
 
Tenerife. 

Tenerife kantzer tropikotik lau gradura aurkitzen da, leku honek subtropikoko 
paisaia ezberdinak ditu eta hauek alisio haizeen influentziak definitzen ditu. Irla 
sumendizko eraikin erraldoi da eta Teide sumendiak koroatzen du. Irlaren 
hegoaldea, aretsuagoa, Atlantiar itsasoan sartzen da laba fosilizatuz osatutako 
malda sortuz. 

Bere sorrera bolkanikoagatik, itsasertz malkartsua eta oso gorabeheratsua da, 
orregatik haitzuloak oso oikoak dira, intergune eta tunelak ere bai eta hauek 
itsas azpian jarraipena dute. Iluntasunak estaltzen duen inguru honetan arrain 
ezberdinak eta ornogabekoak bizi dira. 

Inguru areatsuak Itsas arranoak aztertzen ditu, moluskuen, krustazeoen eta 
ondoko arrainen bila.  

Egunez haitzuloetan gaueko harrapatzaile boteretsuak ezkutatzen dira. Hemen 
morena espezie ezberdinak bizi dira, metro bat baino gehiago dituzte beraien 
gorputz moldatuek Kalaufa deigarriekin arrakaletatik mugitzen dira. 

Tenerifeko zeruaren distira argitsuak, ia bertikalak diren eguzki izpiekin, be 
latitudeko lurraldeen berezitasunetako bat da, ur irekira sartzen uzten ditu, 
Kanariar irletan katalogatutako ehunka arrain espeziez zeharkatzen dituzte, 
forma eta kolore askotakoak eta ia beti mugimendua mantenduz. 

Itsas hondoan, torpedo deituriko arrainak bazelakoak aurkitzen dira, arrain 
honek deskarga elektrikoak sortzen ditu, ehiza lurraldea eta despentsa itsasoko 
alde honetan ditu, ornogabe ugariz beteta, karramarro eta arrain txikiak 
aurkitzen dira hemen. 

Tenerifeko Bentosean itsas kirikino espezie ugari eta bibalbio handiak bizi dira, 
korazadun izakiak dira harrapatzaile gutxirekin, harrapakari errazagoak bilatzen 
dituzte beraien artean,  baita ere haratustela, suzko harra,  Hermodice 
espezieko haragijalek, ehunka arantza pozoitsu ditu.     

Itsas azpiko paisaia anitz honetan, merkatuan prezio altua duten espezie 
piszikolek osatzen dute ekosistema hau. Hondorako bidaian,  zeriantoaren 
tentakulu haragitsuak aurkitzen ditugu. 

Berrogei metroko sakonera igaro ondoren, koral beltza aurkitzen dugu, antozoo 
bat Antiphates generokoa, paisaia berriak eraikitzen ditu, milaka polipoz 
osatuta, planton organismoak harrapatzen dituzte. Bere eskeleto axialak 
arrama itxurako estrukturak osatzen ditu, erlaitz harritsuetan eta  ertz garaietan 
hazten da. 

Eta hemen, lurraldea gaitik lehiatzen,  esponjak osatzen dituzten tapiz zabalak 
substratu eruptiboaren gainean. Ingeniari natural prozesu geldoak formaz eta 
kolorez betetzen ditu Tenerife hegoaldeko itsas hondo sakonenak.       


