AURKEZPEN
Mundu mikroskopikoa ezustekoz beteta dago,
izaki bizidun txiki txikiz beteta, eta ezin ditugu
begi hutsez ikusi. Mikroskopioak kolore distiratsu
eta forma harrigarriko mundu zoragarri hori
ezagutzeko aukera ematen digu.
Koadernotxo honekin, izaki bizidun zoragarri
horietako batzuei buruz pixka bat ikasteaz gain,
argazkiei esker benetan nolakoak diren ikus
dezakezu, eta horiekin batera doan marrazkian
koloreak imitatzen saia zaitezke. Nahiago
baduzu, organismo bakoitza nahi duzun bezala
margotu dezakezu, ea natura bera baino
originalagoa izateko gai zaren.
Gainera, zure marrazki gogokoenaren azken
emaitzaren argazkiren bat bidaltzea gustatuko
litzaiguke, baita koadernotxo honekin ikasten
eta bera margotzen nola dibertitu zaren ere.
Bidali zure margoak gure sare sozialetara edo
gure e-mailera:
contact@scienceintoimages.com

SCIENCE INTO IMAGES

UR-ARKAKUSOA

Ur-arkakusoak esaten zaien arren, uretako krustazeo txiki horiek ez
dute ziztatzen. Urmael eta urmaeletan bizi dira eta zentimetro erdi
baino gutxiago neurtzen dute.

Bere bizkarrean ikusten dituzun bolatxoak, ur-arkakuso berriak
jaioko diren arrautzak dira, eta bere barnealdea zeharkatzen duen
lokarri berdea, alga mikroskopikoz eta elikatzen diren beste landare
hondakinez betetako hestea da.
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EULI BELTZA

Euli beltzak oso gogaikarriak dira eta ziztatu egiten dute, baina
haien larbek, argazkian ikusten duzunaren antzera, ez dute ziztatzen
eta, gainera, oso itxura dibertigarria dute. Ibai eta erreketan bizi dira,
eta oso gogor heltzen diete harriei edo makilatxoei, korronteak
herrestan eraman ez ditzan.

Abanikoak diruditen horiei erreparatu diezu? Bere “maxilak” dira.
Horiekin organismo txikiagoak eta korronteak arrastatzen dituen
beste partikula batzuk harrapatzen dituzte. Janari zatiren bat bertan
katigatuta geratzen denean, bildu eta ahora eramaten dute. Begira,
gainera, lau begi ditu, “Ozelo” izenekoak.
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POLIKETOA

Itsasoan, algen artean edo hondoan, baratzean aurki ditzakezun
zizareen senide diren har asko bizi dira. “Poliketoak” izena duten
harrak dira, ibiltzeko hankatxo txiki gisa balio dieten iletxoak edo
“ketak” dituztelako.

Argazkiko harra Sullidoen familiakoa da, eta “zirro” piloa ditu
(tentakuluak diruditen horiek), sentsore gisa funtzionatzen dutenak
bizi den ingurunea ezagutzeko, zure hatzekin gauzak ukitzerakoan
egiten duzun antzera.
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MARMOKA

Marmoka batzuek, ilargi marmokek adibidez (Aurelia aurita),
ugaltzeko modu bitxia dute. Polipoak osatzen dituzte, itsas hondoko
arroketara ainguratu eta gero estrobilo bihurtzen direnak (argazkian
ikusten duzuna da).

Argazkian ikusten duzun “geruza” bakoitza, “efira” izeneko larba
ñimiño bat bihurtzen da, eta, estrobilotik askatzen denean, itsasoan
askatasunez igeri egin dezake. Denboraren poderioz, efirak marmoka
berri bihurtzen dira.
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KOPEPODOA

Ba al dakizu kopepodoak gure planetako animalia ugarienak direla?
Itsasoan, ibaietan, urmaeletan, putzuetan bizi dira. Ia ur geza
edo gazia dagoen edozein lekutan! Krustazeoak dira, ganba eta
karramarroen ahaideak, baina milimetro bat baino askoz gehixeago
ez dute neurtzen.

Argazkiaren kopepodoa eme bat da. Bere isatsetik zintzilik dauden
arrautzez betetako bi zakutxoak ikus ditzakezu. Zakutxo horietako
bakoitzean arrautza asko daude, eta arrautza horietatik larba batzuk
jaioko dira, pixkanaka kopepodo heldu bihurtuko direnak.
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KIRONOMIDO ELTXOA

Eltxo guztiek ez dute ziztatzen. Argazkian ikusten dituzun arrautzak
kironomidoen arrautzak dira, ziztatzen ez duten eltxo familia batenak.
Gauza bitxia da helduek ez direla ia elikatzen, batzuetan bakarrik
azukredun ur pixka bat hartzen dute landareetatik.

Emeek arrautza kordoi bat jartzen dute uretan. Kordoia gelatinazkoa
da, kiribilean biltzen da eta arrautzak babestu egiten ditu, lehor
gera ez daitezen eta jaio arte bakterioek larbak eraso ez diezaien.
Argazkiko arrautzetan enbrioiak garapen betean ikus ditzakezu.
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ALGA FILAMENTUDUNAK

Spirogyra generoko alga hauek oso ile finak diruditen filamentu
berdeak osatzen dituzte. Ur geza eta garbiko urmael, aska eta putzu
ia guztietan aurki ditzakezu. Ataletan zatitua dirudien filamentuaren
zati bakoitza, zelula bat da, eta zelula guztiak ilaran jartzen dira.

Argazkian “konjugazioa” izeneko ugalketa mota bat egiten ari diren
bi filamentu ikus ditzakezu. Filamentu baten zelulen edukia beste
filamentuko zeluletara pasatzen da eta masa berde eta borobildu bat
osatzen du, aurrerago filamentu berri bat garatuko den hazi baten
antzeko zerbait dena.
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IZKIRA

Argazkian ikusten duzuna izkiraren arrautzak dira, ganben oso antzeko
itsas krustazeoa. Izkira eme bakoitzak 2.000 arrautza baino gehiago
jar ditzake! Bere gorputzaren azpian babestuta eramaten ditu larbak
jaiotzen diren arte, geroago izkira heldu bihurtuko direnak.

Argazkiko arrautzek larbak ia jaiotzear dituzte. Begi beltz handiak
dituztelako ikus dezakezu. Kolore horiko orban txikiak koipezko
bolatxoak dira, eta, jaio aurretik, larba hortik elikatzen da.
SCIENCE INTO IMAGES

MAKAON TXIMELETA

Ba al zenekien tximeleten hegalak ezkata txikiz estalita daudela?
Argazkian makaon tximeleta baten hegaleko ezkatak ikus ditzakezu.
Begiratu nola dauden bata bestearen gainean, teilatu bateko teilen
antzera.

Konturatu al zara batzuk zabalak eta lauak direla eta beste batzuk iletxo
luzeak dirudiela? Izan ere, bakoitzak funtzio desberdina du. Lauek
hegoak babesten dituzte eta eguzkiaren beroa hartzen dute; meheek
eta luzeek arriskua detektatzeko eta harraparietatik ihes egiteko balio
diete.
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NEKORA

Nekorak 10 zentimetro baino gehiago neurtu ditzaketen karramarro
batzuk dira, baina euren arrautzak ñimiñoak dira, milimetro bat baino
txikiagoak. Argazkian arrautza horietako batzuk ikus ditzakezu,
elkarri eta emearen pleopodoei eusten dieten hari batzuekin lotuta.

Nekora eme bakoitzak 200.000 arrautza baino gehiago jar ditzake,
eta bere sabelari itsatsita eramaten ditu larbak jaio arte. Argazkiko
arrautzetan begiak eta barruan garatzen ari diren larben zati batzuk
ikusten dira.
SCIENCE INTO IMAGES

ESKERRIK ASKO
Ez ahaztu zure marrazki gogokoenaren azken
emaitzaren argazkiren bat bidaltzea edo
margotzen eta koadernotxo honekin ikasten
nola dibertitu zaren adieraztea.
Bidali gure sare sozialetara edo gure helbide
elektronikora:
contact@scienceintoimages.com
Science into Imagesek eta Jara Duro
Audiovisualek argitaratu dute koadernotxo hau.

@jaraduro_audiovisual

Euskarazko itzulpenak: Inaxio Manterola eta
Gonzalo Torre.
Koaderno honetako edukiak Creative Commons CC-BY-NC-ND lizentziapean daude. Obra deskargatzeko
eta beste pertsona batzuekin partekatzeko aukera ematen da, betiere egiletza aitortzen bada, baina
ezin da inola ere aldatu, eta ezin da komertzialki erabili.
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