Vitoria-Gasteizko Herritarren Zientzia 2015
Mikaren eta haren habien ezaugarri biologiko eta morfologikoak
1. Deskribapena
Mika korbidoen familiako kidea da, eta oso moldakorra da, edozein girotan laketzen baita. Hori
dela eta, nekazaritza eremua utzi eta hiri ingurunera aldatu da batzuetan.
Orain arte mespretxatu egin da, laboreak hondatzen eta ehiza kaltetzen zituelakoan. Gainera,
mikaren batez bestekoaren gaineko kopuruak kaltegarritzat jotzen dira, beste hegazti batzuen
habiak harrapakatzen baititu jana lortzeko. Nolanahi ere, ohiko batez bestekoaren inguruko
kopuruei eutsiz gero, gurekin batera besterik gabe bizi den beste hegazti bat izan daiteke, ez
baitakar inolako kalterik.

2. Taxonomia
Ikus daitekeenez, mika, edo Pica pica latinez, hegazti paseriformea da, korbidoen familiakoa.
Hauxe da fitxa taxonomikoa:
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P. Pica (Linnaeus, 1758)

1. irudia.- Mikaren fitxa taxonomikoa.

3. Neurriak
Mikak neurri hauek izan ohi ditu: 40 eta 50 cm arteko luzera, eta 50 eta 60 cm arteko hegozabalera.

4. Hegaztiaren identifikazioa
Mika identifikatzeko funtsezko bereizgarriak deskribatuko ditugu.
Mikaren ezaugarri nagusietako bat gorputzak dituen tonu zuri eta beltz irisatuak dira.
Hegoetan argiak zein angelutan jotzen duen, ñabardura urdinkarak edo berdekarak hartzen
dituzte. Ñabardura metalikoak bereziki hegoetan eta isatsean agertzen dira.
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2. irudia.- Mikaren argazkia. Erreparatu kolore banaketari, hegoen eta isatsaren tonu urdin-berdekarei
eta isatsaren luzerari.

Zuria sabelaldean eta hegalen zati batean agertzen da; beltza, berriz, buruan, mokoan, isatsean
(aipatu ditugun tonu berde eta urdinekin batera) eta hanketan.

3. irudia.- Mikaren argazkia. Erreparatu zuriaren eta beltzaren banaketari.
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Isatsa luzea eta mailakatua da; hegoak, ordea, laburrak eta biribilduak.

4. irudia.- Mikaren argazkia. Erreparatu hegoen koloreari, hegoen eta isatsaren formari eta hegan duen
siluetari.

Mikaren mokoa zuzena eta sendoa da. Ez du janari mota jakin bat aukeratzera makurtzen duen
berariazko egokitzerik. Hori dela eta, mika omniboro edo orojalea dela esan daiteke. Nolanahi
ere, intsektuak eta zereal-aleak jaten ditu batik bat, gainerako hegaztien antzera.

5. irudia.- Mikaren buruaren eta mokoaren xehetasuna.

5. Habiak identifikatzea
Programaren helburu nagusia hegazti horren habien errolda egitea delarik, horiei buruzko
argibideak emango ditugu jarraian.
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Zuhaitzen adaburuetan jartzen dituzte habiak, edo sasietan, metroko altueran, baina beti adar
lodietan. Mika bikote batzuek autopistetako bazterbideetako hesietan jartzen dituzte habiak,
inork ez baitie enbarazu egiten; beste batzuek, hiri inguruetan, alegia, ehiza egiten ez den
lekuetan.

6. irudia.- Bi mika, zuhaitz baten adar garaienetan jarritako habian.

Habiaren zati sakonenean lokatzezko horma bat egiten dute, 4 cm lodi izan daitekeena.
Gainaldean adarrez osatutako kupula edo teilatua jartzen dute, habia babestu eta arrautzak
harrapatu ez ditzaten.
Habia egiteko adarrak erabiltzen dituzte, langet moduan jarrita, eta askotan laharren enborrak
baliatzen dituzte, hori dena lokatzez nahastuta.
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7. irudia.- Mikaren habia.

Esan beharra dago beste espezie batzuek ere erabiltzen dituztela miken habiak ugaltzeko,
beste batzuekin gertatzen den bezala. Hori dela eta, mika naturaren ingeniaria dela esan ohi
da, beste ale batzuentzako aterpeak eraikitzen baititu.
Hona hemen mikek eraikitako habien irudi batzuk:

8. irudia.- Mikaren habia.
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9. irudia.- Bi mika-habia, elkarrengandik hurbil, zuhaitz bereko adar garai eta sendoetan.
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