
EKOSISTEMAREN EZAUGARRIAK 

Taldea: 1. TALDEA 

Izen-abizenak: Izadi Diego, Idoia Arana, Aitzol Aspiazu eta Unai Lauzirika. 

Landuko dugun ekosistemari buruzko informazioa txosten honetan azalduko 

dugu, orain arte jaso dugun informazioan oinarrituz. Showbieren bitartez 

bidaliko dugun txosten hau proiektuaren ebaluaziorako errubrikaren lehenengo 

atalean baloratuko da. 

Landuko dugun ekosistema: Urmaelen ekosistema. 

1. Ekosistemaren kokapen geografikoa. Landuko dugun ekosistema gure  

planetako gune honetan dago: 

Iberiar Penintsula osoan zehar kokatuta dago. 

2. Ekosistemaren elementuak: 

2.1. Orografia. Gure irudian agertuko diren ingurunearen ezaugarriak, 

erliebea... hauek dira: 

Itsasotik bereizten den luzapen handi bat da. Urmaeleko ura lakuetatik, 

ibaietatik, lurpeko uretatik eta prezipitazioetatik dator. 

2.2. Flora. Gure irudian agertuko diren ekosistemako landareak, zuhaitzak... 

hauek dira: 

Ekosistema honetako florak sustrai sakonak ditu, sakonean dagoen ura biltzeko. 

Zuhaitzen artean, adibidez, pagoak daude. Zuhaixkak, itsasbelar berdeak eta 

pardak ere aurkitu ahal ditugu. 

2.3. Fauna. Gure irudian agertuko diren ekosistemako animalia ornodunak 

hauek dira eta talde honetan/hauetan sailkatzen ditugu: 

Ekosistema honetako faunan dauden narrastiak, sugeak eta dortokak dira, 

anfibioak ere aurki ditzakegu, igelak eta salamandrak adibidez. Hegaztien 

artean, ahateak aurkitu ahal ditugu, beste askoren artean. Ornogabeak ere 

aurki ditzakegu, guk aukeratutako ekosisteman barraskiloak ere badaude. 

Arrainen artean, karpak eta barboak daude. 



2.4. Ekosistemaren beste ezaugarri batzuk: klima, tenperatura, hezetasuna, 

ura... Gure irudian agertuko diren ekosistemako beste ezaugarriak hauek dira: 

Ekosistema hau basoetan batez ere agertzen da. Ekosistema honetako 

tenperatuta 39º eta 70ºF artean dago. Urmaeletan daudenez, hezetasuna 

handia dago ekosistema hauetan. 

3. Ekosisteman gertatzen den eta irudian azaldu nahi dugun ekintza: 

Igelen bizitza zikloa azaldu nahi dugu. Zelan jaio, hazi, elikatu eta bere inguruko 

ekosistema erakutsi nahi dugu irudi baten bitartez. Irudian, fauna eta flora 

marrazkien bitartez azalduko ditugu. Irudian ere igelen elikasarea ikusiko da, 

igela intsektuak jaten. 

4. Datuak informazio gune hauetan lortu ditugu: 

h t t p s : / / w w w . l i f e d e r. c o m / e c o s i s t e m a s - a g u a - d u l c e / h t t p : / /

www.vertebradosibericos.org/anfibios/disgal.html 

https://www.slideshare.net/mobile/NaiaraOrbe/ekosistemak-10200773

https://www.lifeder.com/ecosistemas-agua-dulce/http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/disgal.html
https://www.lifeder.com/ecosistemas-agua-dulce/http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/disgal.html
https://www.slideshare.net/mobile/NaiaraOrbe/ekosistemak-10200773

