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Egindako lanen laburpena 

1.  
Egindako lanen laburpena 
2021 urtean Anbiotek-Ekolur Aldi Baterako Enpresa-Elkartea (aurrerantzean, Anbiotek-Ekolur ABEE) 
“EAEko zebra muskuiluaren jarraipenerako sarea (2021-2022 kanpainak)” (URA/015/2021 espediente 
zk.a). 

Kontratuaren helburua da EAEko ur-masetako zebra muskuiluen populazioen bilakaeraren jarraipena 
egitea da. Horretarako, bi helburu nagusi ezarri dira: 

-Zebra muskuiluen populazio berriak goiz detektatzea 

-Espeziea dagoeneko finkatuta dagoen lekuetan nolako bilakaera duen jakitea. 

Lan hori egiteko, 2021ean hiru laginketa mota egin dira: 

 Zebra muskuiluaren larba faseen laginketak. Larben laginketaren oinarrizko sarea barne 
hartzen du 75 estaziotan, urteko 4 laginketa kanpainekin eta 300 laginekin. Estazioak ibai, 
urtegi, baltsa eta hezeguneetan banatzen dira. 
 

 Espeziea detektatzeko azterketa genetikoa. Zebra muskuilua goiz detektatzeko sistema da, ur-
ingurunean material genetikoa aurkituz. Guztira, hasierako 60 lagin hartzen dira, eta aparteko 
4 analisiekin, guztira 64 lagin dira analisi genetikoa egiteko. Laginak ibai eta urtegietan hartzen 
dira. 
 

 Ale helduen populazioen laginketak. Oinarrizko sarearen 70 laginketa tarte barne hartzen du, 
urtean kanpaina bakarra egiten delarik. 2021ean, beste bi zati sartu dira oinarrizko sarean, eta 
aparteko 7 ibilbide egin ziren. Hala, 79 tarte aztertzen dira helduen populazioak bilatzeko. 

Zehaztasun gehiagorako, kontsultatu Azken Txostena (LA202116_05 Anbiotek-Ekolur ABEE)  
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2.  
Emaitza eta Ondorio 
Nagusiak 
2021ean, Zebra muskuiluaren larben jarraipen sarea 2021eko uztailetik urrira bitartean egin da, lau 
laginketa kanpainatan zehar, 75 estaziotan (33 Bizkaiko Lurralde Historikoan, 27 Araban eta 15 
Gipuzkoan), eta guztira 300 larba laginketa analisia egin delarik. 

Urrunaga, Mendikosolo, Undurraga, Ullibarri-Ganboa, Lekubaso eta Aixola urtegietako zebra 
muskuiluaren hedapena agerikoa da. Horregatik, urteetan zehar jarraipen saretik kanporatzen joan dira.  

2021ean zebra muskuiluaren larbak 9 laginketa estazioetan aurkitu dira. Horietako 2 kokaleku berrietan: 
bat Boluetan (IBA502-E) Ibaizabal ibaian Bizkaian, eta vetea Urola ibakan Azpeitia beheran (URO490-
E). Lehenengo kasuari dagokionez ez du informazio garrantzitsurik ematen; izan ere, espezie 
inbaditzailea ibaian gora lehenagotikan baitzegoen, Bedian (IBA370-E estazioa) eta ibaian behera 
Atxurin (IBA526). Beraz, espero izatekoa zen goiz edo berandu tarteko eremuan agertzea. Urola ibaiari 
dagokionez, iraileko kanpainan baino ez da hautematen, eta dentsitate txikia du, subpositiboa. Emaitza 
positiboak izan dituzten gainerako estazioak aurretik positibo izandako estazioak dira (Arratiaren ibilgua 
Undurragako urtegitik gertu, IAR223-E; Galindo ibaia Gorostitzako urtegitik behera, GAL095-E; Zadorra 
ibaia Uribarri-Ganboako urtegitik behera (ZAD336-E eta ZAD380-2) eta Santa Engrazia ibilguan, 
Urrunaga urtegitik behera (ZSE246). Hala ere, ez da larbarik aurkitu aurreko urteetan izan duten beste 
estazio batzuetan. 

Jarraipen genetikoko sarea uztaila eta urria bitartean egin da 19 kokalekutan, non Dreissena 
generoko DNA presentrzia aztertu da, guztira 64 lagin genetikorentzat. 

Larbak begiz identifikatzeko teknikaren eta teknika genetikoaren arteko konparazioa egin da, guztira 48 
lagin kuantitatibo motatakoak, espeziearen presentzia egiaztatua duten 12 estaziotan jasotakoak. 
Muskuiluen material genetikoaren presentziaren berrespenak, baita 2021ean espezieko larbarik aurkitu 
ez den laginetan ere, teknika genetikoak Dreissena generoaren hondakin biologikoak hautematen 
dituela adierazten du, bai zebra muskuilu helduak dauden ibai zatietan edo urtegi infektatuetatik ibaian 
behera dauden eremuetan. 

2021ean, 16 lagin kualitatibo jaso ziren, oraindik kutsatu gabeko eremuetan teknika genetikoen bidez 
espeziea goiz detektatzeko helburuarekin. Emaitzen arabera, espezie inbaditzailea leku berrietan dago: 
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Bizkaiko Loiolako eta Lingortako urtegietan, Gipuzkoako Arriaran, Urkulu eta Barrendiolako urtegietan 
eta Urola ibaiaren ibilguan, URO490-E estazioan, Azpeititik behera. 

Loiolako urtegian Dreissena sp.-ren DNA dagoela baieztatu da, teknika genetikoen bidez 2020ko 
uztailean lehen aldiz detektatu zena. Hala ere, ezin dugu esan espezie hori kokaleku horretan finkatuta 
dagoenik, baizik eta oraindik kolonizazio-egoera hasiberri batean dagoela. Lingortako urtegiaren 
kasuan, 2016. urtean larbak aurkitu ziren larben jarraipen-sarean, eta ez ziren baieztatu ondorengo 
analisietan (larbena, genetiko edo helduen bilaketaren bidez). Berriro ere, baina kasu honetan teknika 
genetikoaren bidez, DNA atzematen da 2021eko urriko kanpainan, baina anplifikazio-seinale oso 
baxuarekin. Horrek kolonizazio-egoera hasiberria adieraziko luke, eta, emaitza positiboa izan arren, 
ezin da bermatu espeziea Lingortan asentatuko denik. Gauza bera gertatzen da Barrendiolako 
urtegiarekin, urriko kanpainan muskuiluaren DNArentzat positiboa izan baitzen. 

Teknika genetikoen bidez detekzio goiztiarra baieztatu egin da larben aurkikuntzarekin (larba bakarra 
URO490-E estazioan, azterketa genetikoa egin aurretik aurkitutakoa) eta Urkuluko urtegian 
ondorenikusitako helduen presentziarekin. 

Hala ere, Arriarango urtegiaren kasuan, teknika genetikoek aztertutako hiru lagin kualitatiboetatik bitan 
detektatu dute muskuiluaren DNA, nahiz eta larben azterketak eta helduen bilaketak ez dituzten emaitza 
horiek berretsi; horrek kolonizazioaren hasierako fasea adierazten du. 

Bestalde, ale helduen Jarraipen Sarean 79 transekturen laginak hartu dira. Zalantzarik gabe, gertaera 
aipagarriena 2021. Kanpainan, Urkulu urtegian (Deba U.H.) zebra-muskuilu helduak agertzea izan da. 
Oraingoz, badirudi kolonizazioa urtegira bertara mugatzen dela eta ez dela ibaian behera, Urkulu 
ibaiaren ibilguan zehar hedatu, ezta ibai horretatik Deba ibaira ere. 

Gainerako lurraldeetan aldaketa gutxi izan dira bibalbo inbaditzailearen helduen banaketan, aurreko 
urtearekin alderatuta. Aipagarria da, alde horretatik, bi ale aurkitu direla Nerbioi ibaian, Mendikosolo 
errekaren bokaletik 190 bat metro gora. Mendikosolo errekaren bokalea arro horretako espeziearen 
goiko muga izan da orain arte; Undabe ibaiaren (Zadorra U.H.) orain arte ezaututako goiko muga baino 
500 bat metro gorago jasotako alea, eta beste ale bat kentzea Santa Engracia (Zadorra U.H) errekan 
gora, ibaian orain arte finkatutako mugatik gora gutxi gorabehera 1,4 km-tara 

Espeziearen ugaritasunari dagokionez, 2021ean, zebra-muskuilu berretsia duten ubide gehienetan 
(Galindo, Nerbioi, Lekubaso, Ibaizabal eta Zadorraren goiko zatian) ugaritusaun maiztasuna eta 
dentsitatea handitu egin dela ikusi da; eta gainerakoetan (Arratia, Undabe, Barrundia eta Zadorrako 
beheko zatia) 2021eko egoera aurreko urtekoaren oso antzekoa da. Kadagua ibaiaren arroa, Nerbioi 
ibaiaren arroaren goiko aldea eta Aixola ibaia, izen bereko presaren ondoren, molusku inbaditzailearen 
aztarnarik gabe daude oraingoz. 

 

2021. urtearen amaieran, zebra muskuilua tarte eta leku hauetan dago: 

 Gorostitzako urtegian eta Galindo ibaian (Castaños), Gorostizako presatik hasi eta marearen 
eraginpeko eremuraino, Barakaldon 

 Undurragako urtegian eta handik behera, Arratia ibaiaren ardatz osoan, Lemoraino 

 Ibaizabalen ardatzean Arratia ibaiaren bokaletik Atxuriko marearteko eremuraino (Bilbo) 
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 Lekubasoko urtegian eta urtegitik aurrera izen bereko ibaian, Usansolon (Bizkaia) 

 Mendikosoloko urtegian eta handik behera, Nerbioi ibaiaren tartean, Arrigorriagatik Ibaizabalen 
itsasoratu arte 

 Aixolako urtegian, Zaldibar (Bizkaia) eta Elgeta (Gipuzkoa) artean 

 Urkuluko urtegian, Aretxabaletan (Gipuzkoa) 

 Azpeitiko udalerritik behera (hasierako kolonizazio-fase batean, URO490-E estazioa) 

 Undabe errekan (Urrunagatik gora), Urrunagako urtegian eta Santa Engracia ibaiaren ibilguan 
urtegitik behera 

 Zadorraren ardatzean, Uribarri-Ganboako urtegitik gora Audikanaraino, eta Barrundia 
ibaiadarrean Ozaetatik behera, Uribarri-Ganboako urtegian, eta, urtegi horren azpitik, 
Trespuentes herriraino. 

 Ebro ibaian, EAErekin muga egiten duen tarte osoan. 

Eta teknika genetikoen bidez soilik, espeziearen presentziaren aztarnak aurkitu dira Loiola, Lingorta, 
Barrendiola eta Arriarango urtegietan. Baliteke hurrengo laginketetan zebra-muskuilua bertan dagoela 
egiaztatzea, baina halaber, posible da inguru hurbilean behin baino gehiagotan gertatu denen bezala, 
espeziearen berririk ez izatea. Gaur egungo egoerarekin zuhurrena laginketa-lanak areagotzea da, leku 
bakoitzeko zebra muskuiluaren benetako egoera ahalik eta lasterren argitzen saiatzeko. 

Zehaztasun gehiagorako, kontsultatu azken Txostena (LA202116_05 UTE Anbiotek-Ekolur). 
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Irudia 1.  EAEn zebra-muskuiluaren larbario populazioaren jarraipen-sarean sartutako laginketa-estazioen 
Zebra-muskuiluen banaketa EAEn 2021ean. 

 
Erandio-Oiartzun, 2021ko abenduaren 21n 
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