 40 zentimetro nekez gainditzen dituzte espezierik handienek. Diplodoek gorputzeko 

segmentu bakoitzean hanka pare bat dute eta espezie batzuetan 400 edo gehiago izan 

ditzakete (hanka gehien duen espezieak 750 ditu). Argazkian ikus dezakezunez, molestatuz 

gero burua eta aurreko segmentuak bildu egiten ditu (bitxo-bolaren antzera), burua 

babesteko. Antenak oso organo garrantzitsuak dira mugitzean, haien bidez joaten baitira 

oztopoak topatzen.   
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Metamorfosia 

 

Metamorfosia ornodun eta ornogabe batzuek heldutasunera iritsi bitartean izaten duten 

itxura-aldaketa prozesuari deitzen zaio. Krustazeoek, moluskuek, intsektuek, anfibioek… 

animalia askok betetzen duten prozesu hau sinplea edo konplexua izan daiteke, betetzen duen 

fase-kopuruaren arabera.  

Metamorfosi sinplean, animaliak hiru fase betetzen ditu: arrautza, larba –ninfa– eta heldua       

–imagoa–. Animalia horiei hemimetabolo deitzen diegu. Burruntziak dira, adibidez, mota 

horretako animaliak. 

 

Azkeneko muda betetzen duenean intsektu heldua lehortar bihurtzen da, azken azala –exubia–  landare 

batean utziz. Boyeria irene burruntziaren exubia. 

 

Helduaren antza handia duen larbari ninfa deitzen zaio. Ortopteroak, matxinsaltoak adibidez, 

oso antzekoak izaten dira larba garaian eta heldutasunean, eta horregatik ninfa deitzen zaie. 

Metamorfosi konplexuan, berriz, aurreko hiru faseez gain laugarren bat ere betetzen dute 

heldua izan aurretik: krisalida fasea. Animalia horiei holometabolo deitzen diegu. Tximeletak 

dira, adibidez, animalia holometaboloak. 

Metamorfosi osoaren edo fase bakoitzaren iraupena asko aldatzen da, espezieen arabera. 

Badira intsektuak prozesu osoa betetzeko urte bat edo gehiago behar izaten dutenak. Beste 

batzuk, berriz, oso epe laburrean betetzeko gai dira, urte baten barnean bi belaunaldi edo 

gehiago emanez. 
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Metamorfosi 

mota 

1. fasea 2. fasea 3. fasea 4. fasea 

xinplea 
(hemimetaboloa) 

arrautza larba/ninfa heldua/imagoa - 

Konplexua 
(holometaboloa) 

arrautza larba/beldarra krisalida heldua 

 

Ornogabeek hazi ahal izateko muda edo ekdisia izeneko prozesu bat burutu beharra dute. 

Prozesu horretan, bere kanpoko estalkia –kitinaz gogortutako azala– aldatu egiten dute, beste 

bat handiagoa ekoitziz. Oso prozesu gogorra da haientzat, eta prozesuan zehar oso kalteberak 

dira. 

Burruntzi eta sorgin-orratzen kasuan (euli eta kakalardo asko bezalaxe) bizileku-mota ere 

aldatu egiten da metamorfosia burututakoan: uretatik lehorrera. Urpeko animaliak hegalari 

bilakatzen dira. Azken mudan hegoak garatu egiten dira; eta arnasketa-aparatuak gasak airetik 

hartzeko gaitasun osoa lortzen du, eta ez du uretatik hartu behar. Arnasketa-sistema trakeala 

da fase guztietan (burruntzien kasuan, adibidez), baina oxigenoa lortzeko modua aldatu egiten 

da. 

Hegoak garatu ahal izateko, hegoetan dituzten zainetatik airea bidaltzen dute intsektuek, 

bukaeran izan behar duten neurria lortu arte. Ondoren, gogortu egiten dituzte, airearen 

bitartez; eta, giharrak gogortu eta gero, hegan egiteko prest dira. 

          

Aeshna cyanea emea gorputza eta hegoak lehortzen exubiatik atera eta gero (bi exubia daude). 
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Metamorfosiaren faseak 

1. Arrautza 

Artropodoen arrautzen tamaina eta itxura oso aldakorra da. Arrautza gutxi jartzen dituzten 

espezieen arrautzen neurria handia izaten da, normalean; asko jartzen dituztenenak, berriz, 

txikiak izaten dira.  

Jartzeko garaian, espezieen arabera, edonon topa ditzakegu: uretan, lurrean, zuhaitzen 

hostoetan, landareetan, belarretan, lur azpian… 

Arrautzak jartzeko jokabidea ere askotarikoa da: batzuek banaka jartzen dituzte, beste 

batzuek, ordea, multzo handi batean jartzeko portaera dute  (ikus argazkiak: Leptidea sinapis –

tximeleta txuria- banaka jartzen, eta Araschnia levana espezieko emea ilaretan jartzen): 

                      

                                  

                              Sorgin-orratz askoren errutea bikotea elkartuta egiten da. 
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 Badira ere hegan doazen bitartean erortzen uzten dituztenak, burruntzi batzuk adibidez (argazkian Sympetrum 

meridionale) 

2. Larba-ninfa 

Arrautzaren oskola puskatu eta gero, fase honetan bere bizileku izango den inguruan hasten 

da garatzen animalia. Elikatze-moduaren arabera artropodoak mota guztietakoak dira. Hau da, 

badira belarjaleak, haragijaleak, orojaleak, hondakin-jaleak, bizkarroiak…  

Metamorfosiaren bigarren fase honetan gorputzak hazi ahal izateko muda prozesuak bete 

behar ditu. Organismoak kanpoko azala aldatu beharra du barruko guruinak handitzeko. 

Ekdisia da prozesu hori. Muda kopurua oso aldakorra da espezieen arabera: burruntzien 

artean, adibidez, badira sei betetzen dituztenak; beste batzuek hamazazpi betetzen dituzte, 

ordea. 

Larba urtarrak dituzten espezie lehortar hemimetaboloek beren azken muda -heldua edo 

imagoa bilakatzen den hori- uretatik kanpo betetzen dute (sorgin-orratz eta burruntziak, 

adibidez). 

                                                             

                                                                          Plekoptero baten larba urtarra. 

Ninfa deitzen diegu helduaren antza handia duen larbari. Ortopteroak (matxinsaltoak, 

adibidez) oso antzekoak izaten dira larba garaian eta heldutasunean, eta horregatik gazteei 

ninfa deitzen zaie. 

Lepidopteroen larbari beldarra deitzen zaio. Beldarraren aurreko sei hankak izango dira 

heldutasunera ailegatutakoan mantenduko dituenak; besteak (hanka-faltsuak dira) galdu 

egingo ditu krisalida osatutakoan. 

3. Krisalida 

Larbak leku babestu bat bilatzen du (landare bat, zuloren bat, orbela…), eta bertan azal berri 

bat ekoizten du. Azal horren barnean, animaliak eraldaketa ikusgarri bat beteko du. Aldaketa 

hori burututakoan, kuskua puskatu eta kanpora aterako da. Gertakizun horri emergentzia 

deitzen zaio, eta laugarren fasearen hasiera da: intsektu heldua edo imagoa osatzen dena. 
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                                            Krisalidazioa tximeleta batengan. 

Emergentzia oso prozesu konplikatua da, eta gauzatu bitartean animalia oso ahula da. 

Prozesuaren iraupena asko aldatzen da, espezieen arabera. Baina, batzuetan ordu batzuk ere 

behar izaten ditu intsektuak prozesu osoa burutzeko. 

 

                                                          Sympetrum striolatum arra. 

Ondoren, Sympetrum striolatum burruntziaren emergentziaren sekuentzia ikusiko dugu: 
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4. Imagoa edo heldua 

Kuskutik ateratako animaliak ahulezia handia izango du lehen momentuetan, bere 

organismoak behin betiko bolumena lortu bitartean. Hegoak baditu, zabaldu eta gogortu egin 

beharko ditu. Aireak lehortu egingo ditu, eta zainetatik airea eramanez zabaldu egingo dira.  
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Larba urtarra duten animaliak arnas-aparatua behin betirako egokituko dute airetik oxigenoa 

har dezan. Burruntzien larbak egokitze-prozesu bat izaten dute, uretatik kanpo irteera txikiak 

eginez. Irteera hauek luzatu egiten dira pixkanaka azkeneko muda ailegatu bitartean.  

Animalia batzuk –tximeletak, adibidez- erabat helduak dira laugarren fase horretara 

ailegatutakoan, baina beste batzuek egun batzuk behar izaten dituzte heldutasun sexuala 

eskuratu ahal izateko. Odonatu bat bada udan emergentzia duena eta negua pasa ondoren, 

udaberrian, heldutasuna lortzen duena –Sympecma fusca sorgin-orratza–. Espezie hori da 

negua heldu fasean igarotzen duen odonatu bakarra Euskal-Herri osoan.  

                                    

Sympecma fusca sorgin-orratzaren estalketa neguaren amaieran izaten da, heldutasun sexuala lortu eta 

gero. 
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Odonatu eta lepidopteroen adarra bizidunen 

zuhaitzean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IZAKI BIZIDUNAK 

MONEROAK PROTISTOAK ANIMALIAK LANDAREAK ONDDOAK 

ORNODUNAK ORNOGABEAK 

PLATIHELMINTEA

K 
ANELIDOAK ESPONJA

K 

ARTROPODOAK ZELENTERATUAK EQUINODERMATUAK MOLUSKUA

K 

ARAKNIDOAK

AK 

INTSEKTUAK KRUSTAZEOAK MIRIAPODOAK 

ODONATUAK LEPIDOPTEROAK 27 AZPIKLASE GEHIAGO 
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                                                  ARTROPODOAK. Edukien ebaluazioa 

1. Zein da ordena egokia (orokorrenetik 

hasita) sekuentzia honetan? 

a. Ornogabeak, Animaliak, Artropodoak, 

Intsektuak. 

b. Intsektuak, Ornogabeak, Artropodoak, 

Animaliak. 

c. Animaliak, Ornogabeak, Artropodoak, 

Intsektuak. 

d. Animaliak, Ornogabeak, Artropodoak, 

Intsektuak. 

2. Zer dira Ornogabeak? 

a. Buruhezurrik ez duten animaliak. 

b. Sei edo hanka gehiago dituzten 

animaliak. 

c. Bizkar-hezurrik ez duten animaliak. 

d. Txikiak diren animaliak. 

3. Zein ez dira ornogabeak? 

a. Olagarroak. 

b. Armiarmak. 

c. Euliak. 

d. Karramarroak. 

4. Zer dira Artropodoak? 

a. Artikulazioak dituzten animaliak. 

b. Artikulaziorik ez duten animaliak. 

c. Hanka artikulatuak dituzten animaliak. 

d. Sei hanka edo gehiago dituzten 

animaliak. 

5. Zein ez dira artropodoak? 

a. Tximeletak. 

b. Burruntziak. 

c. Sugeak. 

d. Matxinsaltoak. 

6. Zein dira artropodo taldeak? 

a. Armiarmak, Akaroak, Tximeletak eta 

Euliak. 

b. Akaroak, Miriapodoak, Krustazeoak eta 

Intsektuak. 

c. Miriapodoak, Krustazeoak, Barraskiloak 

eta Akaroak. 

d. Akaroak, Krustazeoak, Euliak eta 

Intsektuak. 

7. Zein ez dira Intsektuak? 

a. Euliak. 

b. Armiarmak. 

c. Tximeletak. 

d. Kakalardoak. 

8. Zein ez dira Araknidoak? 

a. Eskorpioiak. 

b. Akaroak. 

c. Liztorrak. 

d. Opilioiak. 

9. Zer zati ditu intsektu baten gorputzak? 

a. Burua eta toraxa. 

b. Burua, toraxa eta abdomena. 

c. Zefalotoraxa eta abdomena. 

d. Hankak eta gorputza. 

10. Zenbat hanka ditu intsektu batek? 

a. 4 

b. 8 

c. 6 

d. 2 edo gehiago 
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11. Zer dauzka intsektu batek buruan? 

a. Bi antena 

b. Lau antena 

c. Hiru begi 

d. Hortzak 

 

12. Zer da metamorfosia? 

1. Artropodoen izen bat. 

2. Intsektuen ugaltzeko modua. 

3. Armiarmek egiten duten sarearen itxura. 

4. Artropodoen garatze-prozesua. 

 

13. Zenbat fase ditu metamorfosiak? 

a. 3 

b. 4 

c. 3 edo 4 

d. 5 

 

14. Zein fase falta da metamorfosi 

sinplean? 

a. Arrautza 

b. Larba 

c. Krisalida 

d. Heldua 

 

15. Non bizi dira krustazeoak? 

a. Lurrean 

b. Itsasoan eta lurrean 

c. Itsasoan 

d. Zuhaitzetan 

16. Zenbat hanka dituzte miriapodoek? 

a. Mila baino gutxiago 

b. Bi mila 

c. Ehun 

d. Berrogeita hamar 

 

17. Zer da eskorpioia? 

a. Krustazeoa 

b. Araknidoa 

c. Armiarma mota bat 

d. Intsektua 

 

18. Zein ez da araknidoa? 

a. Opilioia 

b. Armiarma 

c. Kukurutxa 

d. Akaroa 

 

19. Zein ez da intsektua? 

a. Erlea 

b. Amona mantangorria 

c. Ehun zangoa 

d. Liztorra 

 

20. Nolakoak izan daitezke araknidoak? 

a. Haragijaleak 

b. Haragijaleak edo belarjaleak 

c. Belarjaleak 

d. Orojaleak 
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JARDUERAK  
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1. Jarduera 

Artropodoa: definizioa 

Oharra: etzanez eta urdinez idatzita ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

-Ea zer dakarten hiztegiek! 

Antolamendua: taldeka jarri, 3-4 lagun talde bakoitzean, eta hiztegietan 

begiratu, paperezkoetan nahiz ordenagailuetan. 

Talde bakoitzekoek  adostuta, testu bat aukeratu eta idatziko dute, beste 

taldekoekin konpartitzeko. 

 

Adibidea 

Elhuyar Zientzia eta Teknologia Hiztegi Entziklopedikoan: 

artropodo 

Zool.  

Gorputz metamerizatua eta kitinazko exoeskeletoa duen animalia. Hanka 
giltzatuak, hemozelea, burua, eta, batzuetan, teltsona ere izaten dituzte. 
Artropodoak ingurune eta txoko ekologiko guztietan bizi dira, eta 
araknidoak, intsektuak, krustazeoak eta abar biltzen dituen Arthropoda 
filuma osatzen dute.  

 eu artropodo  
 en arthropod  
 fr arthropode  

 

Lur Entziklopedia: Animalien sailkapenera iritsi direnak, artropodo hitza 

bilatu beharrean) 

Artropodoen phyluma : 

https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo#0
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo#0
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/es/artropodo#0
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Animalia talde ugariena da. Egun bizi diren animalia mota guztietatik 
erdietatik hiru laurdenetara phylum honetakoak dira. 

Duten ezaugarri nabarmenena gorputza eta hankak estaltzen dizkien 
kitinazko kanpo eskeleto giltzatua da. Kutikula hau, eskuarki, mintz malgu 
batek batzen dituen plaka edo eraztun gogorragoez osatua izan ohi da. 

Luzakinak edo hankak, animalien bilakaeraren kariaz, funtzio jakinetan 
espezializatu dira, eta garrantzi berezia dute animaliak sailkatzerakoan. 
Horrela sailkatu izan da taldea: - Trilobiteen azpiphyluma, egun galdua; - 
Kelizeratuen azpiphyluma. Antenarik ez dute eta kelizero izeneko 
matxarda moduko luzakin batzuk dituzte barailen ordez. Ondorengo 
klaseak sartzen dira: Merostomak edo lapiko-karramarroak (gehienak 
galduak, forma bizi gutxi batzuk bizi dira Ameriketako itsasertz 
atlantikoan, Indiako Ozeanoan eta Itsaso Barean), Araknidoak (armiarmak, 
akaroak, eskorpioiak, eta antzekoak), eta Piknogonidoak (armiarmen 
antzeko itsas animalia txiki batzuk). 

- Barailadunen azpiphyluma. Antena adarrak eta barailak dituzte eta 
ondorengo klaseak hartzen ditu barnean: Oskoldunak (karramarroak, itsas 
arkakusoak, lanpernak eta gisako taldeak); Intsektu ezagunak, munduko 
klase ugariena (tximeletak, euliak, eltxoak, inurriak, termitak, arkakusoak, 
kakalardoak, liztorrak, erleak, kilkerrak, matxinsaltoak, e.a.); eta beste 
talde txiki batzuk, lehenago Miriapodoetan sartzen baziren ere, gaur egun 
kategoria taxonomiko jakinik ez dutenak. Horien artean, Kilopodoak 
(ehunzangoa), Diplodoak (milazangoa), eta tamaina txikiagoko antzeko 
beste bi talde, Pauropodoak eta Sinfiloak.  

 

-Testu horietan hitz arraro asko dago, ezta? Bazter ditzagun batzuk eta 

denon artean artropodoaren definizio bat idatziko dugu. 

 

Prozedura: 

Definizioa adostutakoan, koadernoan idatziko duzue. Irakasleak 

ordenagailuan gordeko du proiektuko materiala, horretarako irekitako 

karpetan. 
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2. Jarduera 

Artropodoen lekua bizidunen artean 

Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

-Ea non dauden kokatuta artropodoak izaki bizidunen artean! 

Antolamendua: taldeka jarri, 3-4 lagun talde bakoitzean.  

1. Jardueran Animalien sailkapena aurkitu zutenak, taldeetan banatuko 

dira besteen artean azalpenak eman ditzaten. Animalien sailkapena 

begiratu duten ikasle gutxiago badaude taldeak baino, taldekatzea aldatu 

egingo dugu, talde bakoitzean sailkapena dakien bat gutxienez egon 

dadin. Inor ez balego, proposamena zuzen joango litzateke: 

-Bizidunen klasifikazioa bilatuko dugu, ea non dauden kokatuta 

artropodoak. 

 

Talde bakoitzekoek adostuta, testu bat aukeratu eta idatziko dute, beste 

taldekoekin konpartitzeko. Adoste hori denek ikus dezaketen moduan 

komeni da egitea: arbela digitalean edo arbela arruntean. Idazte lanetan 

nahi duen ikasle bat jarri daiteke, edo txandaka bat baino gehiago badira. 

Sailkapena adostu eta gero, irudi-bilaketa eta -bilketa bat proposa 

dezakegu horma-irudi bat osatzeko. Sailkapeneko talde bakoitzeko argazki 

bana bilatuko dute Interneten bidez. Etxetik argazki edo irudiren bat ekarri 

nahi duenari aukera eman behar zaio, horrek gain motibazioa ekar dezake 

eta. 

Bide batez, Interneteko irudien baimen eta eskubideen gaia jorra 

dezakegu, erabilera arduratsuaren hastapenak azalduz. Gaia sakondu nahi 

izanez gero, tutoretzako saio batean landu daiteke sare sozialetan 

irudiekin zerikusia duten gehiegikeriak aztertuz. 
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3. Jarduera 

Artropodoen Sailkapena: artropodo motak. 

Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

-Ekarri dituzuen argazkien artean, badaude artropodoak, baina ez dira 

denak talde berekoak, ezta? Zer ezaugarri dituzte? 

Antolamendua: taldeka jarri, 3-4 lagun bakoitzean.  

 

-Zein gorputz-atalei begiratuko diegu haien arteko aldeez ohartzeko  

erraz? 

Talde bakoitzekoek, adostu eta gero, hiruzpalau atal aukeratuko ditugu 

denon artean. Normalena begi-kopurua, hanka-kopurua, hegoak 

badituzten ala ez… izaten dira azkarren bereizten dituzten gauzak. Eta 

horiek ere badira, hain zuzen ere, baliagarrienak.  

Honen antzekoa izan daiteke lor dezaketen taula: 

Klasea hankak begiak hegorik antenak 

Intsektuak Sei Gehientsuenek bi 

begi konposatu eta 

hiru ozelo edo begi 

xinple 

Bai 

(gehienetan 

bi pare) 

Bi 

Araknidoak Zortzi Begi sinpleak  Ez Ez 

Krustazeoak Urtarren 

aurreko 

hankak 

urkilatuak 

Konposatuak 

gehienetan 

Ez Bi pare 

Miriapodoak Hanka 

asko 

Sinpleak (batzuetan 

ehunka) 

Ez Bi 

 

Lortu dituzten taulak uztartuko ditugu eta adostutako bat osatu.  
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Taula horretatik eduki berriak sor daitezke. Taula osatzeko garaian, eta 

talde bakoitza aztertzean ere, hitz berriak sortuko dira: kelizeroak, 

zefalotoraxa, segmentuak… Horren aurrean bi jokabide: 

1. Azaldu lagunei zer diren: kelizeroak… 

2. Bildu ditugun hitz berri guztiak taldeka banatu eta zer diren bilatuko 

dugu. Ondoren, talde bakoitzak berari egokitutakoak azalduko ditu. 
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4. Jarduera 

Miriapodoak 

Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

-Aurreko saioan taula bat bete genuen artropodo taldeen ezaugarriak 

jasoaz. Gaurkoan Miriapodoei begiratuko diegu. Ikusi al duzue inguruan 

horrelakorik? Bete ezazue taula hau: 

Izena Non zegoen? Nolakoa zen? Zer ari zen? 

    

    

    

    

 

Antolamendua: bakarka egin dezakete, baina norbait galduta ikusiz gero 

beste taldekatzeren bat ere proposa daiteke; edo binaka edo bakarka 

aritzeko aukera eman. 

Miriapodoak Ikusi dituztenen txanda izango da. Gogoan dituzten ideiak 

eta taulan jarri dituztenak azalduko dituzte. 

Baliteke inork ez ikusi izana miriapodorik. Hala gertatzen bada, argazki bat 

jarriko dugu arbelean eta horren inguruan behaketa egiten hasiko gara: 
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Zenbat hanka ditu gutxi gorabehera? 

Begirik ba al du? 

Eta antenarik? 

Gorputzak zenbat atal ditu? 

Zerez elikatuko da? 

Zein ote da argazkian duen jarreraren helburua? 

… 

                 

 

Saioa amaitu aurretik adostutako testu bat osatuko dugu Miriapodoei 

buruz. Testu hori koadernoan edota ordenagailuan idatziko dugu, gero 

horma-irudian edo aurkezpenean txertatu ahal izateko.  
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5. Jarduera 

Araknidoak 

Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

-Aurreko saioan taula bat bete genuen miriapodoen ezaugarriak jasotzeko. 

Gaurkoan Araknidoei begiratuko diegu. Ikusi al duzue inguruan 

horrelakorik? Bete ezazue taula hau: 

Izena Non zegoen? Nolakoa zen? Zer ari zen? 

    

    

    

    

 

Antolamendua: bakarka egin dezakete, baina, norbait galduta ikusiz gero, 

beste taldekatzeren bat ere proposa daiteke; edo binaka edo bakarka 

aritzeko aukera eman. 

Denok ikusi ditugu araknidoak askotan. Beraz, talde horrek aukera asko 

emango digu elkarrizketa bultzatzeko: esperientziak, beldurrak, 

jokabideak, pasadizoak… 

Seguruenik ere izango dela Spidermanen zalerik… Filmetan sareak duen 

erresistentziaren inguruan ari gaitezke: 

Egia al da armiarma-sarea hain indartsua dela? 

Baita anatomiaren inguruan: 

Spidermanek zenbat begi ditu? Eta hankak? Eta benetako armiarmek?  
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Araknidoen sailkapenari helduaz, galdera hau luza dezakegu talde osoaren 

aurrean: 

Armiarma edo Araknidoa berdin al da? 

Zergatik? 

Araknidoen sailkapena bilatuko dugu! 

 

Sailkapena bilatzeko taldeka jar ditzakegu ikasleak. Araknido-taldeak 

aurkitutakoan (11 dira baina 4 nagusiak aipatuta nahikoa izan daiteke -

akaroak, armiarmak, opilioiak eta eskorpioiak-) horien arteko 

desberdintasunak aztertuko ditugu. Parasitismoaren kontzeptua azaltzen 

ez bada, geuk sorraraziko dugu (akainak...). Akaroei alergiadunen bat ere 

egon daiteke ikasleen edo irakasleen artean; bere esperientzia azaltzea 

interesgarria litzateke. 
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6. Jarduera 

Krustazeoak 

Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

-Aurreko saioan taula bat bete genuen araknidoen ezaugarriak jasotzeko. 

Gaurkoan Krustazeoei begiratuko diegu, karramarroaren taldeko 

animaliei*. Ikusi al duzue inguruan horrelakorik? Bete ezazue taula hau: 

Izena Non zegoen? Nolakoa zen? Zer ari zen? 

    

    

    

    

 

Antolamendua: bakarka egin dezakete, baina, norbait galduta ikusiz gero, 

beste taldekatzeren bat ere proposatu daiteke, edo binaka edo bakarka 

aritzeko aukera eman. 

*Krustazeo hitzak askori ez dio ezer esango, baina karramarro esateak bai. 

Identifikazio hori erabil dezakegu lanari hasiera emateko.  

Karramarro baten argazkia arbelean jarri eta behaketa bultzatuko dugu. 

Aurreko taulan betetako datuak alderatuz. Argazkia etxetik ekarritakoen 

artean ez balego, lan honi itsatsita doan bat erabiliko genuke.  

 



Artropodoak 
 

45 
 

                              

 

Zenbat hanka dituzte? 

Nolakoak dituzte aurreko hankak? 

Eta burua? Bereizten al da gorputzetik?* 

*Zefalotoraxa zer den bilatuko dugu. Aurreko saioetako tauletan begira 

dezake (ikus 3. Jarduera). 

 

Krustazeoak behatzeko modurik errazena arrandegi bat bisitatzea da 

(Aquarium bat edo ez badugu eskura). Bertan, krustazeoez aparte, beste 

ornogabe batzuk –moluskuak, zefalopodoak…– eta ornodunak –arrainak– 

ikus ditzakegu. Saio alternatibo bat izan daiteke hori. 

Etxerako lan bat: galdetu gurasoei, aitona-amonei edo gertuko adineko 

pertsonei inguruko erreketan karramarrorik bazen garai batean. Beste saio 

batean, biodibertsitatea galtzearen arrazoiak, konponbideak… azter 

ditzakegu, ekarri dituzten kontakizunetatik abiatuz. Aitona-amonei zer 

galdetu denon artean presta dezakegu. 

  



Artropodoak 
 

46 
 

7. Jarduera 

Intsektuak 

Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

-Aurreko saioan taula bat bete genuen krustazeoen ezaugarriak jasotzeko. 

Gaurkoan Intsektuei begiratuko diegu. Seguru gaur bertan ikusi duzuela 

baten bat… Bete ezazue taula hau: 

Izena Non zegoen? Nolakoa zen? Zer ari zen? 

    

    

    

    

    

    

 

Antolamendua: bakarka egin dezakete, edo binaka nahiago badute, baina 

intsektuen ugaritasuna eta presentzia kontutan hartuta bakarrik hobeto.  

Intsektu hegalariak eta ez hegalariak badirela ohartuko dira. Beraz, hegoak 

edukitzea ez da animalia bat intsektua den ala ez jakiteko ezaugarri 

baliagarri bat. 

Beste ezaugarriei emango diegu garrantzia (hanka-kopurua, begiak, 

antenak…) 

 

Zenbat hanka dituzte? 

Nolakoak dituzte aurreko hankak? 
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Eta burua? Bereizten al da gorputzetik?* 

Zer dira begi konposatuak?** 

Eta begi sinpleak?  

*Zefalotoraxa zer den bilatuko dugu. Aurreko saioetako tauletan begira 

dezake (ikus 3. Jarduera). 

**Begi konposatuen funtzionamendua adierazteko ondo funtzionatzen du 

hipermerkatuetan ikusten diren piztutako telebista mordoak aipatzea. 

 

Denon artean, intsektuen Top 10ak osatuko ditugu: bat ezagunenak jasoz, 

eta bestea politenak jasoz.  

Itsusienen artean seguru armiarmak aipatzen dituela norbaitek; beraz, 

azpimarratu behar dugu armiarmak ez direla intsektuak. 

 

Nork bilatuko du zein den munduko intsekturik handiena? 
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Jarduera berezia: Artropodoen bila 
Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

Normalean, artropodoak neurri txikikoak dira. Horregatik, sarritan, gure 

artean, nonahi, daudela ez dugu igartzen.  

Ikasgelan bertan seguru baditugula  artropodo batzuk edota haien 

arrastoak: armiarma-sareren bat, euliren bat…  

Leihoetako zirrikituetan sarritan egoten dira euli edo armiarma txikiak 

hilda. Biltegiak ere leku aproposak dira armiarmak bilatzeko. Zer esanik ez 

eskolako baliabideen artean baratza baldin badugu. 

Polinizazioaren gaia lantzea oso aproposa da landareen garapen prozesua 

aztertzean. Gure baratzean gauzak nola gertatzen diren eta naturan nola 

gertatzen diren alderatzeko. Baratzean ongarriak erabiliz gero, ez dira 

faltako bertan elikatzen eta bizi diren artropodoak. Deskonposatzaileen 

zeregina azal dezakegu (artropodo saproxilikoak).  

Eskolako baliabideen artean ere konposta egiteko edukiontzirik badugu, 

bertan ere ez da faltako artropodo mordoxka bat behatzeko.  

Gerta liteke ikastetxea hiri-inguru batean egotea, baina, hala ere, 

jolastokian, biltegietan, pasilloetan eta geletan bertan ere aukera izango 

dugu artropodo batzuk behatzeko. Udaberrian nahikoa izan daiteke 

leihoak zabalik uztea barrura bisitariak erakartzeko. 

Zein leku apropos ditugun kontutan hartuz, taldeak antola ditzakegu leku 

bakoitzaren behatze-lana talde bati emanez. Talde-lanerako tartea bukatu 

eta gero, elkarrekin bildu eta animalien zerrenda bat egin dezakegu. 

Argazkiak egiterik balego, askoz ere hobeto. 

Bilatze-lan hori ikasgelatik hasi eta kanporaka zabalduz joan daiteke. 

Lehenengo pausoa ikasgela litzateke. Gero, pasilloak. Ondoren, gela 

bereziak, biltegiak. Hurrengo urrats bat jolastokia eta eskolako eremua –

aparkalekua, baratza…–. Hortik, herrira zabal dezakegu, bertako parke edo 

berdeguneak bisitatuaz. Herri-eremua gainditu nahi izanez gero, irteera 

bat antola dezakegu. Horretarako garairik aproposenak udazkena eta, 

batez ere, udaberria dira. Neguan aktibitatea oso eskasa da, eta 
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ikasleentzat frustrazio iturri bat izan daiteke garai horretan planteaturiko 

bisitaldi bat.  

Egin daitezkeen bisitaldien artean, hauek aipa ditzakegu: baratza batera –

ikastetxean ez balego–, baso batera eta itsasertzera –itsasgora eta 

itsasbeheraren arteko tartea aprobetxatuz–. 

Lan honetan, hiru bisitaldi horietarako proposamen bana luzatzen da. 
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Artropodoen bila: ebaluazioa 

Irakaslearentzat 

OHARRA: Galdetegi honek gela barruan, korridoreetan, beste geletan edo baratzean 

egin daitezkeen ikuskatzeetarako balio du. 

 

1etik 5era: 1 batere ez, 2 piska bat, 3 erdizka, 4 dezente, 5 asko 

 

Motibaturik ikusi al dut jarduera aurkeztean? 1 2 3 4 5 

Galderarik egin al du jardueraren inguruan?      

Saiatu al da erantzuten jardueraren inguruan lagunak 

egindako galderei? 

     

Proposamenik egin al du jardueraren inguruan?      

Arretaz entzun al ditu arauak gelatik atera aurretik?      

Izan al du interbentzio motibatzailerik lagunekin?      

Leihoetan, bazterretan… arrastoak egon daitezkeela 

esandakoan, motibatuta aritu al da bila? 

     

Argazkiak egiten saiatu al da?      

Laguntzarik eskatu al du argazkiak egiteko?      

Lagunei ilusioz erakutsi al die aurkitu duena?      

Nirekin partekatu al du aurkitu duena?      

Errespetuz jardun al du lagunekin eta inguruarekin?      

Mantendu al du lanarekiko arreta gelatik kanpo?      

Errespetuz eta portaera egokiz aritu al da tresneriarekin 

eta baliabideekin? 

     

Gelan, jardun al da erantzukizunez aurkitutakoa jaso eta 

erregistratzeko garaian? 
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Jarduera berezia: Krustazeoak behatzen 
Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

Garai batean edonongo errekastoetan erraz aurkitzen ziren karramarroak. 

Nahikoa zen harri pare bat altxatzea bakarren bat ziztu bizian ateratzeko. 

Tamalez, gaur egungo egoera guztiz bestelakoa da, eta bertako 

karramarroa leku askotatik desagertu da.  

Itsasertzean bizi diren ikasleek badute itsasoko krustazeoen berri. 

Arrandegietan, kaietako postuetan… sarritan ikusten dituzte moluskuak 

eta krustazeoak. Barnealdekoek, berriz, ez dituzte hain maiz ikusten. 

Horregatik, jarduera berezi honetan bisitaldi bat proposatzen da. Bisitaldi 

hori modu erraz, azkar eta merkean egin nahi izanez gero herriko 

arrandegi batera joan daiteke. Baina, ahal izanez gero, askoz ere 

aberasgarriagoa izango da itsasertzera bertara joatea eta itsasbeherak 

ertzean utzitakoak ikusi eta aztertzea. 

Batean nahiz bestean, argazkiak ateratzea oso interesgarria izango da. 

Bisitaldian zehar beste ikasgai batzuk landu ahal izango ditugu. Galderen 

bitartez, modu irekian, planteatuko ditugu. Posible da aldez aurretik ere, 

ikasgelan bertan, gai horiek lantzea. 

 Itsasoa, ilargia, lurra, itsas-korronteak… lantzeko: 

- Itsasoa beti altuera berean al dago? 

- Nork daki itsasoak gora eta behera egitearen arrazoia?  

- Nola deitzen zaie mugimendu horiei? 

- Zenbat orduz behin izaten dira? 

+ Sortu daitezkeen galderak 

 

Txandaka eta errespetuz hitz egitearen beharra azpimarratuko dugu. 

 Ogibideak lantzeko: 

- Itsasoak uzten dituen animalia hauek jaso eta saltzen dituztenak zein 

dira? 
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-Arrantzaleen lana nolako ogibidea iruditzen zaizue? 

-Aspaldi eta gaur egun, modu berean betetzen al da lan hori? Zer aldatu 

ote da? 

-Eta itsasontziak? Inoiz ibili al zarete batean? Zer diozue lan horren 

inguruan? 

+ Sortu daitezkeen galderak 

 

 Geografia-fisikoa lantzeko: 

-Nolako paisaia da hau? 

-Nolako kostaldea da hemengoa orokorrean? 

-Eta gu bizi garen lurraldearen paisaia? Zer alde daude paisaia horren eta 

gurearen artean? 

-Zer distantzia ote dago gure herritik hona?  

+ Sortu daitezkeen galderak 

 

-Zein dira kostaldea duten euskal-lurraldeak? 

-Zein dira kostaldeko herri eta hiri garrantzitsuenak? 

+ Sortu daitezkeen galderak 

 

-Zein ibai itsasoratzen dira hemen? Non jaiotzen dira? 

-Ibaiaren zein ibilgutan gaude? 

+ Sortu daitezkeen galderak 

 

 Ingurumenaren aldeko jarrera arduratsuak sustatzeko: 

-Garbi dagoela iruditzen al zaizue inguru hau? 

-Zergatik? 

-Zer egin dezakegu? 
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+ Sortu daitezkeen galderak 

 

Ikasgelara itzulitakoan bisitaldiaren laburpen bat idatz daiteke, denen 

artean. Jasotako irudiekin batera aurkezpentxo bat osatu daiteke eta 

beste geletako ikaskideei edota gurasoei erakutsi. 

 

Bisitaldia arrandegira bada, askoz ere sinpleagoa izango da; baina arrain-

saltzaileari elkarrizketa bat egin diezaiokete haren lanbidearen berri 

jasotzeko. Bide batez, arrantzaleen munduan duela urte batzuetatik hona 

nolako aldaketak antzeman dituen jaso dezakete. Horren inguruan gelan 

eztabaida zabaldu daiteke. Eta gelara aiton-amonak gonbidatu bere 

bizipenak konta ditzaten, ikasleek bizimodua nola aldatu den ikusteko. 
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Krustazeoak behatzen: ebaluazioa 

Irakaslearentzat 

1etik 5era: 1 batere ez, 2 piska bat, 3 erdizka, 4 dezente, 5 asko 

OHARRA: Galdetegi hau jarduera honetarako egin diren bi irteera proposamenetarako 

prestatu da -arrandegira edota itsasertzera-. Irakaslearen esku dago zein galdera egin ala ez 

egin. 

 

Ba al zuen ezagutzarik gaia landu aurretik? 1 2 3 4 5 

Jarri al du Interesa gaia aurkeztean?      

Galderarik egin al du gaia hobeto ulertzeko?      

Partekatu al ditu lagunekin bere ezagupenak, 

aurreiritziak? 

     

Agurtu eta zuzendu al zaie bertakoei modu egokian?      

Hitz egin al dio errespetuz arrain-saltzaileari?      

Erakutsi al du interesa arrantzaleen munduan?      

Izan al du parte hartze aktiboa?      

Saiatu al da argazkiak egiten?      

eskatu al du laguntzarik argazkiak egiteko?      

Izan al du parte-hartzerik lagunak animatzeko?      

Egin al die iseka edo itsuskeriarik lagunei zerbait ulertu ez 

dutenean? 

     

Saiatu al da lagunen galderei erantzuten?      

Aritu al da txanda errespetatuz eta modu egokian?      

Mantendu al du arreta jardueran zehar?      

Entzun al ditu arretaz bertan zeuden arrain moten 

inguruan emandako azalpenak? 

     

Agurtu eta eskerrak eman al dizkio arrain-saltzaileari 

modu egokian? 

     

Gelan, jardun al du erantzukizunez ikusi eta ikasitakoa 

jaso eta erregistratzeko garaian? 

     

Entzun al ditu arretaz arau eta jokabideak?      

Portatu al da egoki garraiobidean?      
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Egin al dio diosalarik gidariari igo eta jaisterakoan?      

Portatu al da egoki jaisterakoan eta jarduera 

antolatzerakoan? 

     

Zaindu al ditu bere gauzak irteeran zehar?      

Agurtu eta zuzendu al zaie egoki bertakoei?      

Izan al du parte hartze aktiboa?      

Aritu al da animaliekiko errespetuz jardueran zehar?      

Egin al du hausnarketarik itsasoaren inguruan: zaborrak, 

kutsadura… dela eta?  

     

Egin al du zaborrak jasotzeko proposamenik?      

Jaso al du zaborrik bere kasa?      

Egin al du itsasoaren edertasunaren edota 

handitasunaren inguruko hausnarketarik? 

     

Eta arrantzaleen bizimodu gogorraren inguruan?      

Gelan, jardun al du erantzukizunez ikusi eta ikasitakoa 

jaso eta erregistratzeko garaian? 

     

Egin al du ekarpenik ikusi eta ikasitakoa hobeto 

erregistratzeko? 
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Jarduera berezia: Metamorfosia 
Oharra: etzanez eta urdinez idatzita daude ikasleei zuzendutako mezuak. 

 

Metamorfosiaren kontzeptua lanketaren une batean edo bestean sortu 

daiteke, eta sortuko da. Ornodun eta ornogabe kontzeptuak azaltzean 

agertzea da logikoena. 

Gaiari saio bat eskaini diezaiokegu, berez ikusgarria eta miresgarria baita. 

 

-Ornogabeek ez dute hezurrik, baina bizitzan zehar hazi egiten dira 

ornodunen antzera. Nola moldatzen ote dira zure ustez?  

-Itxura berbera al dute txikiak direnean eta hazten direnean ala aldatu 

egiten zaie itxura? Eta ornodunei? Gizakioi? 

 

Galdera hauek eginez eztabaida zabalduko dugu. Bide batez, txandaka eta 

errespetuz hitz egitearen beharra azpimarratuko dugu. 

Muda, kitina, ekdisia, emergentzia, fasea, beldarra, krisalida (mozorroa), 

larba, ninfa, imagoa… kontzeptuak sortu daitezke elkarrizketan zehar. 

Aukeratu beharko dugu metamorfosiaren prozesua sakon landu, edo orain 

azaletik landu eta artropodo taldeak lantzean sakondu. Edonola, irudiak 

oso ikusgarriak izaten dira, eta hastapen baterako nahikoa izan daitezke.  
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Metamorfosia: ebaluazioa 

Irakaslearentzat 

1etik 5era: 1 batere ez, 2 piska bat, 3 erdizka, 4 dezente, 5 asko 

 

Gaia landu aurretik 

Ba al zuen ezagutzarik gaia landu aurretik? 1 2 3 4 5 

Jarri al du interesik gaia aurkezterakoan?      

Egin al du galderarik gaia hobeto ulertzeko?      

Partekatu al ditu lagunekin bere ezagupenak eta 

aurreiritziak? 

     

 

Gaia lantzerakoan 

Parte hartze aktiboa izan al du?      

Egin al du iradokizunik gaia lantzean?      

Izan al du parte-hartzerik lagunak animatzeko?      

Egin al die iseka edo itsuskeriarik lagunei zerbait ulertu ez 

dutenean? 

     

Saiatu al da lagunen galderei erantzuten?      

Aritu al da eztabaidan txanda errespetatuta eta modu 

egokian? 

     

Mantendu al du arreta jardueran zehar?      

 

Gaia landu eta gero 

Gelan, jardun al da erantzukizunez aurkitutakoa jaso eta 

erregistratzeko garaian? 

     

Egin al du ekarpenik hobeto erregistratzeko ikasitakoa?      
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AURKEZPENERAKO DIAPOSITIBAK 

 

 

 

  



Artropodoak 
 

59 
 

6. BIBLIOGRAFIA 
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Orri honetan artropodo mota batzuen aipuak sar ditzakegu  -erregistratu eta gero-, noiz, non 

eta nahi dugun datuak sartuz. Bide batez, beste erabiltzaileek sartutako datuak kontsulta 
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 ESKERTZA 

Lan hau gauzatzea posible egin duten pertsona guztiei, eta bereziki Pello Aranburu tutorea izan 

dudan lagunari. 
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