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Urgulleko 
arrabioen 
misterioa

Berezkoa du arrabioak misterioa. Marra horiz eta beltzez 
jantziriko animalia deigarria da, mitoen eta kondairen 
munduak gurtu eta egurtu izan duena historian zehar. 
Gautarra, bustizalea, isila, mantsoa eta, batzuen ustez, 
pozoitsua bezain arriskutsua; herensugeen eta suaren 
munduarekin lotu izan da. Ilunetan ilunenak, ordea, 
Urgullen (Donostia) aurkituko dituzu.

iñaKi sanZ-aZKue

Basopean, abandonaturiko hilerri 
bateko harrien artean bizi dira, 
isolaturik, inguruko arrabioekin 

harremanik gabe. Hori gutxi balitz, Ur-
gullekoek badute ikertzaileen arreta 
piztu duen ezaugarri bat: erreka edo 
putzurik gabeko ingurunean bizi arren, 
uretik kanpo kumeak izateko gaitasuna 
dute. Nola da posible?

Misteriozko film baten osagai guz-
tiak ditu gaurko irteerak. Gaua da, eta 
hiritik gertu, baina aparte dagoen Do-
nostiako Urgull parkera joan gara. Me-
talezko langa zaharra zeharkatu, eta 
asfalto zartatuan gora goaz. Farolak 
itzalita, iluntasunak irentsi gaitu. Isilta-
suna da nagusi; euria eta itsasoko ola-
tuen talka baino ez dira entzuten. Ez 
dugu asko ibili behar izan: “Iritsi gara, 
hau da Urgulleko arrabioen bizilekua” 
esan dute. Esku-argiak piztu eta bila 
hasi gara. Hemen gaude, Urgulleko ipa-
rraldean, basopean, leku ezin ilun eta 
hezeagoan kokaturik dagoen Ingelesen 
hilerrian. Hemen arrabioak egon zitez-
keenik pentsatzea ere… 

Hilerri Honetan 
bizi asko dago
Segituan hasi gara arrabioak (Salaman-
dra salamandra) ikusten. Ingelesen hi-
lerriko horma zaharkituen zirrikituetan 

daude batzuk. Beste batzuk, lur gaineko 
belar hezean. Geldi. Lasai. Bizkarreko 
marra beltzek eta horiek ziurtasuna 
ematen diete. Ez dute pozoi askorik, 
ez gizakiari kalte egiteko adina, baina 
duen itxurak errespetua ematen du, eta 
haien inguruan sortu diren kondairek 
babesa eskaintzen diete. Hori jakinda, 
zertarako lasterka egin?

Hormak behar dituzte, hezetasun 
handiko eta haize gutxiko guneak, eta 
baldintza horiek guztiak Urgulleko 
iparraldean aurkitu dituzte arrabioek, 
Ingelesen kanposantu zahar honetan. 
Gurekin etorri da Oviedoko Uniber-
tsitateko Dávid Álvarez doktorea. As-
turiasko hiriburuko parke, eliza ingu-
ru eta komentuen barruan bizi diren 
arrabioen populazioaz ikerketa du egi-
na. Kasualitatea izango da, baina bera-
ri ere irribarrea atera zaio: “Oviedon 
ere eliza nagusiaren ondoko hilerrian 
bizi dira, El cementerio de los peregri-
nosen, eta hilarrietatik ateratzen ikusi 
izan ditugu”. 

Álvarezen ikerketa-taldeak Ovie-
don egindako azterketan erabili dituen 
arrabio populazioek badute Donostia-
koekin, eta zehazki Urgullekoekin an-
tzekotasunik. Hirietan bizi diren arra-
bioak dira hangoak ere, askotan putzu 
eta errekarik gabeko guneetan aurki 

daitezkeenak. Gainera, arrabio talde 
hauetako asko bata bestearengandik 
isolatuak bizi dira, gure aurrean ditugu-
nak bezala. Gizakiak eraiki duen hiriak 
“uharte” txikietan utzi ditu sakabana-
tuak. Asfaltoa eta zementua nagusi di-
ren eremuak zeharkaezinak dira arra-
bioa bezalako anfibioentzat. Isolaturik 
bizitzera kondenatu ditugu.

gizakiaren eragina 
arrabioen genetikan
Urgullekoek Oviedokoen patu bera 
dute: ezin dute bertatik atera. Itsasoak 
eta Donostiako Alde Zaharrak ingura-
tuta bizi dira. Ezin igeri egin itsasoan, 
ezin Donostiako Alde Zaharrak osatzen 
duen zementuzko eremua zeharkatu. 
Eta horrela daramate, gutxienez, XIX. 
mende erditik. Donostiako beste parke 
eta eremu batzuetan ere ezagutzen dira 
arrabio populazioak. Euren artean, bai-
na, ez dago harremanik. Hiriko kaleak 
oztopo handiegia dira bata bestearekin 
elkartzeko. Ikertzaileek egiten duten 
galdera, beraz, logikoa da: gainontzeko 
arrabio populazioengandik banandu-
ta egoteak ba al du eraginik Urgulleko 
arrabioengan?

Oviedon egin duten ikerketaren ara-
bera, bai, badu. Ondorio oso interesga-
rriak atera dituzte: gizakiak sorturiko 
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eraikuntzek eta hormek arrabio talde 
batzuk isolatuak utzi ditzakete mendee-
tan zehar, eta horrek eragina izan deza-
ke euren bilakaera genetikoan. Esate-
rako, David Álvarezen taldeak Oviedo 
zaharrean dauden arrabioekin egin du 
lan, eta hiriaren bilakaera historikoa 
eta euren genetika alderatu ditu. Badi-
ra, esaterako, mojen monasterio baten 
barruko patioan isolaturik hamar men-
de baino gehiago daramaten arrabioak; 
edota bertako katedralaren inguruko 
eremuetan bizi direnak, inguratzen di-
tuzten horma lodi eta zurrunak direla 
eta, aspalditik isolatuta daudenak. Álva-
rezen taldeak ikerketa historikoa egin 
du, monasterioa noiz eraiki zen eta ka-
tedraleko murruak noiz egin ziren jaki-
teko, eta genetikak bat egiten du histo-
riak dioenarekin: zenbat eta horma edo 
murru zaharragoa inguruan, orduan 
eta handiagoa da bertako populazioek 
gainontzekoekin duten ezberdintasu-
na. Isolamendu epeak eragina du euren 
ezberdintasun genetikoan; gizakiaren 
eraginik gabe, ziur asko ez zen ezber-
dintasunik izango

Honen aurrean, beraz, ez da zaila 
Donostiako ikertzaileek oraindik ere 
erantzunik ez duen galdera bat izatea 
buruan: Urgulleko arrabioak genetiko-
ki ezberdinak al dira ingurukoekiko?

kumeak izateko bi modu
Ikertzaileek buruan dituzten galdera guz-
tiak, ordea, ez dira genetikari loturikoak. 
Urgulleko (eta Oviedoko) arrabioak bizi 
diren lekuetan ez dago erreka edo putzu-
rik inguruan. Arrabioak, ordea, obobibi-
paroak dira batez ere, eta euren kumeak 
larba moduan uretan utzi ohi dituzte. Za-
katzak dituzten kume horiek handitzen 
joango dira birikak garatu eta uretatik 
atera arte. Orduan, ur eremurik ezean, 
zergatik ez dira desagertu dagoeneko Ur-
gulleko arrabioak? Nola erditzen dira ku-
meez, urik ez badute inguruan? 

Aranzadiko Herpetologia sailak 
2013an eman zion erantzuna galdera 
horri. Elina Uotila, Ariñe Crespo, Xabier 
Rubio eta laurok egindako ikerketa la-
nak gauza kuriosoa azaleratu zuen: Ur-
gulleko arrabioek “aukeratu” egin deza-
kete kumeak izateko modua. Izan daiteke 
obobibiparoa, larbak uretan utzita, edo 
izan daiteke bibiparoa, kumeak sabelean 
denbora gehiagoz izanda, eta zuzenean 
lehorrean arrabio gaztetxoez erdituta. 
Gaitasun hori, ordea, ez dute soilik Ur-
gulleko arrabioek garatu. Aiako Harria, 
Landarbaso eta Asteasu-Larraulen hartu 
genituen arrabioek ere gauza bera egin 
zuten, Aranzadiko laborategian burutu-
tako ikerketan. Kumeak uretik kanpo edo 
barruan izateko gaitasuna, beraz, Euskal 

Herrian dugun arrabio azpiespeziearena 
da, Salamandra salamandra fastuosa ize-
nekoarena.

Egindako ikerketari esker, Urgulleko 
anfibio talde honen misterioa argitua 
genuen: Urgullera sartu ziren lehenda-
biziko arrabioek bizitzeko gune erosoa 
aurkitu zuten, baina erreka edo putzu 
gabea. Beraz, kumeak izateko estrategia 
“aldatu” eta ondorengoak uretatik kan-
po izaten hasi ziren.

Ondorio berera iritsi ziren Oviedon. 
Bertako azpiespezieak, Salamandra sala-
mandra bernardezi izenekoak ere gaita-
sun bera zuen, eta horri esker Monasterio 
de Las Pelayaseko arrabioek mendeak 
daramatzate gune txiki, isolatu eta ur ga-
bean bizirauten. Europan hori egin deza-
keten arrabio bakarrak dira aipaturiko bi 
azpiespezieak, Galiziako uharte atlanti-
koetako populazioekin batera.           

arrabio isolatuak, 
urgullen bakarrik?
Álvarez doktorearekin egindako irteerak 
utzi zuen beste galderarik airean. Urgu-
lletik ez oso urrun bada beste gune bat 
arrabioak izateko egokia izan daitekeena: 
Santa Klara uhartea. Izango al du Donos-
tiak beste populazio isolaturik bertan?

Duela 5.000 urte arte Urgull men-
dia irla bat zen. Urumea ibaiak eta itsa-
soak ekarritako sedimentuei esker lotu 
zen Donostiako kostarekin. Santa Klara 
uhartearen eboluzioa, ordea, bestelakoa 
izan da, baina ezingo litzateke baztertu 
bertan ere arrabio populazio txikiren 
bat izatea. Duela urte gutxi, Aranzadi 
Zientzia Elkarteak bertan egindako lagi-
nek ez zuten emaitza positiborik eman, 
baina gauez eta euripean lan egin beha-
rrak, eta gunera gauez iristeko dauden 
zailtasunek ez dute asko lagundu bilake-
tetan. Laginketa gehiago egin behar dira.

Dena ikertuta dagoela dirudien ga-
raiotan, asko dira oraindik ere gure in-
guruak gordetzen dituen sekretu txikiak. 
Hor da, esaterako, Igeldoko Mendizo-
rrotz mendian duela urte gutxi aurkitu 
genuen arrabio populazioa, ordura arte 
ezezaguna, eta inguru haietan arrabiorik 
ez zenaren ustea gezurtatu zuena. Due-
la gutxi, Mirakontxa inguruan, bertako 
etxeetako lorategietan arrabio popula-
zioren bat egon daitekeela ziurtatzen 
duen zurrumurrua ere iritsi da gugana...

Pieza guztiak ezagutzeke, puzzlea bu-
katu gabe dugu oraindik. Ikerketek eta 
denborak argituko ote dizkigute Donos-
tiako arrabioek gordetzen dituzten mis-
terio txiki eta eder horiek. 


