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Aurkezpena

Atsegin handiz aurkezten dizuet BIDASOAREN ARROKO IBAI-LANDAREDIA,
Bidasoaren arroan uraren inguruan bizi diren landare eta komunitate begetalak
jasotzen dituen argitalpen berria.
Kanpo-gida egokia da, Baztan-Bidasoa ibaiaren inguruan ditugun espezieen 108
fitxetan, landare bakoitza ezagutzeko klabeak ematen dizkiguna; bertako
geografia eta klima ere deskribatzen ditu, ibaiak eta begetazioak osatzen duten
paisaiak urtaroetan barna erakusten dituen xehetasunak azaltzen ditu, eta argazki
eta irudi ederrez hornitzen du ur-ibilgu honi atxikitako landare-espezierik
adierazgarrienen bilduma hautatu hau.
Argitalpen hau Bidasoaren arroari buruz LIFE Irekibai proiektu europarraren baitan
egiten den bigarren kanpo-gida da, 2018an “Bidasoaren Arroko Fauna Urtarra”
argitaratu baitzen, eta honenbertzez, ingurune horren fauna eta floraren ezagutza
osatzen da.
BIDASOAREN ARROKO IBAI LANDAREDIA botaniko adituek ondutako gida da,
Nafarroako Gobernuko Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko teknikarien
laguntzaz eta GAN-NIK erakundearen koordinaziopean. Egileen lana ez da mugatu
urari atxikitako landareen eta komutitate begetalen ezagutza zabaltzera: haien
helburu didaktikoa nabarmentzen da ibaiaren behatoki moduan hautatutako zazpi
agertokien proposamena ikusita. Bidasoaren alderdi desberdinez gozatuko dugu,
Arizkun, Arraioz, Erreparazea, Sunbillako harrizko zubia eta Zubi Urdina, Berako
San Migel eta Endarlatsako zubietatik ibaiari begira egoteko tartetxo bat hartzen
badugu. 
Gida honen laguntzaz espezie bakoitza ezagutzen ahalko dugu, haren habitat eta
hedapena, eta ingurune honetan bizi diren landareei buruzko ikaskuntza osatzen
ahalko dugu. Ezagutza horren laguntzaz, hemen bizi diren jendeek sortu eta
mantendu duten paisaia bertze begirada batez ikusiko dugu, haien bizimoduak
eta paisaia kulturala atzemanez, haiek baitira lurraldearen egiazko bihotza.
IREKIBAI “Ibai irekiak: Nafarroak eta Gipuzkoak partekatzen dituzten ibaien
konektibitate eta habitaten hobekuntza” Bidasoa eta Leitzaran ibaiak hobetzeko
ekimena da, iragazkorragoak izan daitezen eta haien habitat eta espezieen
kontserbazioa bermatzeko. Ibaiak irekitzea eta ur-lasterrak aurkitzen dituen
eragozpenak iragazkor egitea da, hain zuzen ere, gure Departamentuaren
jarduketa-ildo nagusietako bat, eta horrekin batera, herritarren sentsibilizazioa eta
parte-hartzea sustatzea, gure ibaietako habitat, flora eta fauna hobeki zaintzeko.
Uste oso-osoa dugu gure ingurune naturalaren ezagutza dela lehenbiziko urratsa
eta biderik onena natura estimatzeko eta kontserbatzeko, eta horregatik
gonbidatzen zaituztegu, ekosistema hauek ulertzeak, lurraldea ezagutzeak eta
paisaiei begira egoteak eragiten diguten gozamenari tokia egin diezaziozuen.
Azkenik, gida hau erabiliz ere disfrutatzea nahi genuke, izan ere, urrats txiki bat
gehiago baita gure eguneroko lanean, gure ibaien ezagutza zabaltzea eta ingurune
naturala kontserbatzea baita gure helburua, zuena ere badelakoan. 

Isabel Elizalde Arretxea 
Landa Garapeneko, Ingurumeneko 

eta Toki Administrazioko Kontseilaria
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Naturaren behaketak eta azterketak informazio baliotsua ematen dute
espezieen, ekologiaren eta paisaiaren inguruan, interesa eta denbora aski
baldin baditugu. Urari atxikitako landareak eta landare-komunitateak
ezagutzeak ibaia deitzen dugun ekosistema funtsezko, anitz eta konplexu
horretan duten eginkizun baliotsua, gizakiarentzat nahitaezkoa, ulertzeko
aukera ematen digu.

Gida honen helburua Bidasoa inguratzen duten landareen mundura
hurbiltzea da, eta haien ezaguera errazteko behaketa zuzena natura-
zalearen eskura jartzea. Espezieak naturan identifikatzea da lehenbiziko
urratsa. 

Orain eskuartean duzun kanpo-gidan, ibai-ekosistemako florari buruzko
informazioa ematen da. Horixe da Gida honen mamia. Bertan deskri-
batzen dira espezie nagusiak bereizten dituzten ezaugarri morfologiko
ikusgarrienak, espezierik ohikoenak eta horiek guztiek ingurune eko-
logikoan egokitzeko dituzten gaitasun nabarmenak. Gainera, espezie
horiek kokatzeko eta haien inguruko natura-giroa interpretatzeko aukera
ematen duten datu baliagarriak aurkituko dituzu.   

Sarrera

Orkatx arrunta (Hypericum androsaemum) itzala maite duen landarea da, lore hori
biziak eta hosto zabalak, berdeak eta aurkakoak dituena. Bidasoaren ibilgu osoan
barna ibai-bazterreko haltzadiaren ohiko apaingarria da.

11
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Hasteko, ibai-bazterreko ibilbide errazak egiten ahal ditugu, seinalez
hornitutako bideetan barna, ur-paisaia ederretara modu errazean iristeko.

Gidaren amaieran ibaiaren gaineko hainbat begiratoki proposatzen dira.
Modu estrategikoan kokatutako zenbait zubi aukeratu dira, atlantiar
landazabal hauetako toki berezietan, Baztandik hasi eta Endarlatsaraino.
Irudiekin batera, paisaiari eta ur-bazterreko basoei buruzko azalpen
orokorrak ematen dira, eta ibilbide labur osagarriak proposatzen dira,
jakinmina ase nahi dutenek paraje bakoitzeko landaredi joriaz goza
dezaten. 

Behin espezieak ezagututa komunitate naturaletan, alegia, Gida honetan
deskribatutako basoetan eta agertokietan, galdera berriak sortuko dira.
Proposatzen zaizkigun urratsei jarraiki, herritarrek beren gogoaren arabera
moldatutako bizimoduaren ondorioz sortu eta mantendu den paisaia,
kultur paisaia, ezagutzeko eta estimatzeko aukera zabalduko zaigu.

Bidasoa eta haren ingurua, esaterako Bertizko Parke Naturala, ikustera
itzultzen garen aldiro, informazio berriak aurkituko ditugu, historia
naturalari buruz eta urarekin lotutako mitoei buruz, mehatxuan diren
espezieei buruz, sendabelarrei eta landare pozoitsuei buruz, eta habitat
baliotsuei eta biodibertsitatearen kontserbazioari buruz ere bai.

Gauza segurua da gozamen handia hartzen dugula landare-ekosistemak
ulertzen ditugunean, lurraldea ezagutzen dugunean, ur ixil, marmarti, zala-
partatsu nahiz kantari hauei patxadaz begiratzen diegularik.

Bertizko Parke Naturalera Erreparazea zubitik sartzea interes botaniko handiko 
ibai-ibilbidea da.
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Ur-jauziak paraje oso bitxiak dira, flora berezi, baliotsu eta samurra dutenak.
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Umetatik ikasten dugu landareek lurra, ura eta argia behar dituztela, eta
menpekotasun hirukoitz hori egiaztatzen lagunduko digu Gida honek, era
anitzetara. Hemen deskribatzen diren landare guztiak, lurrarekin eta
klimaren ezaugarriekin zuzen-zuzen loturik daude.

Landareek bizi guztia ematen dute lurzoruan sustraituta; geldirik bizitzeko
egokitutako bizidunak dira, eta tinko, leku berean, eusten diete sasoiaren
araberako giro-aldaketei eta haien bizialdi osoan barna gertatzen diren
aldaketei. Mugitzen ez direnez, eremu zehatz baten ingurumen-
ezaugarrien adierazle ekologiko bikainak dira. Haietako batzuk inguru-
menaren bioadierazle hobeak dira, beste batzuk baino, eta errazago
ezagutzen dira. Horiexek aukeratu ditugu florari eskainitako Gida hau
osatzeko. Landaredi mota baten ezaugarriak hobekien adierazten dituzten
espezieak dira, esaterako, baso mota espezifiko bat: haltzadia. 

14

Guía de flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa
Fauna acuática de la cuenca del Bidasoa

Alderdi orokorrak

Basoko ezponda jariotsuan hazten den flora, hezetasun handiz eta basoko itzalpe
hertsian.
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Lurralde baten flora definitzeko erran dezakegu eremu horretan bizi diren
landareen multzoa dela. Lehengo mendearen hondarretik bilduma bi-
kainak ditugu gure eskualdeko nahiz Europa osoko flora ezagutzeko eta
eguneratzeko. Ondoko bibliografian jasotzen dira Bidasoa eta haren
arroko landareen katalogo orokorrak.

15

Bidasoaren arroko ibai-landaredia

Haltzadi erdi zingiratsua, burdin oxidoan joriak diren lurretan, Bidasoaren arroan.

Carex cespitosa itxura aldakatua erakutsiz; ongi jasan ohi ditu uholdeen eragina,
errekarri birakarien joa eta ur-emariaren gorabeherak. Bizirik atera da eta hobetu
ere bai, Bidasoko errepidea zabaltzeko lanen ondoren, lanak egin aitzinetik
planifikazio egokia egin baitzen.   
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Interesgarria da espezie exotikoei antzematea, ibaiaren ingurua erabili eta
ibarrean barna hedatzen direlako nahierara. Anitz hitz egiten da azken
aldian gai horretaz, ekologia eta ekonomia ukitzen baititu, era berezian
itsasertzean eta itsas ondoko ibaietan, esaterako Bidasoan. Batzuk
ikusgarriak dira eta landatzen ditugu, eta zabaltzeko aukera ere ematen
diegu, oharkabean bada ere. Beharbada, joera hori itzulikatzen laguntzen
ahal dugu, etengabe iristen direlako espezie berriak. Haietako batzuk,
gainera, hagitz erasokorrak dira, izurriteak eta eritasunak eramaten
dituzte, eta alergia eragiten duenik ere bada haien artean.

Urari estu atxikitako zenbait landare
betiko galtzeko arriskuan daude
Bidasoan, arrunt sentiberak dire-
lako giroaren hezetasun aldaketa
txikienen aitzinean. Bertze batzuk,
horrez gain, argitasun gehiegi iza-
teak kaltetzen ditu. Itzala maite
duten espezieak dira, eguzkiaren
ukitu zuzena jasan ezin dutenak,
horregatik kaltetzen ditu berehala
itzala ematen dieten zuhaitzen
galerak. Itxura ahuleko iratze mota
batzuk dira, ur-jauzien zipriztina eta
giroko hezetasun handia behar du-

tenak, udan ere bai. Horrelakoa da bertze espezie endemiko bat ere, lore
urdina duena, “soldanella iletsua” esaten zaiona. Babeslekuak dituzte
gune oso zehatzetan. Mikroklima espezifikoak behar dituzte, basoan
barna diren ur-jauzi eta jarioetan.   

Espezie mehatxatuak dira, landare eskasak izateagatik eta inguru
bitxietan, Kantauri aldeko ibarretako leku oso gutxitan, beste inon sortzen
ez direlako, esaterako Baztanen eta Malerrekan. Haietako batzuk
babestuta daude Europako, estatuko eta Foru Komunitateko legedian.

16

Crocosmia x crocosmiiflora, kanpotik ekarritako hibrido apaingarria da, lore
ikusgarriak dituena. Lorategietatik ihes egindako inbaditzaile bizkor eta arris-
kugarria da, batez ere Bidasoaren arroko beheko haltzadian barna hedatzen dena. 

Alderdi orokorrak

Iratze arra
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Bidasoaren arroko ibai-landaredia

Azalpen orokor hau amaitu aitzinetik, zenbait ideia erantsi behar
dira ibaiari dagokion araubide testuinguruari buruz, eta zehatzago
Ur Jabari Publikoari (UJP) buruz. Xehetasun gehiago nahi izanez
gero Ur Jabari Publikoa (UJP) arautzen duen 9/2008 Errege
Dekretuan jasotzen den araudira jo behar da. Ur Jabari Publikoaren
baitan honako eremu hauek zehazten dira:

• Ibaiaren ibilgua, ur-emari egonkor edo ez-egonkor batean, ohiko
ur-goraldietan urak estaltzen duen eremua da.  

Ibaiertzak ibilgu publikoen mugan diren lur-eremuak dira. Luzera
osoan bi eremu markatzen dira araudiari dagokionez: 

• Zortzapen eremu bat, bost metroko zabalerakoa, erabilera
publikorako.

• Ibai-poliziaren eremu bat, ehun metroko zabalerakoa, non
baldintzatuta izanen diren lurzoruaren erabilera eta bertan
eginen diren jarduerak.

Helburu hauek lortzeko arautzen dira eremu horiek:

• Ur Jabari Publikoaren egoera babestea.
• Ur-ekosistemen hondatzea aurreikusi eta haiek hobetzen la-

guntzea.
• Uraren emaria babestea ur-goraldietan, ibilguaren mugan diren

eremuak prestatuz uholdea eta dakarren zama solidoa bana-
katu eta hain kaltegarria izan ez dadin. 
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Inguru geografikoa eta klima

Bidasoaren arro hidrologikoaren mugak bi makroegitura geomorfologiko
handi ditu: alde batetik, Nafarroako iparraldeko mendigune paleozoikoek,
eta bestetik, Bidasoaren arroa hegoaldean, ekialdetik mendebaldera,
ixten duen kantauriar-mediterraneo isurialdeen banalerro mardula.    

Baztan erreka, gero Bidasoa izanen dena, Baztango udal-mugarte
zabalean sortzen da. Itsasoraino 73,7 km egiten ditu, haietatik 63 km
Nafarroan barna. Ibaiaren ibilgu nagusiak “L” antzeko ibilbidea marrazten
du Erratzutik beheiti. Ur-lasterra zorabioan heldu da goitik behera hasieran,
Autzako iturrietatik (1304 m) Gorostapolo (390 m) eta Erratzuraino 
(304 m). Handik Endarlatsaraino, itsasoaren mailaren gainetik 18 metrora,
1000 metro baino gehiagoko jaitsiera egiten du.

Ibaiaren ibilbidearen hasierako zatia ekialde-mendebalde norabidean
jaisten da. Baztan erreka izenez ezagutzen da, Oronoz-Mugairin Zeberia
errekarekin elkartzen den arte. Hemendik beheiti Bidasoa deitzen da.
Donezteben laurogeita hamar graduko bira egiten du ipar aldera eta zuzen
abiatzen da Kantauri itsasorantz. Hego-ipar zati honetan ibaiak Bor-
tzirietako mendigune paleozoiko handia ebakitzen du, agerian utziz
eskistozko eta arbelezko horma handiak, konglomeratu gogorrez eta
hareharri triasiko gorriez estaliak. Azkenik, Beran kareharrizko gune txiki

Sare hidrografiko nagusia. Banaketa hirugarren eta laugarren ordenaren mailaraino
ibaiaren eremuan. 
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bat iraganik, itsasorantz jarraitzen du, baina hara iritsi aitzinetik, Aiako
Harriko granito zuriak eraikitako harresia zulatu behar du, sigi-sagako
ibilbidean.  

Ardatz nagusi horren inguruan, ezin konta ahala ur-jario, erreka, errekasto,
lats eta iturri biltzen dira, mendiko larre eta lepoetako sorlekutik be-
hetiraino, lurra drenatuz eta zulatuz.

Arroaren klima gehienbat ozeaniko epela da, euri ugarikoa, urte guztian
barna ongi banatuta. Itsasoaren eragina urte guztian zehar antzematen
da. Haren ondorioz, tenperaturak epelak dira eta hezetasuna handia. Euri
ugari horiez gain, basoak lurrunez ezkutatzen dituzten behelainoak ere
maiz ageri ohi dira. Batez bertzeko tenperaturak 9 gradu ingurukoak izaten
dira neguan, eta 19 gradukoak udan, eta udaberriko izotzak arraroak dira,
batez ere ibarrean barna.

Bidasoko klima, itsasertzetik hurbilena den zatian batez ere, arrunt leuna
eta hezea da, muturreko tenperaturarik gabekoa, eta ia izotzik batere
gabekoa. Haltzadian ereinotza (Laurus nobilis) ikusiko dugu, eta horrek
adierazten digu eremu gordeago hau epela dela. Paraje abegikorretan izan
ohi diren landareek, berotegian baleude bezala, garapen handiak eta
forma ikusgarriak iristen dituzte hemen, hosto, lore eta fruituez oparo
jantzita. 

Mendiko erreken inguruko giro hezea egokia da iratze, goroldio eta zuzeneko argia
eta ur eskasia jasan ezin duten landare kalteberentzat.
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Paisaia begetala

Ibaiek lurraldea eratzen dute, haitzak zizelkatzen dituzte, arroak irekitzen
dituzte, ibarra zabaltzen dute, erriberako lurzoru fresko eta sakonak
eragiten dituzte. Lurraldea moldatzen eta egituratzen dute, inguru zabalak
eta paisaia bitxiak osatuz, beraien flora eta faunarekin. 

Ibai bat deskribatzen dugunean, oro har, haren sorrerako zatia aipatu
behar da. Han, higadura nagusitzen da sedimentazioaren gainetik, eta
arroa mehar eta malkartsua da. Hortik aitzina, arroa zabaltzen da, higadura

Haltzadia eta koroa eran hazten diren iratzeak, ur-lasterreko erreka zati batean.
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Bidasoaren arroko ibai-landaredia

eta sedimentazio prozesuak orekatzen dira, eta leku zabalagoa hartzen
dute ibai-bazterreko basoek, baratzek eta soroek.

Bidasoa ibaiaren kasuan, ordea, eta oro har Kantauri isurialdeko ibaien
kasuan, arestian emandako eskemak ez du balio. 

Bidasoak berezko paisaia begetala erakusten du, ondoko ebaketa-irudian
eskema moduan aurkezten duguna: gailurra, mazela eta ibarra. Eskema
honek eredu desberdinak hartzen ditu ibaian barrena, aska esaten zaion
eremuan, lekuaren arabera mazela malkartsuagoak edo ibar zabalagoa
erakutsiz. Eredu horiek lehen aipatutako bi ibai-zati handietan integratzen
dira. 

1. Eredua. Erratzu eta Arraiotz bitarteko zeharkako profil horizontala
Ibaiaren ibilbidea Erratzu eta Arizkungo lurraldeetan hasten da, erriberako
ohiko baso ikus-garriak, landa-lurrak, herriak eta baserriak zeharkatuz. 
Ibar hondoko eremu honetan sedimentazioa nagusitzen da nabarmen.
Ibilgu zabala du ibaiak, ibaiertz leunak eta simetrikoak, eta zuhaitz
mardulak, bazkalekuen eta alorren muga zedarritzen dutenak.

Ibaiaren lehenbiziko eredu honetan, ibar zelai eta zabalean, ibai-ertzeko
basoak osaera homogeneoa erakusten du, haltzak lurzoru orekatu eta
sakonak dituelarik. Erriberako lurzoruak hareatsuagoak eta solteagoak
direlarik, berriz, haltzaren ondoan, edo beharbada haltzaren lekua erabat
bereganatuta, ibai-ertzeko beste zuhaitz peto-peto bat ikusiko dugu, zume
zuri ikusgarria, bere tonu gris-hauskaragatik kontrastea egiten duena.

Pagadia

Gandorra

Mendi-mazela

Ibar-hondoa
Hariztia

Lizardia

Haltzadia

Basoen banaketa garaieraren arabera Bidasoa ibarraren “askaren” profil oro-
korrean.
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Lehenbiziko ereduan, bere ibilbi-
deari hasiera ematen dio ibaiak,
Erratzu eta Arizkungo lurral-
deetan, erriberako ohiko baso
ikusgarriak eta landalurrak zehar-
katuz. Ibar-hondoko eremu ho-
netan sedimentazioa  nagusitzen
da nabarmen. Ibilgu zabala du
ibaiak, ibaiertz leunak eta sime-
trikoak, eta zuhaitz mardulak,
bazkalekuen eta alorren muga
zedarritzen dutenak.

Haltzadiaren ondoan lizarra eta hurritza nagusi diren basoak ditugu, hauek
ere errekak utzitako sedimentuez ongarritutako lurrak maite dituztelako.
Lizardian beti haritzak eta bertzelako zuhaitzak aurkitzen ditugu, esaterako
ahuntz-sahatsa, zume zuria, gereziondoa eta astigarra. Horiekin batera,
zuhaixka ugari, eta belar ikusgarriez osatutako geruza lurrean. Lizarraren
eremuan izaten dituzte baztandarrek belatsororik onenak eta alorrik
emankorrenak. 

22

Paisaia begetala

Haltzadia ur mantsoko ibargune batean.

Arizkungo zubitik errekan goiti.

A B

1. Eredua. Erratzu eta Arraiotz bitarteko zeharkako profil horizontala.
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Bidasoaren arroko ibai-landaredia

Haltzadia ezkutatzen eta galtzen da bere
eremua sartutako zuhaitzek eta zurgai-
landaketek inbaditzen dutenean, haren
ordez platano arrunta, haritz amerikarra,
makal kanadarra eta sasiakazia sartuz.
Makal eta platano basoak hagitz altuak
dira, eta urrundik ezagutzen ahal  ditugu,
batez ere udazkenean, kolore deigarriez
janzten direlarik. 

Haltzadia

A

Zume gorriak
eta landare
aitzindariak

Lizardia haritz,
hurritz eta
gereziondoarekin

Laharrak eta
bazter
arantzatsuak
espezie
erruderal
nitrofiloekin

Tximeleten
zuhaixka espezie
inbaditzaile
ugariko belardian

Platano arrunta eta
tamaina handiko
zuhaitz zurgaiak Ezponda eta 

legar-hondartzetako
landaredia

B

Zume 
zuria eta
zumalakarra

Haltzadia
hurritza eta
lizarrarekin

Espezie
ikusgarri
anitzeko
belardia

Landaketak platano
arrunta, makal
hibridoak eta haritz
amerikarrarekin

Haltzadia sahats ilun eta
ahuntz-sahatsarekin

Platanondo arruntak udazkenean. 
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2. Eredua. Zeharkako profil asimetrikoa “L” forman. 
Arraioztik Donezteberaino.

Donezteberaino jaisten da hurrengo zatia. Hor, bertze ibai-eredu bat
aurkitzen dugu, ibaiertz ongi bereiziak dituena, zeharkako profilean aurrez
aurre jarrita. Ertz asimetrikoak dira, bat malkartsua eta bertzea leuna.

Hemen, erribera bat mendi-mazela malkartsuari atxikitzen zaio. Harriak
erortzen dira goitik beheiti eta lurra soltea du. Mazelatik beheiti, zuhaitzak
eta zuhaixkak amiltzen dira hariztitik ur-ertzeraino, eta mendiko zuhaitzak
eta ur-bazterrekoak nahasten dira. Hurritzak agertzen dira, astigarrak,
haritzak, gereziondoak eta haltzen bat, zume zuria eta lizarra. Bertze
aldean, erribera leuneko haltzadia mantentzen da, errekak eratutako
lurzoruan.

Inguru honetan ohikoa da ibaiak mendia jotzea eta bihurgune hertsiak
egitea.

Erribera leunak uholde gehiago eta biziagoak jasan ohi ditu. Berezko
haltzadia hagitz garrantzitsua da lurzorua babesteko. Zenbat eta hobeki
kontserbatu, orduan eta hobeki banakatzen ditu ur-laster bortitzak. 

24

Paisaia begetala

A B

2. Eredua. Zeharkako profil asimetrikoa “L” forman. Arraioztik Donezteberaino.
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Platano arruntaren
formazioak oihanpe
arantzatsuarekin

Hariztia
hurritz,
gorosti eta
ezpelarekin Arantzadiak

lianekin eta
bide-bazterreko
belardiak

Haltzadia
belar handiekin
eta Carex pendula-rekin

25

Bidasoaren arroko ibai-landaredia

B

Bide-bazterreko
lore anitzeko
belardiak

Belardia haritz
amerikar
arboladiarekin

Lizardia haritz
eta hurritzarekin

Haltzadiaren
oihanpean eta
ibaiertzean Carex
pendula
formazioak

Ibai-eredu hau erraz ikusten da Bertiz
Jaurerriko sarrerako zubitik Erreparazeako

zubirainoko eremuan. 

Bada bidezidor ongi seinaleztatu bat,
mazelaren ondotik, eskuineko

ertzetik, zubi batetik bertzera
doana.

Haritz amerikar
landaketak

A
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Paisaia begetala

3. Eredua. “V” erako zeharkako profila Doneztebetik Endarlatsara.

Doneztebetik beheiti, hirugarren eredua aurkitzen dugu, ibar estukoa. Ur-
ertzean hazten den landaredia da malda handiari eta ur-lasterraren
indarrari eusten diona, meharguneetan harro eta bizi etortzen baita ur-
lasterra. Ohikoa da zuhaitz hautsiak ikustea, ibligurantz makurtuta, baina
artean ere zutik. Oraindik ere bizirik eta emankor daude; beharbada,
bertze udaberri batez, udaldia mesedegarria izanen zaie, eta berriz ere
loratu eta haziak barreiatuko dituzte airean, edo urak eramanen ditu,
bertze aldi batez. 

Erliebearen indarraren ondorioz, mendia amiltzen da ibilgu meharraren
gainean, eta maldan beheiti heldu dira haritzak eta haiekin batera bizi
diren ezpelak, horiek leku lehorrago eta haizetsuagokoak badira ere. Zati
honetan gauza bitxia da bi ibaiertzak haltzadiek jantzita topatzea. 

Gainera, hemen giroa onberagoa bihurtzen hasi da, eta izotzik batere
maite ez duten landareak hasi dira agertzen, esaterako ereinotza eta
xarma. 

BA

Xarmak Sanjuan Xarren, Latsa errekaren
ondoan 

3. Eredua. “V” erako zeharkako profila Doneztebetik Endarlatsara.
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Bidasoaren arroko ibai-landaredia

A

Tximeleten
zuhaixka

Haritza

Ezpeldia

Zumarra

Sahats
iluna

Ereinotza

Zume zuria

Zume gorriak

Ezpata-
belarra

Zume gorriak granitoaren gainean.
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Paisaia begetala

Haritza

Haritza eta
txilardi hezea

Hurritza

Haltzadia

Zume
zuria

Ezpata-
belarra
granitoetan

Lizarra

Txilardi 
lehorra

Ezpeldia

Gurbitza

Gurbitza ezpela eta
olibatxoarekin

Bide-bazterreko
flora

B

Bidasoaren azken zatia, Aiako Harriko granitoen artean hertsia, bertan ikusten
ditugula haltzadi-hondar batzuk, ereinotzak eta mazelan haritzak, gurbitzak, txilarra
eta ezpela. 
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Mendiko landaredia goitik behera amiltzen da Bide Berdeak eta errepideak estu
hertsitako granitozko ibaiertzetaraino. Espezie inbaditzaileak ugari dira.

Endarlatsa. Ibarraren amaierako zatia, Aiako harriko mendiguneko granitoen artean
mehartuta. Ereinotzarekin tartekatutako haltzadiak, eta ezpela eta gurbitza gor-
detzen dituzten harizti azidofiloek berezkotasun handiko paisaia bitxia eratzen dute.
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Guía de flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

Udaberria agudo sartzen da itsasotik, ibai-bazterretan barrena Bazta-
neraino, eta eguzkialdetik igotzen da mendi lepoetaraino, poliki-poliki, 
urte sasoi berriak aitzina egin ahala, mantsoago leku ospeletan. Egunak
luzatzearekin eta urak eta lurrak epeltzearekin, bioletak eta udaberri-
loreak, beronikak, urrebotoia eta kolore joriko lore sorta ikusgarria sortzen
da. 

Hagitzez ere lehenago, urtearen hasieran, ibai-bazterrean ikus daiteke
haltzak non dauden, une horretan, hostorik gabe, infloreszentzia trinkoak
erakusten baitituzte zintzilik, hostoa zabaldu aitzinetik, hurritzek bezala.
Oso sasoi egokia da paisaian baloratzeko haltzadiaren garrantzia eta
hedadura, ibaiertzeko baso nagusiari berak ematen baitio izena.

Udazkeneko paisaiaren ezaugarria zuhaitz hostoen kolore-aldaketa bizia
da. Berdeak galtzen dira eta kolore epelagoak agertzen dira. Tonu arreak,
gorriztak, gorriak, burdin-koloreak, laranjak, limoi-horiak, paisaia betetzen
dute. Udazkeneko kromatismoa aukera ezin hobea da udako hosto berde
ugarien artean ezkutatzen zaizkigun zuhaitz motei antzemateko.
Errazagoa da ibarrean eta ibai-bazterretan barna ibiltzea eta ikuspegi onak
lortzea, kolore bakoitza zuhaitz edo zuhaixka mota batekin lotzeko. Aukera
ona da, baita ere, kanpotik etorritako espezieek paisaian eragin duten
eraldaketa handia ikusteko, esaterako haritz amerikarra, makal kanadarra
eta platanoa, horiek kolore gorri biziagoak hartzen baitituzte bertako
basoek baino, oraindik berde irauten baitute hemengoek, hostoa aitzinago
botatzen dutelako.

Ibaia urte sasoietan barna

Udaberriko lore finak iragartzen du neguaren amaiera eta lehenbiziko egun epelen
etorrera. 

Primula acaulis
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Neguan, hostoez erantzitako zuhaitzak bere adarren egiturari
erreparatzeko aukera ematen du. Espezie bakoitzak hazteko estilo eta
eredu bana dute, osaera berezia. Sasoi hau da egokiena zuhaitzen formak
ezagutzeko, adarren eraketa, enbor mota eta azala, adinaren arabera,
hostoak eta loreak neguan babesten direneko begiak, zura eta sustrai
mota desberdinak eroritako enborretan, etab. Gainera, orain aurkituko
ditugu udan ezkutatzen baina neguan berde jantzita eusten dioten
espezieak: gurbitza, ereinotza, ezpela, gorostia, hagina.  

Deskribatutako urte-sasoien erritmoaz gain, beste erritmo mota bat
eransten zaio, denboran zehar ekosistemak izaten duena, urte batzuetako
zikloetan. Leku batean ekosistema batek bertze bati lekua hartzen
dionean gertatzen dira horiek, eta oinordetza ekologikoa deitzen zaie.
Uholde larriak eta suteak bezalako gertaera katastrofikoetan eragina du,
eta garrantzi handia dauka horien ondoren egin beharreko lehengoratze
lanetarako. 

Azkenik, baloratu behar da begetazioaren aldaketan klima aldaketak duen
eragina, lurraldeaz gaindiko fenomenoa delako, noski. Ariketa praktiko
gisa, urtez urte jarraipena egiten ahal diegu loretzeari, hostoak ateratzeko
eta erortzeko datei, fruitu ugaritasunari. Gero eta garrantzi handiagokoa
da baloratzea polinizatzaileen presentzia eta nekazaritzaren ekoizpenean
duten eginkizuna, eta bertze hainbertze lan egin beharko da hemendik
aitzina.

Pagoak adierazten du udazkena iritsi dela mendietara, kromatismo berezia hedatuz
Bidasoko paisaian. 
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Guía de flora fluvial de la Cuenca del Bidasoa

Polena modu eraginkorrean garraiatzeko eta haziak barreiatzeko modu
desberdinak garatu dituzte landareek; bizi diren inguruarekin harmonian
bizi dira, eta ibaiaren ibilguan haizearen eta uraren indarrak eragindako
korronteek bizi-funtzio horiek errazten dituzte.

Ibaiaren inguruko zuhaitzek haizea probexten dute polena eta haziak
modu eraginkorrean garraiatzeko. Espezie horiek loratze goiztiarra dute,
alegia, hostoak atera aitzinetik ateratzen dituzte loreak. Era horretan
saihesten dute hostoek traba egitea polena barreiatzeko. Gainera, loratzea
eta polinizazioa hagitz une goiztiar eta haizetsuan gertatzen dira, neguaren
amaieran edo udaberriaren hasieran. Lore arrek ez dute energiarik alferrik
galtzen beren burua edertzen, eta horren ordez polen ugari eta arina
ekoizten dute, era askeagoan mugitzen ahal dena.

Fruituak ere oso goiz heltzen dira udaberrian (sahatsa, makala) edo
udazkeneko hostoak erori ondoren (haltza), eta “hegal” antzeko egiturak
dituzte, airean luze irauteko aukera izateko (zumarra, lizarra) edo ile
samurrak (sahatsa, makala). Sortu dituen zuhaitzetik aldentzea lortzen
dute, hostoak atera baino lehen. Uretara erortzen diren fruituak eta haziak
are gehiago urruntzen ahal dira, ur-lasterrean beheiti joanez erabat busti
edo hondoratu gabe, ileek edo argizarizko geruzak ematen dieten estalki
irazgaitzari esker.

Mendiko zuhaitzek ere haizea erabiltzen dute polinizazioa egiteko, baina
ez dira ibarrekoak bezain goiztiarrak. Gerta daiteke mendian izotza egitea,
eta loreak hondatzea eta oraindik xamurrak diren hostoak zimeltzea.
Beraz, hobe da presarik gabe joatea. Fruitu hegaldunak dituzte xarmak,
ezkiak, zumar hostozabalak, urkiak eta astigar guztiek.

Polinizazioa eta hazien barreiadura

Landareek estrategia desberdinak erabiltzen dituzte hurrengo belaunaldien
iraupena ziurtatzeko. Zuhaitzak dira adibide garbi bat.

Haritza Ezkia
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Grafikoan aurkezten dira, eskema moduan, mazelako eta ibarreko baso epeleko
zuhaitzek jarraitzen dituzten bi estrategiak. Ezkerretik eskuinera ordenatuta.

1.- Mazelako basoko faunari lotutako estrategia. Fruitu gutxi, nutritiboak eta
astunak ekoiztea, animaliek mugitu eta kontsumituko dituztenak: pagoa,
haritza, gaztainondoa, hurritza.

2.- Korronteek eragindako barreiadurari lotutako estrategia (ur eta aire korronteak). 
- Fruitu ertain hegaldunak ematea: Ezkia, astigarra, xarma.
- Fruitu ugari ematea, hagitz txikiak eta arinak, hegal meharra dutenak: Urkia,

zumarra, haltza.

Mazela

Ibarra

Pagoa

Haritza

Lizarra

Hurritza

Haltza
Zumarra

Haziak barreiatzeko garaian, pagoak, gaztainondoak, hurritzak, haritzak
eta mendiko bertze espezie batzuk oihaneko animaliez baliatzen dira.
Kasu honetan, fruituak uda hondarrean edo udazkenean ontzen dira,
animaliek neguari aurre egiteko janaria eta energia behar duten unean,
hain zuzen ere. Fruitu jangarri horiek, nutritiboak eta astunak, lurrera erori
eta animaliek bildu eta gordeko dituzte zuloetan, eta bertan ernetu eta
sustraituko dira. 

Zuhaixken fruitu mamitsu gorri eta beltz ugariek, biltegi oparoa ziurtatzen
dute, neguko hilabeteetako janari eskasia gainditzeko.

Fruitu ertainak

Fruitu txikiak
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Floraren gida. Fitxen edukia eta erabilera

Gidaren zati honek flora biltzen du. Bidasoa ibaiaren inguruan dauden espe-
zieen fitxak eta identifikatzeko gakoak aurkituko dituzu bertan.

Bidasoaren arroaren barnean ziklo hidrologikoarekin lotutako landare-espezie
ugari daude. Gida honen asmoa ez da Bidasoko floraren zerrenda bat izatea,
aitzitik ere, sorta aukeratu bat eskaini nahi dio publiko zabalari, ibaira eta haren
ondoko landaredira hurbildu eta espezie horien bidez urak eragiten dituen
ingurugiro desberdinak ulertu ahal izan ditzan.

Batez ere, zurezko landare-espezierik aipagarrienak jasoko ditugu, zuhaitz eta
zuhaixka erakoak eta haiekin batera agertu ohi direnak, ibai-ekosistemaren
funtzionamenduarekin lotura handia dutelako. Hemen jasotzen ditugu, baita
ere, belar, iratze eta landare urtar azpimarragarrienak.

Ibaiko espezieez gain, mendiko hainbat landare ere jaso ditugu, menditik
ibaiertzera amildu eta paisaia bereziak sortzen dituztelako errekazulo
malkartsuetan.

Honezkero anitz dira eremu honetan lekutu diren kanpoko espezieak.
Prozesuak aitzina jarraitzen du eta ez du ematen hori galarazteko modurik
dagoenik. Argi antzematen da ekartzen duten kaltea, batez ere ibar-hondoko
berezko ekosistemetan. Ikusiko dugunez, maiz gertatzen da Bidasoaren
arroan. Espezie horietatik ere sorta bat hautatu dugu hemen erakusteko,
adierazgarrienak direlakoan.
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Oro har, gida honetako landareak irizpide hauen arabera hautatu dira:

• Inguruan hagitz arruntak diren eta erraz topatuko ditugun landareak.

• Bidasoaren arroaren edo/eta ibai ekosistemen adierazgarriak diren landareak.

• Bereziak edo interes berezikoak, beharbada oso ugariak ez direnak baina bai
nabarmentzeko modukoak.

Landare bakoitza identifikatzeko aukera ematen diguten ezaugarriez gain,
espezie bakoitza, haren bizilekua eta hedapena azaltzen dituen
informazioa ematen dugu. Horretarako, sinbologia hau erabiltzen da
fitxetan:

Luzetarako eremuak

Eremu garaia, errekatxoek osatua 

Erdiko eremua, gehienbat Baztan erreka

Beheko eremua, gehienbat Bidasoa ibaia

Ura ukitzen duen eremua

Erdiko eremua, uraren eragin handia duena

Kanpoko eremua, ibaikoa ez den landarediarekin lotua.

Eremu batean presentzia eskasa denean, parentesi
artean adierazten da. 

Zeharkako eremuak

( )
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Zenbait kasutan, landareen babesari buruzko edo erabilera zahar edo berriei
buruzko oharrak sartu ditugu. Argi utzi behar da sendabelarren inguruko oharrak
ematen direnean, adierazgarriak izateko asmoz eginak direla, eta ez, inolaz ere,
erabiltzera gonbidatzeko asmoz.  

Espezieak haien tipo biologikoaren arabera ordenatu dira:

Espezie exotikoak: munduko bertze leku batzuetako jatorriko
landareak.

Iratzeak: lorerik gabeko landareak.

Landare urtarrak: urari atxikitako landareak, adarrak eta hostoak
ur azpian edo pixka bat ur gainean dituztenak.

Landare belarkarak: tamaina anitz izaten ahal dituzte,
urtekoak edo biurtekoak izan daitezke, zurtoin ez zurezkoa
izaten dute (batzuetan zurezko samarra da oinean).

Landare igokariak: haien aireko zatiak edozein alturatara
garatzen dituzte, bertze landare edo egituren gainean
(hormetan adibidez).

Neurri txikiko zuhaixkak: zurezko landare txikiagoak, oinetik
adarretan eratuak eta enbor eta adar meharragoak dituztenak.

Neurri handiko zuhaitz eta zuhaixkak: metro batetik goitiko
zurezko landareak, enbor lodi samar bakarra edo gehiago
dituztenak.

Oro har, zuhaitza eta zuhaixkaren arteko aldea tamainan datza, eta zuhaitzek
enbor bakarra izaten dutela eta zuhaixkek, berriz, enbor bat baino gehiago,
oinetik goiti hazten direnak. Hala ere, gida honetarako errazagoa iruditu zaigu
espezieen beste sailkapen bat egitea, eta zuhaixkak tamainaren arabera
banatu ditugu.  
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Tipo biologikoaren
ezaugarria

Agertokiaren
ikuspegiaKokapena

Behatokiaren
koordenatuak

Agertokiko landarediari
buruzko oharrak

Agertokitik edo ibilbide
botanikoan erraz ezagutzeko

moduko espezieak

Espeziearen
eta 

familiaren
izena

Zeharkako eremua Habitat, ekologia, erabilera eta
kontserbazioari eskainitako orria

Luzetarako eremua

Behatokiak

Gidak, azkenik, ibaiaren gaineko behatoki gisa hautatutako zenbait agertoki
eskaintzen ditu. Leku hauek hautatu ditugu Bidasoa ibaiaren izaera ongi
jasotzen dutelakoan. Horietako bakoitzean, ibaiaren eta arroaren alderdi
desberdinak ezagutzeko aukera izanen dugu. Gainera, bisita atsegina
egiteko, leku horietarako sarbidea eta segurtasuna ere gogoan izan ditugu.
Paraje horietako batzuen egiturak aldatuta aurkitzen ahal ditugu, hemen
deskribatu denaren aldean, ibaia eta haren ingurua lehengoratzeko lanen
ondorioz.  
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Zume zuria ezin da bertze zuhaitz mota batekin nahasi, batez ere egun
haizetsuetan, hosto zilarkarak dantzan dituelarik.
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46 Urkia Abedul Betula celtiberica

48 Gorostia Acebo Ilex aquifolium

50 Haltz beltza Aliso Alnus glutinosa

52 Astigar arrunta Arce campestre Acer campestre

54 Zumalakarra Arraclán Frangula alnus

56 Hurritza Avellano Corylus avellana

58 Basaerramua Bonetero Euonymus europaeus

60 Xarma Carpe Carpinus betulus

62 Gaztainondoa Castaño Castanea sativa

64 Basagereziondoa Cerezo silvestre Prunus avium

66 Zuhandorra Cornejo Cornus sanguinea

68 Elorri zuria Espino blanco Crataegus monogyna

70 Lizar arrunta Fresno de hoja ancha Fraxinus excelsior

72 Pagoa Haya Fagus sylvatica

74 Pikondoa Higuera Ficus carica

76 Ereinotza Laurel Laurus nobilis

78 Portugalgo erramua Loro Prunus lusitanica

80 Gurbitza Madroño Arbutus unedo

82 Intxaurrondoa Nogal Juglans regia

84 Zumar hostotxikia Olmo Ulmus minor

86 Zumar hostozabala Olmo de montaña Ulmus glabra

88 Haritz kanduduna Roble común Quercus robur

90 Ametza Roble marojo Quercus pyrenaica

92 Zume zuria Sauce blanco Salix alba

94 Ahuntz-sahatsa Sauce cabruno Salix caprea

96 Sahats iluna Sauce negro Salix atrocinerea

98 Zume gorria Mimbrera roja Salix purpurea

100 Intsusa beltza Saúco Sambucus nigra

102 Otsalizarra Serbal de cazadores Sorbus aucuparia

104 Hagina Tejo Taxus baccata

106 Ezki hostozabala Tilo Tilia platyphyllos

Orr. Euskara Gaztelera Espeziea

Espezieen fitxak

Ondoren, hautatutako espezieen azalpeneko fitxak aurkezten ditugu. Ondoko
tauletan zehazten dira zerrenda, ordena eta orria. 

ZUHAITZ ETA ZUHAIXKA HANDIAK
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110 Garatxo-belarra Adelfilla Daphne laureola

111 Arbustua Aligustre Ligustrum vulgare

112 Ezpela Boj Buxus sempervirens

114 Ainar arrunta Brecina Calluna vulgaris

Iñarra Brezo cantábrico Daboecia cantabrica

Txilarrak Brezos Erica spp

119 Gartxu hostoestua Labiérnago, olivilla Phillyrea angustifolia

120 Gaukarra Mundillo Viburnum opulus

121 Elorri beltza Pacharán Prunus spinosa

122 Isatsa Retama negra Cytisus scoparius

123 Arrosa Rosas Rosa spp

124 Ote zuria Tojo Ulex europaeus

125 Laharrak Zarzamoras Rubus spp

Orr. Euskara Gaztelera Espeziea

ZUHAIXKAK

128 Huntz arrunta Hiedra Hedera helix

129 Aihenzuria Hierba de los pordioseros Clematis vitalba

130 Atxaparra Madreselva Lonicera periclymenum

131 Apomahatsa Nueza negra Tamus communis

Orr. Euskara             Gaztelera                              Espeziea

IGOKARIAK
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134 Lobelar horia Amapola amarilla Meconopsis cambrica

135 Suge-belarra Aro Arum italicum, A.maculatum

136 Urrebotoia Botón de oro Ranunculus repens

137 Campanilla de hojas de hiedra Wahlenbergia hederacea

138 Korradu-belarra Celidonia menor Ranunculus ficaria

139 Murruntza Cimbalaria Cymbalaria muralis

140 Ezker-aihen zuria Correhuela mayor Calistegia sepium

141 Xinxila Cucúbalo Cucubalus baccifer

142 Otsababa emea Eléboro verde Helleborus viridis

143 Asma-belarra Estramonio Datura stramonium

144 Hierba callera Hylotelephium telephium

145 Xaboi-belar sendakaria Jabonera Saponaria officinalis

146 Lapa-belarra Lapa, bardana Arctium lappa

147 Astamenda Menta Mentha suaveolens

148 Mihura Muérdago Viscum album

149 Venusen zilborra /Txantxapota Ombligo de Venus Umbilicus rupestris

150 Sanjose-lorea Primavera Primula acaulis

151 Udaberri-lore usainduna   Primavera Primula veris

152 Redondilla Saxifraga hirsuta

153 Otxar basatia Rubia Rubia peregrina

154 Orkatx arrunta Sanalotodo Hypericum androsaemum

155 Soldanella Soldanella Soldanella villosa

156 Uña de gato Sedum sediforme

Cepea Sedum cepaea

157 Uva de gato peluda Sedum hirsutum

Sedum pyrenaicum

Sedum sediforme

Orr. Euskara Gaztelera                  Espeziea

BELARKARAK
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160 Zarra Apio de río Apium nodiflorum

161 Ezpata-belarra Cárices Carex spp

163 Espiga de agua Potamogeton polygonifolius Pourr.

164 Espiga de agua crespa Potamogeton crispus L.

165 Ihiak Juncos Juncus spp

167 Ur piperra Pimienta de agua Polygonum hidropiper

168 Ranúnculo acuático Ranunculus penicillatus

169 Egur-belarra Salicaria Lythrum salicaria

170 Igeberatza Verónica de agua Veronica anagallis-aquatica

171 Igeberatza Verónica de agua Veronica beccabunga

Orr. Euskara                  Gaztelera                     Espeziea

URTARRAK

178 Orrazi iratzea Blecno Blechnum spicant

179 Iturri-belar arrunta Cabello de Venus Adiantum capillis-veneris

180 Azeri-buztana Cola de caballo mayor Equisetum telmateia

Cola de caballo común Equisetum arvense

181 Iratze arrunta Helecho común Pteridium aquilinum

182 Iratze emea Helecho hembra Athrium filix-femina

183 Iratze arra Helecho macho Dryopteris filix-mas

184 Orein-mihia Lengua de ciervo Asplenium scolopendrium

185 Sanjoan iratzea Osmunda, Helecho real Osmunda regalis

186 Haritz-iratzea Polipodio Polypodium vulgare

187 Garoa Polístico Polystichum setiferum

Orr. Euskara                  Gaztelera                        Espeziea

IRATZEAK ETA EKISETOAK
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192 Alegría, Nometoques Impatiens balfourii

193 Barrabas belarra Aleluya Oxalis latifolia

194 Tximeleta zuhaitza Arbusto de las mariposas Buddleja davidii

195 Banbua Bambú Phyllostachys aurea

196 Kanadako makala Chopo canadiense Populus x canadiensis

198 Cipero Cyperus eragrostis

199 Karmin belarra Hierba carmín Phytolacca americana

200 Asto belarra Hierba de asno Oenothera biennis

201 Hierba de los ojos azules Sisyrhinchium angustifolium

202 Margarita cimarrona Erigeron karvinskianus

203 Musaraña gigante Fallopia sachalinensis

204 Kalamu-palmondoa Palmera Trachycarpus fortunei

205 Paulonia inperiarra Paulonia imperial Paulownia tomentosa

206 Platano arrunta Plátano de sombra Platanus hispanica

208 Panpa-lezka Plumero de la pampa Cortaderia selloana

209 Sasiakazia Robinia, Falsa acacia Robinia pseudoacacia

210 Haritz amerikarra Roble americano Quercus rubra

211 Tupinanboa Tupinambo Helianthus tuberosus

Orr. Euskara                    Gaztelera                         Espeziea

KANPOKOAK
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ZUHAITZAK
Bidasoaren inguruan badira hosto handi, samur eta

galkorreko zuhaitz anitz. Uraren ondoan haltza,

zume zuria eta lizarrarekin. Xarma ospetsua

Bortzirietan bakarrik. Uretik aparte haritza, hurritza

eta sahats ilunarekin, eta horiez gain elorria, intsusa

beltza, zumalakarra, basaerramua eta zuhandorra.

Zuhaitz beti berdeak, hau da, gorostia, gurbitza eta

ereinotza urriago dira.
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Urkia

Betula celtiberica. L.

Fam. Betulazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitza, tamaina ertainekoa, 20 metro artekoa, gehienetan
15 metrotik goiti hazten ez bada ere. Adaburua kono erakoa da eta ez trinkoa.
Adarrak horizontalean hedatzen dira eta muturra ez da eroria. Urteko adaxkak
iletsuak dira. Enbor zuzena du eta azal leuna, gaztea denean zeharka kentzen
dena, xafla finak, ukitzean leunak, zurikarak, papera eta argizariaren antza
daukatenak, ateraz. Oinean enborra zartatu egiten da.

Hosto bakunak, 3-6 x 2,5-5 cm, txandaka kokatuak.
Erronboideak dira, edo obalatu-biribil antzekoak, ertza modu
irregularrean hozkatua dutenak, mutur zorrotza eta oina ziri
baten antzekoa. Berdeak dira bi aldeetatik eta ilegabeak,
azpialdean zenbait ile agertzen badira ere, zainen
galtzarbean.

Lore arrak eta emeak zuhaitz berean, gerba erako inflo-
reszentzia malgua osatuz elkartzen direnak. Gerba arrak, 

3-6 cm, goiztiarrak, zintzilikariak eta erorkorrak dira,
kolorez arre-horixkak. Adaxken muturretan ageri ohi dira,
bakarka edo bizpahiru elkartuak. Gerba emeak txikiagoak
dira, zilindro erakoak, berdexkak eta ez dira elkartzen.
Apirila-maiatza aldean ateratzen ditu loreak.

Hazi oso txikiak akenio (fruitu lehorra)
antzekoak, eliptikoak, eta haien hegal txiki
eta estuek airean barreiatzea errazten
dute.

Deskribapena

Urkiaren enborra.Eitea.
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Habitat, ekologia eta

banaketa

Erabilerak: Zura fina eta argia da. Antzinatik erabili izan da esnea jaizteko ontziak
eta ondorengo lanetarako tresnak egiteko, adibidez kaikuak eta oporrak. Zurgintzan
erabiltzen da kontratxapatuak, altzariak eta ebanisteria, pipak, kutxak eta
eskalapoinak egiteko. Urkiak fitoterapia erabilerak ere baditu; zertarako den,
izerdia, hostoak, azala edo ernamuinak erabiltzen dira. Bertze espezie batzuk
lorategietan erabiltzen dira.

Bidasoaren arroan, banaka
edo talde txikietan bizi dira
lurzoru fresko eta hezeetan,
ibaiko mendialdeetara atxiki-
ak, batzuetan mazela harri-
tsu eta malkartsuetan, eta
zohi-kaztegietan. Urria da
ibar hondoan eta mazelaren
behealde hezeetan. Beti ko-
katzen da harri-ama silizeoen
gainean sortutako lur-zoruan.

Bidasoa ibaiaren inguruan
zuhaitz arraroa da eta ibai-bazter malkartsuetan agertzen da. Ohikoagoa da Ezkurra
errekaren arroan, Aurkidin (Zubieta) malkar irekietan baso txikiak eratuz,
gaztainondoekin, haritzekin eta txilarrarekin batera.

Urkidia gorostiarekin lurzoru azidofiloan.

Urkia Mendaur mendian.
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Gorostia

Ilex aquifolium L.

Fam. Akifoliazeoak

Zuhaixka edo zuhaitz txikia, 12 metro artekoa, oso trinkoa eta arantzatsua, hosto
distiratsuak eta iraunkorrak dituena. Espezie dioikoa da, alegia, ale batzuek dute
lore arra eta beste ale batzuek lore emea. Fruituak toxikoak dira. Enborrak eta
adarrek azal gris leuna dute.

Hostoak gogorrak eta larrukarak dira, bakunak,
txandakatuak, 5,5-12 x 2,2-6 cm. Forma obalatua
dute, ertz osoa edo kizkurtua eta arantza
zorrotzak dituena, hortik latinezko deitura
“aquifolium”, alegia, hosto arantzatsua. Berde
distiratsua da gainaldean eta zurikara distiragabea
azpialdean.

Lore txikiak eta zuriak, multzoka agertzen direnak.
Loreak sexu bakarrekoak dira eta zuhaitz
desberdinetan kokatzen dira. Korolak lau petalo
ditu oinean nolabait soldatuak. Kalizak 4 sepalo
ditu, iletsuak eta oinean soldatuak. Lore arrak
estamineak soldatuak ditu korolaren oinean eta
petaloekin txandakatzen dira. Lore emeak obarioa
lorearen gainerako osagaien gainean jarria du,
aterata. Fruitua drupa bat da, alegia, hezurduna,
bolatxo mamitsu baten modukoa, gorri bizia
neguan, ilar baten tamainakoa.  

Deskribapena

48

( )
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Habitat, ekologia eta banaketa

Kontserbazioa

Erabilerak: Eguberrietako apaingarri gisa erabiltzen da, eta lorategietan ere bai.
Zur gogor eta trinkoa du, eta ebanisterian erabiltzen da. Gorostiaren baia hagitz
toxikoa da eta ez da inola ere jan behar. Basoko animalien, batez ere hegaztien,
neguko janaria izaten da. Espezie ornitokora da, alegia, hegaztiek jan eta gero
haien gorotzetan hedatu eta ziurtatzen dute hazien erneketa.  

Gorostia beti berde egoten da, motel hazten da, eta erraz ezagutzen da neguan,
hostorik gabe agertzen direnean Baztango eta Nafarroako iparraldeko basoak. 

Bidasoaren ibar-hondoan eta ibai-bazterretan tarteka agertzen da, baina ohikoagoa
da erreka txikietan. Lurzoru sakon eta freskoak maite ditu, erreakzio neutroa eta
azidoa dutenak, askotariko lur harritsuetan. Isolatua bizi daiteke, adibidez Larrun
mendiko 8 metroko gorostia (39. Natura Monumentua: Berako Gorostia), edo
baso txikiak osatuz.

Legez murriztuta dago basoko gorostia biltzea, Nafarroan espezie mehatxatua ez
bada ere. Eguberrietako etxe-apainketarako landatutako gorostiak erosten ahal
dira.

49

Gorostia mendiko basoaren ertzean.

arboles euskera :Maquetación 1  18/06/19  19:12  Página 49



Haltza

Alnus glutinosa L. Gaertner

Fam. Betulazeoak
Tamaina ertaineko zuhaitz hostogalkorra, 17-22 metroko altuera izaten duena eta
enborra 60-70 cm-ko diametrokoa. Batzuetan itxura eskastuta geratzen da, leku
baztertuetan. Adaburua kono biribil itxurakoa da eta nahikoa irregularra, zuhaitz
isolatu eta ongi garatuetan. Adarrak goitirantz luzatzen dira. Sustrai nagusia agudo
galtzen du eta bigarren eta hirugarren mailako bertze sustrai anitz garatzen ditu eta
haietan egiten diren kailuetan onddo batzuk bizi dira, nitrogenoaren finkapena
egiten dutenak. Garapen egokirako sustrai-sistema ongi kontserbatua behar du
haltzak.

Enbor zuzena, azal arrea edo belzkara erakusten duena,
xafla zabaletan zartatua; ale gazteetan leuna da eta gris
antza edo arre-berdaxka. Zurak eite gorrikara hartzen du
ebaki ondoren. 

Hosto bakunak, 4-10 x 5-7 cm, txandaka banatuak. Forma
biribil antza edo obalatua, bukaera zuzena edo nolabait
lobulatua eta oina kuneiformea (erronbo antzekoa); ertzak
hozkatuak eta irregularrak. Berde kolorekoak dira eta
glabroak, hau da, ilerik gabeak, azpialdeko zainetan izan
ezik. Hosto gazteak eta ernamuinak itsaskorrak dira; apirila
eta maiatza aldera agertzen dira, loreen ondoren. Berde
egoten dira erori arte.

Loreak gerbak osatuz biltzen dira eta urtarrila-otsaila aldera
zabaltzen dira. Gerba arrak luzangak dira, 3-7 cm-ko
luzerakoak eta 2 cm-ko diametrokoak, hasieran zutituak eta
ondoren zintzilikariak, loreak hirunaka bilduta. Gerba emeak
motzak dira eta biribil antzekoak, 1 cm batez beste, braktea
bakoitzean bi lore bilduta, helduak direnean pinaburu txiki
eta zurezkoen itxura hartzen dutenak.

Heldutakoan haziak askatzen dira udazkenean eta neguan.
Berdeak hasieran, arreak eta zurezkoak helduak direnean,
akenio eran, bi hegal txiki eta estuekin.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Kontserbazioa

Erabilerak: Zurgintzan erabiltzen da kontratxapatuak eta tindatzeko zurak egiteko.
Lacoizqueta botaniko baztandarrak deskribatu zuen haltzaren erabilera esanez
“…haren zurez eskalapoinak egiten dira, eta haren azalez beltzez tindatzen da
artilea, gero erabiliko dena inguru honetan kapusai izenez ezagutzen diren
soingainekoak egiteko.”. Azalak eta hostoek medikuntzarako erabilerak dituzte.

Ibai, erreka eta latsetan bizi da, ibar-hondoetan, ibai-bazterretan, eta mendi-
mazeletan goiti ere hedatzen da, Baztango ibar-buruko mendietan sortzen diren
iturrietaraino. Lurzoru silizeo nahiz karetsuetan haz daiteke. Lurzoru hareatsuetan
zume zuriarekin batera ageri ohi da. Lizar arrunta eta hurritzarekin ongi garatutako
lurzoruetan. Sahats iluna eta ahuntz-sahatsarekin lur azidoetan, eta astigarra,
hurritza, xarma eta zumalakarrarekin kare-lurretan, esaterako San Juan Xarreko
Latsa errekan. 

Ura behar izaten dute urte guztian. Ekologia bikaineko zuhaitzek berde ilunak
izaten dituzte hostoak. Nitrogeno eskas ez dutela adierazten du horrek, sustraia
nitrogenoz osatutako elikagaiez hornitzen duen bakteriari esker. 

Ibar-hondoko alubioi-lur lauak nahiago ditu, beti urez ongi bustiak, baina ez da hain
maiz agertzen ura duten beste ingurune batzuetan. Gutxitan agertzen da haltzadia
eratuz zoru jariotsuetan edo zingiran. Horri zingirako haltzadia deitzen zaio, eta ia
galdu da leku guztietan. Mazelan beheitiko hariztian, uraren ertzean, ez da hain
arraroa. Ez da agertzen pagadi trinkoaren barneko errekastoetan, pagoaren itzal
hertsia ezin jasan duelako. 

Bidasoaren arroan, batzuetan, haltza sustraia agerian duela geratzen da uraren
ertzean. Hor erakusten digu sustrai iletsua, sustrai finez eta gorrituez osatua, urak
bustitako noduluak erakusten dituena, higatutako ur-ertzaren azpian. Sustrai usu
horiek hagitz lagungarriak dira ibai-ertzari eusteko.

Haltzadia Kantaurialdeko ibaien berezko basoa da eta lehentasunezko intereseko
habitat izendatu zuen 92/43/EEB Zuzentarauak, habitat naturalak eta basoko fauna
eta flora babesteari buruzkoak. 91EO habitata da berea. Babestua dago
Bidasoaren zati handi batean eta urak hari ematen dizkioten hainbat errekatan.

51

Ur mantsoko ibai zati bateko haltzadi heldua.
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Astigarra

Acer campestre L.

Fam. Azerazeoak

Zuhaitz gehienetan txiki samarra, nekez iristen da 15 metrora, baina 20
metroraino ere altxa daiteke. Hosto galkorrekoa, adaburu zabala, trinkoa eta biribil
antzekoa.

Hostoak bakunak dira, aurkakoak txorten edo peziolo luze
eta gorrizta batean. Ebakiak dira, 5 lobulu hagitz
markatuekin, (batzuetan hiru bakarrik) eta 3-8 cm luze.
Hostoen ertza leuna da eta oina bihotz erakoa. Gainaldea
berde ilun eta ilegabea, larrukara ukitzean, eta azpialdea
berde argiagoa eta iletsua. Hosto gazteek ileak izaten ahal
dituzte gainaldean nahiz azpialdean. 

Ale gazteen enborraren azala leun samarra izaten da, edo
zartatuxea, xafla errektangularrak, itxura ezkatatsua
erakusten dutenak ateraz. Tonu arre-grisa hartzen du
urteetan aitzina egin ahala. Adaxken azalean eskreszentzia
fin luzeak ikusten ahal dira, kortxo itxura dutenak. Latexa
isurtzen dute.

Loreak txikiak dira, berdatsak eta ez oso ikusgarriak.
Zutikako multzo baten moduko infloreszentzietan ageri ohi
dira, eta loreak hostoak baino lehen edo ondoren irekitzen
dira, apirila-maiatzean.

Fruituak lehorrak dira, espatula formako hegal antzeko
batean zabalduak. Binaka elkartzen dira, ia elkarren aurka,
disamara bat osatuz. Espezie honen berezitasuna da
fruitua, eta helize baten antzera, hegan egiteko aukera
ematen die.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Astigar-zura ebanisterian eta marketerian erabiltzen da; lorategietan ere
erabili izan da. Hostoak aziendak bazkatzeko ere erabili izan dira. 

Bidasoaren arroan basoko astigarra ederki
hazten da ibarraren ondoko lizarrek eta
haritzek osatzen duten basoan, zoru fresko
eta sakonetan, erreakzio neutroa edo azido
samarra duten lurren gainean. Baso horiek ez
dira ugari eta orain astigarra bide-bazterretan
ageri ohi da bertze zuhaitz txiki, zuhaixka eta
landare arantzatsuekin batera. Isolatua edo
ilara eginez ere hazten da hariztiaren eta
haltzadiaren arteko ukipen-mugan, leku mal-
kartsuetan eta mendi-mazelako bertze baso
batzuen ertzean. Erraz topatzen da kare-
lurretan, esaterako Berako kare-harrobian. 

Acer pseudoplatanus Acer platanoides Acer 
monspessulanum

Acer negundo

53

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko modua

Inguru horretan bizi diren bertze astigar mota batzuen ondoan bizi da eta haiekin nahas
daiteke:

Acer pseudoplatanus, bertako espeziea da, baina mesede egin dio ibai-inguruaren
erabilerak. Platano faltsua erraten zaio, hostoak bortz lobulukoak ditu baina
sakonagoak, ia hostoaren erdiraino, hozkatuak, eta infloreszentzia zintzilikaria eta
luzea. Fruituak hegal elkartuak ditu, angelu txiki batean, aurkakoak izan beharrean. Ez
da ia aurkitzen ibai-bazterreko basoetan, ibaia mendira hurbiltzen den tokietan ez bada.
Lorategien eremuetatik hedatzen da inguruetara. Platano faltsua (pseudoplatanus)
izena ematen zaio haren hostoek platano arruntaren hostoen antza dutelako. 

Acer platanoides edo ihar italiarra kanpotik ekarritako zuhaitza jotzen da alde
kantauriarrean, eta basoan lekutu da lizar eta haltzadietan. Hostoek lobulu zorrotzak
dituzte, pasealekuko platanoaren hostoen antzera. Platanoides hitzak erran nahi du
platanoaren antzekoa.

Acer monpessulanum arestikoak baino hosto txikiagokoa da, eta hiru lobulukoa.
Udazkenean aise ezagutzen da bere hosto gorrizta edo horikara argiengatik. Zuhaitz
txikia da, Bidasoaren ibilgutik aparte egoten dena, baina arro osoan ageri da, eta
Lacoizquetak ere (1884) aipatu zuen; paraje harritsu eta karetsuetan bakarrik.

Azkenik, ibaiertzeko basoetan lekutu da Acer negundo espeziea ere, lorategiak
apaintzeko erabiltzen dena. Hosto konposatuei erreparatuta bereiziko dugu. Badira
ondo arrak eta ondo emeak.  
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Zumalakarra

Frangula alnus Mill.

Fam. Rhamnazeoak

Zuhaixka edo zuhaitz txikia, hostogalkorra eta 6 metrorainokoa, baldintzarik
egokienetan 10-12 metro egitera ere iristen bada ere. Goitirantz luzatzen diren
adar ugari ditu. Azal leuna eta gorrizta gaztea denean, gris antza urteetan aitzina
doanean, eta usain txarra du hatz egitean edo adarra puskatzen denean.

Hosto bakunak, txandakatuak, obalatuak, puntan
bukatuak, 2-14 x 1-6 cm, txikiagoak adarren
oinean eta handiagoak mutur aldera. Ertza osoa
dute, batzuetan uhindua. Berde distiratsuak dira
gainaldean eta distiragabeak azpialdean.

Lore hagitz txikiak, hermafroditak, bortz petalo
zurikara dituztenak, bakarka edo 10 aleetarainoko
taldeetan. Udaberrian loratzen da (apirila-
maiatza).

Fruitua drupa motakoa da, hau da, hezurduna;
biribila eta mamitsua, txikia, 1 cm eskas, berde
edo gorria, beltza bihurtzen da udazkenean
heltzean.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko moduak

Erabilerak: Zura kalitate handiko ikatza egiteko erabiltzen zen. Azala erabili izan
da laxantea eta purga egiteko propietateak bazituelako, eta tinte gorria egiteko
ere bai. Fruituetatik tinte berdea lortzen da. Fruituak toxikoak dira.

Zumalakarrak lur fresko, sakon eta azidoak nahiago ditu. Gehienetan basoen
ertzean agertzen da. Leku argitsuetan bakarrik hazten da, itzal hertsia ezin eraman
duelako. Fruituak hegaztiek barreiatzen dituzte.

Baztanen harizti hezeetan hazten da, normalean pagoaren mailaraino, eta Bidasoa
ibarreko haltzadietan. Inguruko erreketan ere agertzen da, uretik hurbilago edo
urrunxeago, eta batzuetan urik gabeko ibilguetan ere bai. 

Hostoak pago hostoekin nahas daitezke, baina azken hauek ileak dituzte ertzean.
Basaerramuaren hostoekin ere nahas daiteke. Errazago antzematen zaio fruituei
erreparatuta.

Haltzadiaren ertzean zumalakar ugari.
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Hurritza

Corylus avellana L.

Fam. Betulazeoak

Tamaina txikiko zuhaitz edo zuhaixka, hosto erorkorrekoa, 5en bat metrokoa eta
adaburu zabala. Kimu ugari ateratzen ditu, haga luze eta zuzen modukoak,
enborraren oinetik edo sustraietatik. 15 metroko altueraraino ere irits daiteke.

Hosto bakunak, 5-10 cm, txandaka banatuak
peziolo motz batean. Obalatuak dira, latzak,
ertza hozkatu bikoitza, muturra zorrotza eta
oina bihotz erakoa. Hosto gazteak iletsuak
dira gainaldetik eta azpialdetik, eta gero
azpialdetik bakarrik.

Loreak taldeka ageri dira, gerba moduko
infloreszentzia osatuz, zuhaitz berean arrak
eta emeak. Gerba arrak zintzilikariak dira eta
horixkak, bi edo hirunaka elkartuak. Gerba
emeak tamaina txikiagokoak dira eta ez hain
ikusgarriak.

Espezie zurezkoen artean honek ateratzen
ditu loreak lehenik. Gerbak urtarrila baino
lehen osatzen dira, eta loreak otsailean
irekitzen dira. Fruituak udazkenean biltzen
dira. 

Fruitua intxaur erakoa da eta jangarria: hurra.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Hurrak jangarriak dira. Hurritz-makilak erabilera anitz izan dituzte
usadio zaharrean, eta horretarako ilbeheran bildu behar dira. Zura erraz lantzen
da eta ebanisterian, saskigintzan edo musika tresnak egiteko erabiltzen da.
Hurritz-makila abeltzainen munduaren osagai petoa da; artzaina eta makila,
betiere biak lotzen ditugu. Gaur oraindik ere mozten dira eta aziendak gober-
natzeko eta artisautzaren merkataritzan ere saltzen dira, bide zidorrak maite
dituzten ibiltarientzat.

Lurzoru fresko eta hezeak maite ditu, azpiko harri ama edozein dela ere. Bidasoan
haltzadian aurkitzen ahal dugu, bai ur-ertzean bai ibai-bazterreko basoaren barneko
aldean. Oin berriak sortzeko duen gaitasunagatik, ongi eramaten ditu uholdeak
eta leku malkartsuetako harrien erorketak. Bidasoko Bide Berdean ugaria da,
etengabe ikusten dugu. Ezpondak eta mazela ezegonkorrak finkatzen laguntzen
du.

Ibilgu nagusian hagitz ugaria da. Ekologiarik onena haritzekiko lizardian topatzen
du, lurrik emankorrenen gainean. Baztan osoan ageri da soroen ertzetan, heskai
bizi zurezkoak osatuz, eta basoen ertzean. Mendi-mazela higatuak kolonizatzen
ditu espezie honek, batzuetan hurrizti trinkoak osatuz, interes handikoak, lurrari
eusten laguntzen dutelako eta animalientzako babeslekua eta janaria eskaintzen
dutelako. 

Hurriztia basoaren ertzean.
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Basaerramua

Euonymus europaeus L.

Fam. Zelastrazeoak

Zuhaixka edo zuhaitz txikia, 2-3 metroko altuerakoa, adar ugarikoa, hosto
erorkorrak, udaberrian berde distiratsuak eta udazkenean hori-gorriztak. Fruitua
hagitz ikusgarria da udazkenean.

Hosto bakunak, aurkakoak (zurtoinean
aurkaratuak ageri dira), 60-110 mm x 16-25 mm,
forma eliptikoa edo obalatu-lantza erakoa, mutur
zorrotzekoa eta ertza hein batean zerraduna.
Ilerik gabeak eta berdeak dira, hitsagoak
azpialdean, eta udazkenean kolore beroagoak
hartzen ditu. 

Lore hermafroditak, 1 cm diametrokoak, lau
sepalo berdatsekin, lau petalo zurixka eta lau
estamine zuri dituztenak, txandaka eratuak.
Infloreszentzietan 3-7 lore biltzen dira.

Fruitua mamitsua da, 1-1,5 cm-koa eta boneta
esaten zaion kapelaren forma du, hortik
gaztelaniazko izen herrikoia, bonetero. Heltzen
denean barnean ikusten dira haziak, azal batean
bilduak, hasieran berdea eta gero arrosa-
gorrizta.

Adar ugariko zuhaixka da, azal leun eta zurixka
duena. Adar gazteak berdatsak dira eta ebaketa
karratua.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa 

Erabilerak: Basaerramua toxikoa da. Tindaketak egiteko erabiltzen zen. Zura
gauza txikiak egiteko erabili izan da, esaterako orratzak eta artilea lantzeko
ardatzak. Ikatza egiteko ere erabili zen; apaingarri gisa ere erabiltzen da
lorezaintzan.

Basoaren ertzean hazi ohi da, Baztango ibar-hondoan, haltzadien eta lizardien
ertzean, gehienetan. Batzuetan zurezko heskai txikietan aurkitzen da sahatsekin,
elorriekin eta lizarrekin elkartuta, erreakzio neutroazidoa duten lurzoru fresko 
eta sakonetan. Arraroagoa da harizti azidofiloetan. Espeziearen hedapena eta
fruituen barreiadura basoko hegaztiek egin ohi dute.

Basaerramu saila haltzadiaren ertzean.
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Xarma

Carpinus betulus L.

Fam. Betulazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitza, 25 metrorainokoa, pagoa gogorarazten duena. Enbor
ildaskatua edo uhindua du, azal gris hitsarekikoa.

Hosto bakunak ditu, txandakatuak, forma
obalatua edo biribila dutenak, 4-10 x 3,5
cm, puntan bukatuak eta oinean biribilak.
Zainak hagitz markatuak dituzte,
horregatik hostoa uhindua dela ematen
du. Ertza zerraduna. Udazkenean kolore
horia, ikusgarria, hartzen dute.

Lore arrak eta emeak berezirik, gerba
zintzilikariak osatuz. Lore arrak horixkak
dira eta gerbak 3-5 cm-koak. Emeak, be-
rriz, berdatsak, txikiak, urteko adaxken
muturrean agertzen dira.

Akenio moduko fruitu lehorra (4-5 x 7-9
mm), hiru lobuluko braktea (hosto aldatua)
baten gainean eratzen dena. Erdiko lobu-
lua handiena da eta haizeak eramatea eta
barreiatzea errazten du. Luku edo mordo
zintzilikarietan biltzen da.

Deskribapena

Gerbak, ezkerrean arrak eta eskuinean
emeak.
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilera: Zura gogorra eta astuna da, tresneria edo makinak egiteko, torneatze-
lanetan eta halakoetan, erabiltzen zena. Loreak astringenteak dira infusioan
hartuta. Eztula eta biriketako gaitzen aurkako propietateak ere omen ditu.
Apaingarritarako landatzen da.

Bidasoaren arroan, Arantzako kareharrietan, Latsa errekaren ertzeko haltzadiaren
ondoan, Iberiar penintsula osoko xarma-populaziorik handiena biltzen da.
Babestua dago San Juan Xar Natura Erreserbaren barnean eta Natura 2000
Sareko kidea den Bidasoa Ibaiko Kontserbazio Bereziko eremuaren barnean.
Ibaiaren ondoko lorategietan eta bakandua ere agertzen da, Berako kareharrietan.

Xarma duen lizardian, zurezko espezieen eta espezie belarkaren aniztasun handia
aurkitzen ahal dugu, lurzoru aberatsei esker. Izan ere, osagai organiko oparoa
dute, humus elaboratuari, gatz mineralen orekari eta hezetasun iraunkorrari esker;
lur-azaleko harrietan ere (karst) ikusiko dugu. 

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko modua

Hostoak pago-hostoen
antzekoak dira, baina ez
da espezie harekin batera
aurkitzen. Xarmak hostoe-
tako zainak hagitz mar-
katuak ditu eta fruituak
erraz ezagutzen dira be-
ren hegalengatik.

Xarma-hostoak (Carpinus) Pago-hostoak (Fagus)

Lizarra eta xarma San Joan Xarreko basoan.
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Gaztainondoa

Castanea sativa Mill.

Fam. Fagazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitza, 35 metroko altuerarainokoa, enbor sendo, zabal eta
zuzena duena. Gaztea denean azal leuna du, gris antzekoa edo arrea. 20 urtetik
aitzina, berriz, arre iluna bilakatzen da eta zartatu egiten da luzetara. Adaburua
biribila da eta usua, eta adarrak lodiak eta zuzenak, goitikoak, eta horizontalagoak
behetikoak.

Hosto bakunak, txandaka eratuak, handiak, 10-
25 cm-ko luzerakoak eta 5-8 cm-ko zabalera-
koak. Hostoak erorkorrak badira ere, zimeldu
ondoren ere adarretan atxikiak egon daitezke
denbora batez. Lantza forma dute, puntan eta
oinarrian estuagoak, eta ertza zerraduna. Zainak
aski erregularrak dira, nabarmenagoak azpial-
detik.

Lore arrak 6 edo 7 aleko multzoetan elkartzen
dira gerba zintzilikarietan, 13-30 cm-ko luzera-
koak dira eta gaztetan berdeak, loratzeko
garaian horiak. Lore emeak gerba txikiagoetan
ageri ohi dira, 3-7 lore bilduta, gerba arraren
oinarrian kokatua. Maiatza-ekaina bitartean lora-
tzen da.

Fuitua biltzen duen kopa edo morkotsa 10 cm-
rainokoa izan daiteke eta hasieran berdea eta
heltzen denean marroia bihurtzen da, arantza
luzez hornitua; bere baitan 2,5-4 cm-ko hiru
gaztaina gordetzen ditu, azal distiratsukoak.
Urrian eta azaroan ematen du fruitua. 

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Gaztainondoa zuhaitz baliotsu, erabilera anitzekoa eta
garrantzitsuenetakoa izan da Europa hegoaldeko biztanleentzat. Guzti-guztia
erabiltzen zen. Fruitua, fresko edo lehortuta, kaloria anitzekoa da, eta antzina
oinarrizko janaria zen. Harriz egindako biribiletan gordetzen zen (gaztantxea), silo
moduan. Arantza herrian aurkitu dira hamabi gaztaina mota, ezaugarri
desberdinekoak. Arantza zen gaztainaren merkataritza gunea. Baztango 1964ko
ordenantzan xehetasun handiz azaltzen zen balio handiko landaketa haien
erabilera.

Hostoak eta azala sendabelar gisa erabiltzen omen ziren, arnasbidearen gaitzak
sendatzeko (eztula kentzeko eta espektoratzailea), sukarra jaisteko eta erreuma
eta beheitikoaren kontra. Zura ere hainbat gauzatarako erabiltzen zen, eta taninoa
larrua ontzeko.

Oharra: Gaztainondoaren liztor txikia (Dryocosmus
kuriphilus) espezie inbaditzailea da, Txinan sortua;
Europara 2002an iritsi zen eta haztegietatik hedatu
zen basoko gaztainondoetara, Bidasoaraino ere iritsiz.
Neguan, gaztainondoaren begietan hazten dira haren
larbak, eta horren ondorioz sortzen dira zezidioak edo
“kuku-sagarrak”, gaitzak ukitutako ehunetan.

Inguru honetako baldintzetan, bere kabuz hazten da eta antzina-antzinatik
landatzen da. Ibaian barna ugari agertzen da. Bikain hazten da lurzoru fresko,
hareatsu eta solteetan, sakon eta azidoetan, gehienetan azpialde silizioen
gainean. Ongi garatzen da eguzkialdeko mazeletan, lurzorua erabat idortzen ez
den lekuetan. Ospeletan zuhaitzondo hagitz zaharrak aurkitzen ditugu, enborra
hustuta, eta zepa ugarirekin, maiz haritzarekin nahasita. Zelaietan ere agertzen
da lizarraren ondoan, gehienetan ur-ertzetik urrun samar.

Gaztainondo zaharra lurzoru azidoko askan.
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Basagereziondoa

Prunus avium L.

Fam. Errosazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitz liraina, adaburu ez trinkoa, 15 eta 25 metro bitartekoa.

Deskribapena

Hosto bakunak, txandakakoak, adar-muturretan
bilduak. 6-15 x 3-8 cm izaten dira tamainaz.
Lantza erakoak dira, ertza zerraduna (zerra
bikoitza), hortz zorrotzekin. Pezioloa oso luzea
dute, hasieran berde samurra, gero biziagoa
eta hondarrerako, udazkenean, tonu oxido
gorriztak erakusten dituena.

Enborraren azala leuna eta griskara da,
distiratsua; heltzen denean zartadura hori-
zontalak erakusten ditu, tartean direla lentizela
karakteristikoak.

Lore bisexualak, zuriak, 9-15 cm-ko petalo-
ekikoak. Bakarka agertzen ahal dira edo 2-6
lore batera bilduak. Pedizelo luzeak erakusten
dituzte. Udaberri hasieran loratzen dira,
hostoak atera baino lehen.

Fruituak basoko gereziak dira, kolore
anitzekoak, horiak batzuk, gorriak edo gra-
nateak bertzeak; oro har etxekoak baino
azidoagoak dira zaporez, eta betiere txikiagoak.
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Gereziondoaren zura hagitz preziatua da ebanisterian. Fruitua jangarria
da, etxean landatutako aldaeretakoa bezain mamitsua eta gozoa ez bada ere.

Gereziondoak gehien maite dituen lurrak dira freskoak eta sakonak, ongi
elaboratutako humusa dutenak. Mendiko errekastoen inguruetan agertzen da,
pagadiari atxikia. Lizardietaraino ere jaisten da, eta oso bakan baizik ez da
agertzen lurzoru oneko ibaiertzeko basoetan.

Basagereziondoaren hedapena hagitz ongi ikusten da paisaian, haren loratze
goiztiar eta laburrean. Izan ere, garai horretan mendi-mazeletako basoak neguko
loaldian sartuta daude oraindik. Gereziondo loratuak nabarmen ikusten dira
gainerako zuhaitz arreen aldean.

Zuri orbangabearen kontrasteak eragin handia du garai horretan, hagitz preziatua
da eta turista anitz mugiarazten ditu. Baztango arro osoaren apaingarri ederra
izaten da, kareharrien gaineko mendi-hegietan. Ugari hazten da Beintza-
Labaienen eta inguru hartan, eta Ezpelura errekaren arro osoan. Udazkenean,
berriz, hostoek hartzen dute kolore ederra. Lorategien apaingarritarako erabiltzen
da.  

Espezie interesgarria da ekosistemaren baitan, janariz hornitzen baitu animalia
espezie ugari.

Gereziondoa, elorri zuria eta elorri beltza zerrendan.
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Zuhandorra

Cornus sanguinea L.

Fam. Kornazeoak

Zuhaixka edo zuhaitz txikia, 1 eta 5 metro bitartekoa, hostogalkorra. Adarrak goiti
zutituak eta aurkakoak. 

Hosto bakunak, aurkakoak, forma obalatukoak
eta ertz osokoak, punta zorrotzekoak, 2,5-9 x
1,5-5,5 cm. Hiru edo lau zain txiki dituzte zain
nagusiaren bi aldeetara. Zain horiek sakonak dira
gainaldean, eta nabarmenak azpialde iletsuan.
Hostoek ukitu latza dute. Berdeak dira
udaberrian eta gorri-herdoil koloreetara aldatzen
dira udazkenean.

Loreek lau petalo zuri dituzte, eta lore ugari
biltzen dira infloreszentzia ikusgarrietan, korinbo
erara, hau da, adar-muturretan.

Fruituak 5-8 mm-koak dira, drupa erakoak, alegia,
hezurdunak; mamitsuak dira, beltz-urdin antze-
koak, goiko muturrean kalizaren hondar batzuk
erakusten dituztela.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Zura pieza txiki torneatuak egiteko erabiltzen zen, eta sutarako egurra
eta ikatza egiteko ere bai. Adar gazteak malguak dira eta saskigintzan erabiltzen
ziren. Fruituak toxikoak dira gizakiarentzat eta hostoak narritagarriak izan daitezke.
Usadio zaharrean sukarraren eta minaren kontrako gisa erabili izan da, azala,
hostoak eta fruituak erabilita egindako ukendua prestatzeko. Landare honen
fruituak hagitz gustukoak dituzte basapiztiek, batez ere hegaztiek, eta ederki
laguntzen dute haziak barreiatzen. 

Landare hau hagitz ugari aurkitzen dugu ibar-hondoetan, lurzoru anitzen gainean.
Alde egiten du leku itzaltsuetatik eta baso barnetik. Nahiago ditu lurzoru neutro-
basikoak, azidotu, zingiratsu eta elikagaietan pobreak diren lurzoruak baino.
Zerrendako basoen ertzean aurkitzen ditugu, lizardietan eta hariztietan, ur-ibilgutik
hurbil diren mendi-mazeletan. Udazkenean gorritzen denean, ederki ikusten da
zuhandorraren hedadura paisaian.

Zuhandorraren udazkeneko koloreak.
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Elorri zuria

Crataegus monogyna Jacq.

Fam. Errosazeoak

Zuhaixka edo zuhaitz txikia, hostoerorkorra, 2 eta 5 metro bitartekoa, 10
metroraino ere irits badaiteke ere. Adaburu usua eta trinkoa du eta adarretan 2,5
cm-ko arantza gogorrak ditu.

Hosto bakunak, txandakatuak, 10-30 x 8-32
cm, 3 edo 5 lobulu hagitz markatu eta
desberdinetan banatuak, erdiko lobuluak 3
hortz dituela.

Lore hermafroditak, zuriak, 0,5 cm-ko 5
petaloz osatuak, 5 sepalo eta 15-20 esta-
mine arrosa antzekoak. 4-11 lorez osatutako
infloreszentzietan biltzen dira. Otsailetik
ekainera bitartean loretzen da. 

Fruitua sagar antzekoa da, txikia (0,5-1 cm),
obalatua, gorria, hezur bakarrekoa.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Fruitua jangarria da, C bitaminan oparoa; hostoak jan daitezke edo
infusioan prestatua, loreak bezala. Odol zirkulaziorako ona omen da, eta
lasaigarria. Zurak kalitate oneko ikatza ematen du. 

Arrunt ugari sortzen da Baztango sasitzan, lurzoru mota anitzen gainean. Zurezko
heskaiak osatzen agertzen da lizarrekin eta zuhandorrarekin, edo hariztiaren
ertzeko bertze espezie batzuekin. Bidasoa ibaiaren inguruan eta hara isurtzen
diren erreketan, sasitzan egokitzen da, eta ibaiertzeko basoen argiguneetan.
Fruitua basapizti anitzen dietaren osagarria da, eta haiek barreiatzen dituzte
haziak. 

Gaitzak, izurriak eta kontserbazioko bertze hainbat arazo

Espezie hau era berezian kaltetzen du Erwinia amylovora bakteriak transmititzen
duen “su bakterianoa” deitzen denak. Landarea kixkalia bezala uzten du. Inguru
honetara kanpotik ekarritako udare, sagar, mizpira eta arrosaren familiako
espezieen eraginez sartu da.

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko

modua

Elorri zuria elorri nafarrarekin (Cra-
taegus laevigata) batera agertzen da
Baztan inguruko lurraldeetan. Elorri
nafarra bereizten da hosto txikiagoak
eta oso distiratsuak dituelako gai-
naldean. Hiru lobulu bakarrik dituzte,
eta ez dira hain sakonak. Hezur ba-
karra izan beharrean, 2-3 hezur ditu
fruituak. Elorri zuriaren hostoa. Elorri nafarraren

hostoa.

Fruitu-emaitza ugaria udazkenean.
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Lizar arrunta

Fraxinus excelsior L.

Fam. Oleazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitza, 20-30 metroko garaierakoa, adaburu obalatua eta ez
oso betea, adar zutituak, enbor zuzena, azal gris antza, urteekin zartatuz joaten
dena. Karakteristikoak dira adar gazteen puntako begi beltzak.

Hosto erorkor aurkakoak, 7-13 foliolo
edo hosto txikiez osatuak. Hostoek 20-
30 cm dira luze, eta haiek osatzen
dituzten hosto txikiak 5-11 x 2,5-3,3
mm. Hosto txikiek lantza forma eta
ertz hozkatua dute. Gainaldea berdea
da, ilerik gabekoa, eta azpialdea hitsa-
goa eta iletsua erdiko zainean.

Lore txiki gorriztak ditu, ez petalorik ez
sepalorik ez dutenak, lukuetan. Apirila-
maiatza artean loratzen dira, hostoa
eman aitzinetik.

Samara motako fruitu oso hegalaria,
lehorra, espatula moduko hegal bate-
kin, airean hegan egiteko urrun, oba-
latua edo lantzeolatua, 3 cm-koa.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Zura malgua da baina sendoa, horregatik erabiltzen da tresnak,
lanabesak eta kiroletarako materialak egiteko. Gainera, kalitate oneko ikatza
ematen du. Hostoak aziendei eman izan zaizkie bazkatzeko, eta diuretikoak dira.
Zuhaitz apaingarri gisa erabiltzen da, eta guneak berreskuratzeko ere bai.
Kantaurialdeko ibarretako udako ardi-borda gehienetan bizirik dago inguruko
lizarren irudia.

Alubioiko zelaia da lizarrak berez gehien maite duen gune ekologikoa, eta hortik
etenik gabe hedatzen da ur-ertzeko haltzaditik 600 metroko altueraraino, lurzoruak
freskoak eta ongi ongarrituak badira. Orain lizardi gutxi daude Baztanen, baina
aurki daitezke zenbait lekutan, baso mota horretan ohikoak diren bertze zuhaitz
batzuekin, batzuetan oihanpe trinko eta oparoan ere. Ibaitik hurbileko baso
eskasetan ageri ohi da, heskai bizietan, mendi-mazeletako hariztietan eta
gainaldeko azienda-borden inguruan, 1300 metroetaraino ere.

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko moduak

Lizar arruntaren begi beltzei erreparatuta bereiztuko dugu hosto meharreko
lizarretik, honek marroiak dituelako begi horiek. Hosto meharreko lizarra, berez,
Nafarroako isurialde mediterraneokoa bada ere, Bidasoaren arroaren inguruko
lorategietan landatuta aurkitzen dugu. 

Ardi-borda eta inguruko lizarren irudi tipikoa.
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Pagoa

Fagus sylvatica L.

Fam. Fagazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitza, handia eta lerdena; 40 metroraino ere irits daiteke;
adarrak zutituak, ugari, itzal trinkoa ematen dutenak. Adaburuaren forma aldatzen
da duen lekuaren arabera, baso trinkoetan estua eta biribilagoa baita ale
bakartuetan.

Enbor zuzena, azal gris antzekoa, hauskara eta
leuna.

Hosto erorkorrak, bakunak, txandakatuak, forma
obalatukoak, 5-10 cm luze, mutur zorrotzak. Ertza
osoa dute, leuna edo batzuetan uhindua, argi-
kontrara ikusten diren iletxo batzuekin. Bertzela ez
du ilerik, eta zainak hagitz nabarmenak ditu.
Udazkenean, arre-gorriska bihurtzen dira.

Lore arrak eta emeak bereizita zuhaitz berean, ez
oso ikusgarriak eta txikiak. Arrak 1 cm-ko gerbetan
elkartzen dira, eta emeak adar-muturrean.

Fruitu lehorra du, pagatxa, pagazia edo pago-ezkur
izenez ezaguna, 2 cm, gaztaina kolorekoa eta
arantza samurrez estalia, lau kuskutan irekitzen da
eta 2 edo 3 ezkur ditu barnean, ebaketa triange-
luarra dutenak. 

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Zura arrunt erabilia da zurgintzan nahiz ebanisterian. Pago-ezkurrak
jangarriak dira, horregatik latinezko Fagus izena. Fresko jaten ziren, edo bildu eta
lehortuta, aziendendako. Olioa ere ateratzen zioten. Hagitz nutritiboa da eta
basoko piztiek bezala, Nafarroa udazkenean zeharkatzen duten hegaztiek ere
jaten dituzte.

Pagadia laino ugariko basoa da, oihanpean itzal trinkoa jartzen duena. Udaberri
hasieran janzten dira hostoez pagoak, adaburua hertsi egiten da eta bertze
landare batzuk hazteko argi aski ez da iragazten. Ezin jasan du udako idortea, eta
izotz berantiarrak ere ez. Ibarraren hondoko lurzoru zingiratsuak ere ez. Bidasoa
aldeko mendietan 600 eta 1400 bitarteko altueran dago egokien, baina goitiago
ere igan daiteke, 1900 metroraino, Larran (Izaba), adibidez, eta jaitsi ere bai,
Arizkun, Arraioz, Arrizurragako parajeetara, 100 metroraino ere bai, Artikutza
inguruan. Zuhaitz honi ez zaio asko axola lurzorua eta, berdin haz daiteke kare-
lurretan nahiz lurzoru silizeoetan. 

Pagondo bakartua Artesiagan.
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Pikondoa

Ficus carica L.

Fam. Morazeoak

Zuhaitz txiki edo zuhaixka hostoerorkorra, 6 metroko altuerara irits daitekeena.
Azala leuna eta griskara da. Basotutako aleetan enborra bihurria da eta oinetik
adarretan banatua. Adar-muturretan bakarrik dituzte hostoak, ugari, eta
gainerakoan soilak dira.

Hosto handiak, 35 x 28 cm, bakunak, txan-
dakatuak, iletsuak eta ukitu latzekoak, eskuaren
antzerakoak, 3-5 lobulu irregularrekin. Lobuluen
ertza leuna edo hozkatua izan daiteke. Pezioloa
edo txortena luze eta iletsua dute, eta moztean
latexa dario.

Lore txikiak, arrak eta emeak bereizita, ontzi txiki
moduko baten hondoan jartzen dira. Sikomoro
deitzen da ontzitxo hori, udare formakoa da, eta
hortik sortuko da ondoren pikua. Haren barnean,
lore arrak punta aldera jartzen dira ostiolo deitzen
den lekuan. Ostioloa irekia eta lehorra da ha-
sieran, intsektu polinizatzaileak jasotzeko. Horiek
banatzen dute barnean dauden lore emeek
jasoko duten polena. Lore multzoa heltzen da eta
pikua edo uztapikua sortzen da, berdea, horixka
edo morea eta 8 cm-koa. Badira barietate anitz,
hautaketa historia luze baten ondorioz; maia-
tzetik urrira bitartean loratzen da eta ematen du
fruitua.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Erabilera nagusia da
fruituak jatea, pikua eta uztapikua.
Gordinik, egosirik edo konfitaturik
jan daitezke. Hagitz nutritiboak dira
eta laxanteak ere izan daitezke.
Hostoetako latexa bertze erabilera
batzuetarako erabiltzen da, adibi-
dez garatxoak tratatzeko edo mina
kentzeko. Pikondoa usain onekoa
da eta preziatua da hainbat mito-
logia eta erlijiotan.

Pikondoak alde kantauriarrean ale ederrak ematen ditu, fruituak oparo ematen
dutenak. Zubietako hormetan eta arrakaletan sortzen dira ale txikiak eta bihurriak.
Bidasoan ez zaio hezetasunik falta sustraietan, eta han-hemenka zabaltzen da,
Bide Berdeko ezponda harritsuetan, edonolako harrien gainean, berdin kareharria
edo silizeoa.

Antzina-antzinatik landatu izan da herrialde mediterraneoen inguru guztian, itxuraz
han nonbait sortu baitzen, elikadura balio handia duelako, apaingarri polita delako
eta, gainera, itzal ona ematen duelako.  

Pikondoa ur-gaineko harrietan sustraitzen da ibaiaren ibilguan barna.
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Ereinotza

Laurus nobilis L.

Fam. Laurazeoak

Hosto iraunkorreko zuhaitz txikia, 10en bat metrorainokoa, batzuetan adarrak
oinetik ateratzen dituena eta zuhaixka baten itxura har dezakeena. Enbor zuzena,
azal leuna eta adaburu trinkoa. Landare hagitz urrintsua da, batez ere hostoak.

Hosto iraunkorrak, gogorrak, bakunak,
txandakakoak, lantzeolatuak, 15 cm luze,
puntan bukatuak eta ertza leuna dutenak,
batzuetan uhinduak. Kolore berde iluna,
argiagoa azpialdean. Hausten direnean
usain gozo samar berezia dute.

Lore hori argiak, ez oso ikusgarriak,
unisexualak eta zuhaitz desberdinetan
jartzen direnak. Unbela moduko inflores-
zentzietan elkartzen dira. Otsaila eta apirila
bitartean loratzen da.

Fruitu mamitsua, txikia, 1 cm ingurukoa,
kolore belzkara distiratsua heldu delarik,
ereinotz zapore handikoa, oliba txiki baten
antzekoa.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Ereinotz hostoa hagitz erabilia da sukaldean, janariari zaporea
emateko. Hostoek duten olioa medikuntzan erabiltzen zen, eta Grezia zaharreko
eta antzinagoko bertze kultura batzuetako idazkietan eta zeremonietan ageri da.

Bidasoaren arroan hagitz zabaldu da ibarraren behetiko aldean, bai bere gisa
sortutakoa, bai landatutakoa, era guztietako lurzoruetan, zingiran izan ezik.
Endarlatsako zatian ereinotz multzo handixkoak ikus daitezke, granitoaren gaineko
ezpondetan, eta ale ederrak, errepidearen ondoan eta ibaiertzeko ibilbidean.
Hosto iraunkorrekoa denez, neguan erraz ikusten da, Bide Berdearen luzera
osoan. Ongi hazten da Berako kareharrietan garatu diren lurzoruetan, eta
Sunbillako eskistoetan ere bai. Maiz aurkitzen da apaingarri moduan jarrita, ibar-
hondoko etxe inguruetan, eta bakanago ikusiko dugu mendi-mazelen erdialdera,
hariztiaren eremuan, han-hemenka barreiatutako baserrietan.   

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko moduak

Ereinotzaren gaztelaniazko izena “laurel” lotzen da “loro” izeneko landarearekin
(loro-makila edo Portugalgo erramua) (Prunus lusitanica) eta erramu-
gereziondoarekin (Prunus laurocerasus), lorategiko landarea berau. Urrundik
ikusita bertze hainbat espezierekin ere nahas daiteke, esaterako gurbitza, hau
ere betiberdea baita. Hurbilduz gero, ordea, aise bereiztuko ditugu hostoak, loreak
eta fruituak.

Ereinotz multzo trinkoa Bera eta Endarlatsa artean.
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Portugalgo Erramua

Prunus lusitanica L.

Fam. Errosazeoak

Zuhaitz txikia edo zuhaixka, 3-8 metrokoa, hosto iraunkorrekoa. Enbor zuzena azal
ia leunekoa, gris iluna; adaxka ilerik gabeak, leunak, oro har gorri ilunez margotuak.
Adaburu trinkoa.

Hosto bakunak, txandakakoak, obalatuak edo
lantza erakoak, 7-15 x 2,5-5,5 tamainakoak,
ertz zerraduna dutenak. Berde ilunak eta
distiratsuak gainaldean, argiagoak azpialdetik,
eta larrukarak.

Lore zuri txikiak, infloreszentzia oparoetan
bilduak, hostoak baino luzeagoak diren luku
edo multzoetan. Maiatza-ekainean loratzen
da.

Fruitu biribila, esfera modukoa, txikia,
hasieran berdatsa eta ondoren belzkara eta
distiratsua. Urria-azaroan heltzen da.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Apaingarritarako landatzen da. Zura batzuetan ebanisterian erabiltzen
da.

Espezie hagitz arraroa da Nafarroako kantauriar isurialdeko ibarretan eta are
arraroagoa muga aldeko eta itsasertzeko lurraldeetan. Bidasoaren arroan, isolatua
agertzen da edo talde txiki eta bakanduetan, 150 eta 450 metro bitarteko altueran.
Betiere lurzoru silizeoen gainean hazten da, mendi-mazelak emandako uraren
laguntzaz, batez ere leku sakan eta sarbide zailekoetan. Penintsula iberiarrean
duen hedaduragatik eta duen kokapen ekologikoagatik Portugalgo erramua
espezie “erreliktoa” kontsideratzen da, hau da, berezko basoak osatzen dituela,
interes zientifiko handikoak. Laurisilbaren antzeko zerbait. Ibar-hondoetako
eraldaketa handiak eta klima aldaketak mehatxatua dute espezie hau.

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko moduak

Urrundik ikusita ereinotzarekin nahas daiteke, baina hurbilduz gero aise bereizten
da. Erramu-gereziondotik bereizten da honen infloreszentzia hostoak baino
laburragoa delako.

Kontserbazioa

Portugalgo erramua babestua dago, ale gutxi dagoelako eta iberiar penintsulan
hedadura arrunt mugatua dutelako.

Portugalgo erramua agertzen den ibaiertzeko baso-inguruaren ikuspegia.

arboles euskera :Maquetación 1  18/06/19  19:15  Página 79



80

Gurbitza

Arbutus unedo L.

Fam. Eriazeoak

Hosto iraunkorreko zuhaixka, 1,5-3 metrokoa, 12 metroraino irits badaiteke ere.
Enborraren azala arre-gorrixka du, mehea eta zartatua. Adar lodiak ditu, gorrixkak
gaztetan eta gris antzekoak heltzean, eta adaburu trinko obalatua.

Hosto bakunak, txandakatuak, obalatuak edo
lantzeolatuak, 8x3 cm, ertz zerraduna, ilerik ga-
beak eta larrukarak. Kolore berde distiratsua
gainaldean, eta distirarik gabea azpialdean.

Lore zuriak ezkila hertsi baten formakoak,
batzuetan berdaxkak edo arrosakarak, lukuetan
bilduak. Udazkenean edo negu hasieran loratzen
da.

Fruitua esfera itxurakoa da, 2 cm-ko diametrokoa,
gorria edo laranja ontzen denean, eta azal pi-
kortua. Osatzen den urtearen hurrengoan ontzen
da fruitua, horregatik ikusten ahal dira aldi berean
loreak eta aitzin urteko fruituak.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Fruitu jangarria, gordinik nahiz elaboratua, gozoki, likore edo
bertzelakoetan. Zur gogor eta astuna, ikatza egiteko bikaina, ez hain erabilia
ebanisteria eta tornerian. Propietate astringenteak, antiseptikoak eta an-
tiinflamatorioak ditu, baina gutxi erabiltzen da medikuntza naturalean.

Bidasoaren ibilguan, iraganbide mehar eta haizetsuetan, hariztien ertz idorretan
hazten da. Oro har, lur harritsuan hazten da, dela Baztango hareharri gorrien
gainean, dela Arrizurragako labarretako konglomeratu kuarzitikoen gainean,
Sunbila eta Bera arteko eskistoetan, Endarlatsako granitoetako ereinotzen artean,
edo Ezkurra errekako sakan meharretan.

Normalean, 100 metroko altitudetik goiti igaten da 650 metroraino, Ezkurrako
errekatik goiti, pagadiaren mugaraino. Ez da ohikoa lur ongi ongarrituetan
topatzea, eta inoiz ez da hazten lur urtsuetan edo mendi-hegiko urak ureztatutako
lekuetan.  

Haren adaburu trinkoak eta fruituek neguan eskaintzen duten babeslekua hagitz
garrantzitsua da basapizti espezie anitzen ekosistementzat, aterpea eta janaria
eskaintzen dutelako.

Gurbiztia baso txiki bat da, harria agerian den leku irekietan.
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Intxaurrondoa

Juglans regia L.

Fam. Juglandazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitz ederra da, nabaria bere 25-30 metroko altuerarekin,
adaburu zabal eta itzal ederrekoa. Enborraren azala gris zilarkara da eta luzetara
zartatua. Adarren azala arre-gorrizta da. 

Hosto erorkorrak, txandakakoak, 5-9 fo-
lioloez osatuak. Hosto txiki horiek forma
obalatua dute eta ertza osoa.

Lore arrak eta emeak bereizirik daude, biak
zuhaitz berean agertzen badira ere. Lore
emeak ez dira hain ikusgarriak, eta lore arrek
gerbak osatzen dituzte, 8-10 cm-ko luzerako
lore-sorta zintzilikariak, haizearen poliniza-
zioa errazteko. Apirila eta maiatza artean
loratzen da.

Fruitua intxaurra da. Adaxka (pedizelo) be-
rean 4 ale ere batu daitezke. Abuztua eta
urria bitartean ontzen da eta elikagai bikaina
da gizaki nahiz animalientzat. 

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Intxaurra elikagai bikaina da,
eta olioa ere ateratzen ahal zaio.
Hostoak, fruitua eta olioa medikuntza
naturalean erabiltzen dira antzinatik,
zenbait gaitzen kontrako. Zura hagitz
preziatua da ebanisterian, sendotasun
egokia duelako eta erabiltzen erraza
delako. Ezin egokiagoa da haltzariak eta
bertzelako osagaiak egiteko.

Intxaurrondoa espezie landatua nahiz basokoa da iberiar penintsulan, antzina-
antzinatik. Lurzoru sakon eta freskoetan hazten da, hobeki kareharrizko lur
emankorretan. Lurzoru hagitz azidoak edo istinga ez ditu maite, baina ibaiertzeko
zelaietan egon daiteke, ur-ertzetik hagitz hurbil ere, lurzorua saneatua bada.
Baztanen, beranduko izotzak gutxi izaten badira ere, hobeki hazten da leku
babestu eta eguzkitsuetan, itsas-mailatik hasi eta baserri inguruko goitiko leku
gordeetaraino. Ez da ongi moldatzen bertze espezie batzuekin, haren adaburuak
eragozten baitu erneketa azpian.   

Intxaurrondo berezia ibar-hondoko hariztiaren eremuan.
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Zumar hostotxikia

Ulmus minor Mill.

Fam. Ulmazeoak

Hosto bakunak, txandakatuak, 8,5 x 6 cm-
rainokoak. Forma obalatua edo lantzeolatua
izaten dute, ertz zerraduna, puntan bukatua,
oina asimetrikoa eta pezioloa 5-15 mm-koa.
Gainaldean ileak izaten ditu, baina ez da oso
latza ukitzean.

Espezie hermafrodita da, polinizazioa haizea-
ren esku uzten duena eta, beraz, itxura
eskaseko loreak dituena, intsektuei arreta
eman behar ez dietelako. Fruituak hostoak
baino lehen ateratzen dira. Hazi lehorra da,
mintz batean bildua, hegal batean bezala
(samara), urruneraino barreiatzea errazten
diona. Guztiak batera hegatzen dira udaberriko
egun haizetsuetan.

Deskribapena

Itxura marduleko zuhaitza, hostoa erorkorra eta ukitu latzekoa duena, 20 metro
izaten duena eta 30 metroraino ere iris daitekeena. Sustraitik sortzen da eta,
horregatik, ohikoa izaten da hainbat oin batera ikustea, batez ere grafiosis gaitzak
jota egoten diren lekuetan. Baztanen aurkitzen ditugun zuhaitzak, oro har, ale
gazteak izaten dira, zuhaitz txiki edo zuhaixken antzekoak.
Zumar zaharrek enbor mardula izaten dute, maiz barren-hutsik, azal arre iluna eta
hagitz zartatua dutela. Ale gazteetan azala leuna eta arrea izaten da. Neguan eta
hostorik gabe erraz ezagutzen da, adaxka ordenatuak erakusten dituelako,
arrainaren hezurdura baten gisan. 

Scolytus multistriatus. intsektuak azalaren azpian
egindako galeriak.
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Zura gogorra eta sendoa da, hezetasunari ongi eusten diona,
horregatik, arrunt erabilia izan da ur-ertzean egoteko eta gurdien gurpilen kolpeak
jasateko; alorretan zurkaitz gisa eta aziendari jaten emateko ere erabili izan da.

Batzuetan ibai-bazterreko basoen ertzean agertzen da. Orain bizirik dauden aleak,
grafiosisetik osorik atera direnak, bide-bazterretan eta ibaiertzetan ia kultuzko
erlikiak dira Europako paraje eta eskualde anitzetan. Bidasoan ale bakan batzuk
ikusten dira.

Zumar arrunta edo hostotxikia
eta bertze zumar batzuk,
mendikoa edo hostozabala
adibidez, akabatzen ari da
grafiosis gaitza. Onddo batek
eragindako gaitza da, zepa bortitzak
izaten dituena eta esporak kakalardo
baten bidez barreiatzen dituena.
Kakalardoa eskolitidoa da, beltza eta
marra horiduna, eta ale helduek,
arrautzak zuhaitzaren azalaren az-
pian uzten dituztenean, onddoaren
esporak uzten ahal dituzte bere
hartan. Onddoa enborrean sartzen
da eta azkenean izerdiaren hodiak
trabatzen ditu. Zuhaitza hiltzen da,
gutxienez haren goialde kolapsatu

eta idortua. Osorik hiltzen
ez bada, oinetik atera dai-
teke berriro eta bizirik
eutsi, zuhaixka baten itxu-

ran.
Normalean, ale gazteengana ez
dute jotzen kakalardoek eta ez diete
gaitza eramaten.
Baztanen baditugu gaitzari aurre
egiten eta bizirik irauten duten
zumarrondoak, baina ez dira iristen
joan den mendearen erdialdera arte
erakusten zuten itxura mardula har-
tzera. Herri eta hirietan landatu dira
grafiosisak jotzen ez dituen espe-
zieak eta barietateak.

Grafiosis gaitzari buruz

Zumarrondo monumentala. Ale gazteak eta gaitzak jotakoak.
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Zumar hostozabala

Ulmus glabra Huds.

Fam. Ulmazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitz tantaia, 40 metroraino haz daitekeena, adar gutxiko
adaburua duena. Enborra zuzena da, azala leuna eta griskara zuhaitz gazteetan.
Ale helduetan ilundu eta zartatu egiten da.
Neguan eta hostorik gabe aise antzematen zaio adaxka ordenatuak, bereziak eta
lerratuak erakusten dituelako, zumar arruntaren edo hostotxikiaren arrain-
hezurduran edo planoan bezain aurkakoak ez badira ere.

Hosto bakunak, txandakakoak, handiak, 18 x 13,5 cm.
Lantzeolatuak dira eta zabalagoak goitiko erdialdean,
eta oin berean forma desberdinak izaten ahal dituzte.
Ertza zerraduna da, punta zorrotza, batzuetan bi punta
dituela aldamenetan. Oina hagitz asimetrikoa da eta
oineko lobuluak pezioloa ezkutatzen ahal du,
batzuetan iduri duela hostoak eserita daudela. Ukitu
latza dute hostoek gainaldetik.

Itxura eskaseko loreak, bisexualak, kolorez gorriztak
eta multzoka bilduak. Hostoak atera aitzinetik loratzen
da, normalean otsaila-martxoa aldera.

Fruitu arrunt ezagunak, idorrak eta hegalariak, biltzen
dituen hegal-mintzari esker (samara moduko fruitua),
biribilak, 2-3 cm-ko diametrokoak. Haizeak barreiatzen
ditu udaberrian.  

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Zumarkia edo zumar-zura gogorra da eta ongi eusten dio usteldurari
eta hezetasunari. Horregatik erabili izan da garai batean txalupak, trenbideko
trabesak edo gurdiak egiteko. Ebanisteria eta tornerian ere, hala nola pipak eta
musika tresnak egiteko, erabili izan da. Lorategietako erabilera ere usadio
zaharrekoa da. 

Haitzarteetako lurzoru ezegonkorreko baso mistoak osatzen ditu espezie honek.
Hobekiena egoten da gai organiko elaboratuaz ongi hornitutako lurzoru freskoko
mendi-hegietan. Halakoetan, hurritza, ezkia eta astigarra izaten ditu lagun. Lurzoru
silizeo eta elkorretan arraroa da, edo ez da batere egoten. Ibaiertzean jar daiteke,
haizeak barreiatutako haziei esker, ibarrean gustuko dituen lurretara iristeko
aukera duelako.

Nola bereizi zumar arrunta edo hostotxikia eta 

zumar hostozabala edo mendikoa

Zumar arruntaren hostoak hostozabalarenak
baino txikiagoak dira eta ez haiek bezain latzak.

Zumar hostozabalaren hostoak batzuetan
lobuluak dituzte puntaren aldamenetan, hiru
lobulu balituzte bezala, eta zumar arruntean
inoiz ez.

Zumar arruntaren hostoek zain-pare gutxiago
izaten dituzte aldamenetan (10-15 pare) eta
hostozabalak gehiago (13-30 pare). Zumar hostotxikia Zumar hostozabala

Zumarrondo urtetsua.

C
C

M
el

bo
ur

ni
an

arboles euskera :Maquetación 1  18/06/19  19:16  Página 87



88

Haritza

Quercus robur L.

Fam. Fagazeoak

Zuhaitz mardul hostogalkorra, 30-40 metroko altuerakoa, adaburu zabal eta
irregularrekoa, adar bihurri, korapilatsu eta okerrez osatua. Enborra zuzena, azal
leun eta griskara duena hasierako urteetan, eta urteekin arre, lodi eta luzetara
zartatua bihurtzen dena. Zuhaitz bereziak topatzen ahal dira, hagitz zaharrak,
monumentu eta eskultura itxurak hartzen dituztenak. 500 urtez ere bizi daitezke.

Hosto erorkorrak, txandakatuak, 5-18 x 2,2-10
cm, zabalagoak hostoaren goitiko aldean
adarraren ondoan baino; ertzean lobulu
irregularrak eta peziolo oso motza erakusten
ditu, berde iluna gainaldean eta argiagoa
azpialdean, ilerik gabekoa. Ezaugarri berezia
du hosto-orriaren amaieran bi belarri txiki
bezalako lobuluak dituela.

Lore arrek gerba zintzilikatuak osatzen dituzte,
5-13 cm-ko luzerakoak, lore emeak ez dira
ikusgarriak eta bi edo hiruko taldeetan biltzen
dira. Apirila-maiatza aldean loratzen da. Loreak
ia hostoekin batera egoten dira.

Fruitu lehorra, ezkurra, akenio erakoa, 2 cm-
koa, gaztaina kolorekoa, distiratsua, pedizelo
luzearekikoa. Haritz ezkurrak udazkenean
heltzen dira, urria eta azaroa bitartean. 

Deskribapena

Erriberako hariztia Arraiozen.
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Ezkurrak jangarriak dira eta antzina jan izan dira. Aziendari ematen
zaio. Zura gogorra da eta hezetasunari ongi eusten dio; kalitate handikoa denez,
zurgintzan erabiltzen da gauza anitzetarako, baita itsasontzigintzan, trenbideko
trabesak egiteko edo upelgintzan ere. Azala eta kukuilua taninoetan oparoak dira
eta larruak belzteko eta odol nahiz hesteetako gaitzak sendatzeko erabiltzen ziren.
Dohain anitz atxikitzen zitzaizkion, ia jainkozkoak, tartean indarra, energia,
edertasuna eta bizi-luzetasuna; bazituen magia eta sendabidea, eta garrantzi
handikoa izan zen antzinako europar kulturetan.

Lurzoru sakon eta freskoetan hazten da, aldika urtsuak diren lekuetan ere bai,
lurzoru oro har neutro-azidoetan. Lur higatuak ongi jasaten ditu eta arrakaletan
ere eusten dio bizirik. Betiere urteko euria 600-700 mm kopuruetan den bitartean
eta udako idor aldia hutsa edo hagitz laburra baldin bada. Hotza ongi jasaten du
eta itsasertzetik 900 metroraino igotzen da, Mendaurko goialdeko haitzetara.
Hariztiak itzal erdikoak eta pluriestratoak dira, alegia, hariztiaren azpian ongi
hazten ahal direla bertzelako zurezko espezieak eta belarrak. 

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko moduak

Haritz kandugabea (Q. petraea); honen hostoen pezioloak luzeak dira eta fruituak
eseriak. Hibridatu daitezke.

Ametza (Q. pirenayca), biak batera bizi dira Baztanen eta Malerrekan. Ametzak
belus moduko iletxoak ditu hostoen bi aldeetan. Hibridatu daitezke.

Ametz ilaunduna (Q. pubescens) ileak azpialdean bakarrik ditu. Ez da belus
antzekoa, ametza bezala. Saldiasko kareharrietan eta harri mota hori duten bertze
paraje batzuetan, isurialdeen banalerrotik hurbil, hazten da. Hibridatu daitezke.

Haritz amerikarra (Q. rubra) zura ateratzeko landatzen da eta hosto hagitz handiak
ditu, eta lobuluak punta zorrotzetan bukatuak.

Hariztia Malerrekako eguzkialdeko mazeletan.
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Ametza

Quercus pyrenaica Wild.

Fam. Fagazeoak

Enbor zuzeneko zuhaitza, gris-arrea, 25 metrorainoko altuera iristen ahal duena,
batzuetan hagitzez ere txikiagoak diren aleak ikusten badira ere. Adaburu zabala,
irregularra, adar ugari samarrekoa. Adar iletsuak. Hosto erorkor zimelkorra,
adarrean geratzen dena. 

Hosto bakunak, txandakatuak, obalatuak, 8-16
x 4-12 cm, berde ilunak eta lobulu arrunt
nabarmenekikoak. Belus antzeko ileak dituzte,
haritz mota honetan bakarrik ageri dena.
Udazkenean marroi argi jartzen dira hostoak,
eta adarretan geratzen dira hilak; haietako anitz
udaberrira arte ez dira eroriko. Sortzen
direnean gris antzekoak dira.

Lore arrak, 5-10 cm-ko luzerako gerba zintzi-
likariak osatuz, lore emeak ikusgarritasun
gutxikoak. Apirila eta ekaina bitartean loratzen
da.

Fruitua ezkurra da, 2 cm-koa, gaztaina kolo-
rekoa, distiratsua, txorten edo pedizeloa 4 cm,
haritz arruntarena baino txikiagoa. Ezkurrak
berezia du kapela moduko estalki zurezkoa.
Urria eta azaroa bitartean ontzen dira ezkurrak.

Deskribapena

( )
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Eraikuntzarako erabili izan da zura, eta batez ere sutarako egurra eta
ikatza egiteko. Taninoetan oparoa den azala larruak belzteko erabili izan da. Garai
batean, hostoak eta ezkurrak aziendari ematen zitzaizkion.  

Eguzkialde idorretan lekutzen da, malkarretan, harri silizeo desberdinekin. Arrunt
zabaldua da Elizondo eta Doneztebe arteko eguzkialdeko malkarretan, eta
hareharri gorriaren gainean, Ezkurra eta Ezpelura erreken arroetan, betiere paraje
higatu edo soilduetan, lurzoru idor eta ongi drainatuen gainean. Mosaiko erako
paisaia eratzen du iratze eta bazkalekuekin, eta zenbait lekutan txilar lehorrekin.
Haritz arruntarekin ongi elkartzen da, baina buztin-lur hezeetatik alde egiten du.
Baztan eta Malerrekan arruntak dira ametza aipatzen duten leku izenak, adibidez
Ameztia erreka, Ezpelurara isurtzen dena. 

Haritz amerikarra

Haritz 
kanduduna

Ametza

Haritz kandugabea

Ametza eta iratzeak, gaur gutxitan ikusten den paisaia.
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Zume zuria

Salix alba L.

Fam. Salikazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitza, 25 metrorainokoa, enbor tentea eta azal gris-berdats
eta gris-arrearen artekoa, urteekin zartatzen dena, eta adaburu irregularra, adar
luze eta malguak dituena.

Hosto bakunak, txandakatuak, lantzeola-
tuak, punta luzea eta ertz zerraduna
dutenak, 10 x 1-2,5 cm-koak. Gainaldea
berde distiratsua, azpialdea zurixka ze-
tatsua. Txortena edo pezioloa motza,
iletsua eta guruinak dituena hosto-
orriarekiko lotunean.

Loreak biltzen dira gerba moduko inflo-
reszentzietan, 2-7 x 1 cm, zilindro
erakoak, meheak, laxoak. Udaberrian lora-
tzen da.

Haziak kotoi erako ehunez bilduak ageri
dira, airean barreiatzea errazteko, eta kap-
sula bezalako fruitu batetik ateratzen dira.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: zura hagitz erabilia da zurgintzan. Apaingarrirako ere erabiltzen da,
eta ezpondak eta higatutako eremuak berreskuratu edo babesteko ere bai. Salix
familiako guztien azalak salizilina dauka, aspirina lortzeko erabiltzen den gaia.
Analgesikoa da, sukarraren kontrakoa, tonifikatzailea eta erreumaren kontrakoa. 

Bidasoaren arroan talde txikietan agertzen da, eta gutxitan baso txikia eratuz.
Maiz bakanduta ageri da, edo sedimentuak kolonizatu dituzten zume gorriekin,
uharte txikietan, ur-lasterrek erasotzen duten ertz higatuari eutsiz. 

Ugaria da alubioiko zelaietan eta haltzadiaren ondoan. Haltzadian ikusten diren
ale bakanduak leku irekietan hazten dira, lur-zoru gazteen gainean, harea edo
buztin-hareazko lurretan. Haltzadi hertsian galdu egiten da. Ezin jasan ditu lur
elkorrak, eta harri ama silizeoko erreketako lurzoru azidoak ere ez.

Batzuetan bere espazio ekologiko optimotik kanpo jarrita dagoela ematen du, ibai
zati garaietan, errepidearen ezpondan, beharbada mugitutako lurren euskarri edo
babesle gisa.

Haltzadian zume zuri anitz, lur hareatsuko ur-bazterrean.
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Ahuntz-sahatsa

Salix caprea L.

Fam. Salikazeoak

Zuhaixka edo zuhaitz txikia, 12 metrorainokoa, hostoerorkorra eta adaburu ireki
eta zabala. Azala kentzen zaionean zura guria da.

Hosto bakunak, txandakatuak, obalatuak,
zabalera halako bi izatera ez da iristen
luzera, 5-10 x 3,6 cm, ertz leuna edo
hozkatua, peziolo luzea eta punta bihu-
rrituxea. Berde distiragabea gainaldean,
eta azpialdean belus antzekoa, iletxo gris
zurixkez guztiz estalia.

Loreak anemogamoak dira, alegia, haien
polena haizeak eramaten du, eta elkar-
tzen dira gerba handi, trinko eta oboi-
deetan; hagitz iletsuak dira garatu
aitzinetik. Hostoak atera baino lehen
loratzen dira. Fruituen haziak txikiak dira
eta haizeak eramaten ditu (anemokoroak).

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Bidasoa arroko sahatsetatik honek eskaintzen du zur trinkoena eta
sendoena. Usadio zaharrean saskigintzan erabiltzen zen, adarrak xafla luze
malguetan ebakita, hesiak, oholtzak, sardeak eta zapatak egiteko. Egurra ikatza
egiteko erabiltzen zen. Azala larrua belzteko eta ehunak tindatzeko erabiltzen zen.

Ahuntz-sahatsa Bidasoaren arro osoan aurkitzen dugu, han-hemenka bakanduta
bada ere. Lurzoru emankor, fresko eta sakonetan hazten da basoetako
soiluneetan eta ertzetan. Usuena ikusten da ibai-sakanetan eta amildegien
behealdean, ezkia, lizarra, zumar hostozabala eta sahats ilunarekin baso mistoak
osatuz. Normalean ur-ertzean hazten da, mendi-mazela ibai bazterreraino
hurbiltzen delarik, aska nahiz dolina erako formazioetan.

Ahuntz-sahatsondo bikaina Beran, Bidasoaren ertzean.
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Sahats iluna

Salix atrocinerea Brot.

Fam. Salikazeoak

Zuhaixka hostogalkorra, 12 metroko zuhaitz txikia izatera ere irits daitekeena. 
Adar ez oso beteak, azala gaztaina kolorea edo arre-griskara, luzeran zartadurak
erakusten dituen zuraren gainean.

Hosto bakunak, txandakatuak, 2-3 bider
luzeagoak zabalak baino, 2-10 x 1-5 cm,
obalatuak edo lantzeolatuak, zabalagoak
goialdean, ertza hozkatuxea dutenak, hortz
txikiekin; punta zorrotza eta bihurria. Berde
biziko gainaldea, distirarik eta ilerik gabea,
eta azpialdean ile gorriztak. Estipulak edo
txorten-hostoak bihotz erakoak.

Loreak biltzen dira 2-7 cm-ko gerbak osatuz,
hostoak baino lehen agertzen direnak.
Landare meliferoa edo ezti-emailea da eta
erleen bisita izaten du.

Fruitua kapsulan pedizeloa duena. Hazi
iletsuak haizeak eramatea errazteko.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Saskigintzan erabiltzen zen xafla luzetan ebakita, bigunak eta lantzeko
errazak zirelako. Pieza txikiak torneatzeko eta lantzeko ere erabiltzen zen.

Espezie hau ohikoa da Bidasoaren arroan. Ibaiertzeko zelaiko haltzadian eta
mendi-hegi malkarretako errekasto eta latsetan aurkitzen dugu. Iturburuetako ur-
jarioak eta zohikaztegiak ere gustukoak ditu. Sakan eta arroiletan beheiti hedatzen
da lizardietan eta hariztietan, argiuneetan eta baso-ertzetan lekutuz. Gehienetan
lurzoru azidoak nahiago ditu. Urak lohitzen dituen lekuetan ere bizi daiteke, ihi
artean, istingan ere bai. Pagoaren eremuaren gainetik ere aurkitzen ahal da, iturri
nahiz mendi-lepoetan, baina ez ugari.

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko moduak

Bertze hainbat sahats mota bezala, morfologia aldakor samarrekoa da eta
hibridatzeko joera du, batez ere Salix caprea-rekin. Ahuntz-sahatsetik bereizten
da hosto txikiagoak eta luzeak dituelako. Zura ildaskatua da sahats ilunean eta
guria ahuntz-sahatsean. Zohikaztegi ugariko lekuetan, 800 metrotik goiti, Salix
aurita barietatea bizi da, zuhaixka edo zuhaitz txiki bat, nabarmentzen dena
estipulak edo txorten-hostoak erakusten dituelako.

Sahats iluna Bera aldeko granitoetan.
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Hostoaren luzera zabalera halako 3 edo 4 da,
5-7 x 1-1,5 cm, gehienetan aurkakoak,
batzuetan txandakatuak agertzen badira ere,
lerroan. Lantzeolatuak dira, goialdeko here-
nean zabalak eta hozkatuak, behealdeko bi
herenetan meheagoak eta ertz osokoak,
punta zorrotza eta oina gehienetan biribildua.
Berde kolorekoa eta ilerik gabea da. Ez du
estipularik edo txorten-hostorik, alegia, Salix
espezieko bertze batzuek hostoen oinean
erakusten dituzten hosto txikirik ez du.

3x1 cm-ko gerba erako infloreszentzietan
bildutako loreak, hostoak baino lehen
agertzen dira, urtarrila eta martxoa bitartean.

Fruitua kapsula bat da, barnean 4-8 hazi
dituena, ondoren haizeak eramanen dituenak.

Deskribapena

Zume gorria

Salix purpurea L.

Fam. Salikazeoak

( )

Zuhaixka hostoerorkorra, 6 metrorainokoa. Adar malguak, azal griskara-horixka,
gorrixka (purpura-kolorekoa) edo beltza, ilerik gabeak eta distiratsuak. 
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Bidasoaren arroan, zume
ugariena eta hedatuena da.
Leku irekietan berehala
lekutzen da, ibar-hondoan,
gainerako zuhaitzek ur-
lasterren erasan zuzena ezin
jasan duten lekuetan. Ibaier-
tzean, harri-hondartzetan
eta uhartetxoetan hazten
da, zubi eta presa ingu-
ruetan, eta ur-emari gora-
beheratsu eta ibilgu asime-
trikoko lekuetan, harri ar-
tean. Hor sortzen eta hazten
da, eta oso lagungarria da
ibaiertzak eta lurzoruak
egonkortzeko eginkizunean;
ale gazteen artean sahats
zuriari egiten dio lekua, eta ingurua prestatzen du, ondoren ibaiertzeko haltzadia
sor dadin.

Espezie hau ez da ia ikusten mendi gaineko malkarretako errekasto eta latsetan.
Zenbait lekutan landatuta agertzen da.

Hona hemen Bidasoaren arroan aipatu izan diren bertze hainbat espezie: Salix
triandra, hosto txandakatuko zumea; Salix babilonica, adar zintzilikatuekiko zuhaitz
handia; Salix fragilis adar hauskorrekoa da. 

Habitat, ekologia eta banaketa

Ur baxuko granitoan sortutako zume gorriak.
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Intsusa beltza

Sambucus nigra L.

Fam. Kaprifoliazeoak

Zuhaixka edo zuhaitz txikia, 2-5 metrokoa, adaburu baxu, trinko eta biribilekoa.
Azala gris-arrea du, zartatua, zimurtua urteekin. Zurtoin gazteen barnemuina
zurixka da.

Hosto erorkorrak, konposatuak, 3-7
hosto txiki edo foliolo dituztenak.
Hosto txiki horiek obalatuak, punta
luzeak eta ertz hozkatuak dira, 4,5-9,0
x 14-40 cm, horietako bakoitzetik
hosto handi bat sortzen dela. Berdeak
dira, eta gainalde ilerik gabea eta
azpialde iletsua dute.

Lore txikiak, zuriak edo krema kolo-
rekoak, urrintsuak eta ikusgarriak,
luku trinkoetan bilduak, korinboak
osatuz. Apirila-ekaina aldean loratzen
da.

Fruitu multzokatuak, esfera moduko
baia beltz modukoak. Abuztuan eta
irailean heltzen dira.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Basoan nahiz sastrakan bizi da, ibaiertzeko landako leku freskoetan, haltzadian
eta lizardian sartuta, eta lurzoru oneko sakanetako baso mistoetan. Haien fruituak
hegaztiek jaten dituzte eta haiek eraman eta barreiatzen dituzte haziak.

Ibar-hondoko basoen ertz eguzkitsuetako sastrakan erraz topatzen da, hala nola
elorri zuriz eta zuhandorrez osatutako heskai bizietan. Medikuntzan interes
handikoa izanik, mendi-mazelako herri nahiz baserri inguruetan ohikoa izaten da.

Erabilerak: Hamaika erabilera ditu sendabelar gisa eta usadio zaharretan ohikoa
da, esanahi sinboliko anitzekin. Loreak eta fruituak sukaldean erabil daitezke,
baina ondu gabe edo gordinik toxikoak dira.

Antzeko zuhaitzak eta bereizteko moduak

Intsusa beltza zurezko landarea da, gaztea delarik andura (Sambucus ebulus)
espeziearekin nahas daitekeena, batzuetan elkarren ondoan bizi baitira. Azken
hau erabat espezie belarkara da eta urtero berritzen ditu zurtoinak. Kirats
nabarmen txarra du. Intsusa gorria (Sambucus racemosa) oso arraroa da mendiko
lurzoruetan. 

Intsusa zuriaren lorea. Intsusa gorriaren lorea.Anduraren lorea.

Intsusa beltza Bide Berdeko basoaren ertzeko belar eta sastraka artean.
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Otsalizarra

Sorbus aucuparia L.

Fam. Errosazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitza, 20 metrorainokoa. Enborraren azala griskara da,
leuna, urteekin zartatzen dena.

11-15 folioloz osatutako hosto txandakatuak,
azpialdean iletsuak izaten ahal direnak.
Foliolo luzexkak pezioloak dira, 3-5 x 0,5-2
cm, ertza zerraduna dutenak. Lore zuri
hagitz urrintsuak, txikiak, talde ugarietan,
korinboak osatuz, adar-muturretan. Maiatza-
ekainean loratzen da.

Fruitua esfera modukoa da, zentimetro
baten ingurukoa, gorri edo laranja kolorekoa,
multzotan bildua, eta zuhaitzean geratzen da
hostoak bota ondoren ere. Neguan hegaz-
tiek eta ugaztunek jaten dituzte. 

Deskribapena

( )
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Habitat, ekologia eta banaketa

Bidasoaren arroan, mendialdeko harri silizeoko lurraldeetan sakabanatua agertzen
da otsalizarra, eta gutxitan jaisten da ibar-hondora. Harizti eta pagadi
azidofiloetako argiune eta ertzetan ohikoa da, leku malkartsuetan batik bat.
Arrizurragako arroileko horma bertikaletan ere topatzen ahal dugu, erlaitzen
batean sustraituta. Egonkortasun eskaseko zoruen gaineko harritzan eratzen
diren urkidietan ere ikusiko dugu, maiz hareharri gorrien gainean.

Erabilerak: Zura zurixka da, sendoa eta malgua, eta lanabesak egiteko erabiltzen
da. Hostoak eta azala larruak belzteko erabiltzen ziren. Fruitua likoreak eta
gozokiak egiteko erabiltzen da. Landarea ezpondak eta ibaiertzak babesteko
erabiltzen da. 

Fruitu-emaitza joria udazkenean Bidasoan.

CC Eeno
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Hagina

Taxus baccata L.

Fam. Taxazeoak

Hosto iraunkorreko zuhaitza, baldintza egokietan 10-20 metro ere hazten dena;
anitzetan zuhaixka adartsu baten itxuran agertzen da, haitzetan zintzilik. Piramide
erako adaburua du, hertsia eta iluna, adar horizontalak zintzilikatuxeak dituela; azal
arre-gorrixka eta griskara, luzetara zartatua.

Hosto lerratuak, zapalak edo ertzean
bilduak, 1-3 cm-ko luzerakoak, puntan
amaituak. Berde iluna da gainaldean eta
berde-horixka azpialdean.

Badira sexuaren arabera bereizitako zu-
haitzak, polena ekoizten duen arra, edo
haziak ematen dituen emea. Hazi obalatu
txikia du, arilo izeneko mintz mamitsu
batean bildua, gorri bizia ontzen denean, eta
zentimetro baten ingurukoa. Fruitu faltsu
hori basapiztiek jan eta haziak barreiatu
egiten dituzte. Arilo izenekoa, berriz, landare
osotik toxikoa ez den gauza bakarra da.
Martxoa eta apirila bitartean loratzen da.

Deskribapena
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Hagina mendi-hegien erdialdera bizi da, paraje fresko, heze eta itzaltsuetan.
Baztanen bakanduta edo talde txikiak osatuz aurkitzen da pagadietan, mazela
itzaltsu eta lanbrotsuetan. Hagin basorik ez dago Nafarroan, Aralarko Putterri
mendian dagoena izan ezik. Maiz amildegietan babestuta agertzen da, haitzetan
sustraituta. Hotza ongi eramaten du, baina ez beranduko izotzak. Itzalpeko
espeziea da sortzen denean, baina gero gaizki eramaten du bertze zuhaitz
batzuen estalkia. Ez zaio axola harri ama zein den, baina gehiago hazten da lurzoru
neutro-azido sakonetan. Sakanetan errekara hurbiltzen da, baina uretik aparte,
betiere. Bertizen Jauregiaren ondoko haginen “jardinzarra” osatuz ageri da,
Bidasoatik hurbil. Aranea errekan ere bai, Zabala baserriaren ondoan, eta
Aizkolegin. Bidasoaren arroan topatzen ahal da Etxalarko mendietan (Orizki azpia),
Zubietan (Ameztia), Arantzan (Ekaitza), Lesakan (Domiko, Pagoieta eta Agina),
Baztanen (Beltzuri, Eskisaroi). Gainera, Saldiasen, Donamarian, Urrotzen eta 87.
Partzuergoan.

105

Habitat, ekologia eta banaketa

Erabilerak: Zura zuri-gorrixka da moztu ondoren, kalitate handikoa, sendoa,
malgua eta usteltzen ez dena. Zurgintzan eta ebanisterian erabiltzen da pieza
txikiak egiteko. Antzina erabiltzen zen gezi puntak, arkuak eta baleztak egiteko.
Gainera, pozoia ateratzen zitzaion, gezien puntak bustitzeko. Oro har, oso toxikoa
da hagina. Medikuntzan erabiltzen den gai bat dauka, taxol izenekoa.

Hagina urte anitzez bizitzen ahal da, 2.000 urteraino ere. Zuhaitz ederra da,
antzina-antzinatik preziatua, bitxia, dotorezia handikoa eta erakargarria.
Bidasoaren arroko zuhaitzik antzinakoenetakoa da. Hilezkortasunaren sinboloa
zen eta gurtza-errito anitz eskaintzen zitzaizkion, bizitza nahiz heriotzarekin lotuak.
“Zuhaitz nagusia gainerako zuhaitz eta zuhaixka guztien artetik”. Balio ekologiko
handikoa da eta gaur bizi duen egoera, berriz, kezkagarria. 

Kontserbazioa

Haginak irudikatzen dituen natur eta kultur balio guztien ondorioz, babestu
beharreko zuhaitza da, eta urritasunak ere hala eskatzen du. Badira zuhaitz
aipagarriak, legez babestuak berariazko araudien bidez, esaterako Etxalarko
Hagina, 37. Natura-monumentua, Bidasoaren ingurutik hurbil. 

Haginaren babeslekua erliebeetan.
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Ezki hostozabala

Tilia platyphyllos Scop.

Fam. Tiliazeoak

Hosto erorkorreko zuhaitza, 30 metrorainokoa. Enbor leuna, azal leun gris-antza.
Adaburu zabala eta ongi garatua.

Hosto bakunak, txandakatuak, biribilduak, 5-
12 cm, punta hagitz zorrotza eta oina bihotz
formakoa, asimetrikoa, eta ertz zerraduna.
Ileak ditu gainaldean, azpialdeko zainetan eta
peziolo edo txortenean.

Lore zuri edo zurixkak, 6 alerainoko taldeetan,
zintzilikariak. Berezko urrina dute, eta nektar
erakargarri ugari ere bai, intsektu polini-
zatzaileentzat. Oinean hosto aldatua dute,
braktea, mihi formakoa eta 8 cm-rainokoa.
Ekaina eta uztaila bitartean loratzen da.

Fruitua kapsula formakoa da, 5 saihets
nabarmen dituena. Braktea hegalariarekin
agertzen da, eta hari esker hedatzen da fruitua
hegan, haizeak eramanik, udan eta udaz-
kenean.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Optimo ekologikoa mendi-mazelaren erdialdean du, eta Bidasoaren arroko ibar-
hondo karetsu zenbaitetan ere bai. Arroiletako baso mistoan eta hormen
azpialdeko txokoetan kokatzeko joera dauka, zumar hostozabala, lizarra eta
astigarrarekin batera, leku harritsuetan.

Urriagoa da Bidasoaren ibaiertzeko haltzadian (Arrizurragako Arroila). Aurkitzen
ahal da, baita ere, leku ez hain malkartsuetan, lurzoru fresko eta ongi
ongarrituekin. Urte anitzez bizi daiteke, eta gizakiak aukeratu izan du bere
ezaugarriengatik eta apaingarri gisa erabiltzeko, zerrendan nahiz baso txikiak
osatuz, lorategi zein parkeetan. Lorezaintzan erabiltzen dira, baita ere, Tilia
tormentosa izenekoa, hostoak azpialdetik zuriak dituena, eta Tilia cordata, hosto
txikiagokoa eta lorea hostoaren gainetik jarria duena. 

Erabilerak: Loreak infusioan erabiltzen dira lasaigarri gisa, eta nerbio jatorriko
zenbait gaitzen kontrako (lorik eza, eztula, urdaileko minak, takikardiak…).
Medikuntzazko bertze erabilera batzuk arnasbidearekin eta digestio aparatuarekin
lotuak dira. Zura lantzeko eta erabiltzeko erraza da eta horregatik erabiltzen zen
gauza txikiak, tresnak eta apaingarriak, eskultura eta ebanisteria lanak egiteko. 

Ezkiondoa Malerrekan.
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ZUHAIXKAKZUHAIXKAK
Zuhaixkak belardien inguruan hazten dira, baso-

ertzak apaintzen dituzte, arantzadiak eratzen

dituzte bide-bazterretan arrosez, laharrez eta elorri

beltzez. Txilarrek paisaia sortzen dute, ote zuriarekin

mendi-hegian eta ote beltzarekin ibarrean. Ezpon-

dak isatsaren kolorea du. Ezpela aldi txarrean dago.
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Hosto bakunak, txandakakoak, luzangak, lantzeolatuak, 3-12 x 1-3,5 cm, punta
zorrotza edo biribildua dutenak. Gainaldea berde iluna, azpialde argiagoa,
distiratsuak eta larrukarak.

Lore txikiak, 1 cm ingurukoak, lau lobulutan irekitzen den hodi batez osatuak,
berde-horixkak. 7 loreetarainoko lukuetan elkartzen dira. Otsailetik maiatzera
arte loratzen da.

Fruitu mamitsua, biribil antzekoa, 1 cm ingurukoa, beltza.

Deskribapena

Bakan agertzen da Bidasoaren inguruan. Ugariagoa da mendi-mazelako
basoetan.

Habitat, ekologia eta banaketa

Garatxo-belarra

Daphne laureola L.

Fam. Timeleazeoak

Hosto iraunkorreko zuhaixka, metro baterainoko altuerakoa; zurtoin zuzenak eta
adaxka gutxikoak.
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Arbustua

Ligustrum vulgare L.

Fam. Oleazeoak

Hosto erorkorreko zuhaixka, udazken samurretan iraunkorra izan daitekeena;
3 metroko altuerara irits daiteke; azal leun eta griskara du, eta adar malguak.

Hosto bakunak, aurkakoak, obalatuak edo lantzeolatuak, punta biribildua eta
ertza osoa dutenak. Larrukara, berde distiratsua gainaldean, eta argiagoa eta
hitsagoa azpialdean.

Lore hermafrodita zuriak, txikiak, infloreszentzia batean bilduak adar puntetan.
Maiatzean loratzen da.

Fruitu esferikoa, baia erakoa, txikia (1 cm eskas), biribildua, beltza. Loreak
bezala, lukua osatzen du. Ez da jangarria.

Deskribapena

Bidasoa ibarrean ez da oso ohikoa eta gehienetan jendea bizi den lekuetan
agertzen da, heskai apaingarrietan. Egokiena egoten da paraje karetsuetan,
lizar eta haritzez osatutako basoen ertzean, lur sakonen gainean. Idortea
nolabait eramateko gauza da. 

Erabilerak: Lorategietan eta heskaiak egiteko erabiltzen da. Hostoak idortu
eta xehetuta koloragarria lortzen da. Fruituak ere erabili izan dira koloragarri
gorria egiteko, lingulina dutelako. Garai batean adar malguak saskigintzan
erabiltzen ziren. 

Habitat, ekologia eta banaketa
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Hosto bakunak, aurkakoak, distiratsuak eta iraunkorrak, 1,3-2,5 luze eta 0,7-
1,2 zabal. Forma obalatu-eliptikoa, oinean leundua; ia ilerik gabekoak dira,
berde iluna gainaldean eta argiagoa, ia horixka, azpialdean; udazkenean tonu
laranjak agertzen dira.

Lore txikiak eta ez ikusgarriak. Otsailetik apirilera loratzen da.

Fruitua kapsula txiki bat da, 8-11 x 6-8 mm, biribila, larrukara, boli kolorekoa.

Deskribapena

Bidasoaren arroan hariztien azpian sortzen da eta ibaiertza mendi-mazelarekin
elkartzen den tokian ager daiteke. Haitzen hormetan ere agertzen da.
Batzuetan erlaitz itzaltsuak betetzen ditu harkaitz silizeoetan. Kare-haitzetan
sastraka monoespezifikoa eratzen du. Ezin ditu jasan lurzoru urtsuak. 

Heskaiak egiteko erabiltzen da. 

Erabilerak: Zura homogeneoa da, trinkoa, hori-boli kolorekoa, hagitz preziatua
goilare egileen artean, sukaldeko tresneria egiteko. Torneatzeko ere ona da,
grabatuak egiteko, botoiak nahiz joko-fitxak, batik bat landare-orpoaren zura
erabilita.

Habitat, ekologia eta banaketa

Ezpela

Buxus sempervirens L.

Fam. Estifiliazeoak

Zuhaixka tentea, hosto iraunkorrekoa, 1-5 metro artekoa, adar eta hosto
anitzekoa. Enborrak azal ezkatatsua eta zartatua du. Adar malguak eta
karratuak. Hazkunde motelekoa da, eta urte anitzez bizi daiteke.
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2017ko udaberrian izurri larriak erasan du ezpela,
“Cydalima perspectalis” izeneko tximeleta batek
ekarria. Asiar jatorrikoa da tximeleta, eta haren
larbek hostoak jaten dituzte. Bidasoaren arroko
hosto-galeraren ondorioa argi antzematen da
paisaian. Lehen oharkabean igarotzen zen ezpel-
diaren berdetasuna, baina orain izurriaren heda-
dura ikusten da tonu horixketan. Horren aurkako
neurriak hartu izan dira zenbait lekutan. Berez ere
berpizten ari dela ikusten da, hosto berrien
agerpenarekin.

Oharrak

Ezpeldiaren itxura izurriak jo ondorengo bigarren urtean.

Cydalima perspectalis-en beldarra
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Txilardiak

Erica, Daboecia, Calluna 

Fam. Eriazeoak

Bidasoan eriazeoen familiako hainbat txilar-espezie hazten dira. Zuhaixka
hauek, gehienetan, hosto txiki eta luzangak dituzte, urte guztian irauten
dutenak, eta loreak ere txikiak dira, tonu arrosa antzekoekin, espezieen arabera
zuria eta purpuraren artekoak.

Txilardi hezeen habitataTxilardi lehorren habitatak

Zuhaixka-formazio baxuak dira, zohi-
kaztegietako esfagnoekin (goroldio)
eta lurrean beti ura behar duten 
bertze espezie batzuekin batera.

Haien ezaugarria da Erica tetralix
ugari egotea mendi-mazelako forma-
zioetan (600 metrotik goiti), eta Erica
ciliaris egotea, muinoetako forma-
zioetan (450 metrotik beheiti).

Formazio hauetan oparo hazten dira
txilar arrunta (Calluna vulgaris) eta ber-
tze hainbat txilar mota: Daboecia can-
tabrica, Erica cinerea eta Erica vagans.

Batzuk zuhaixka baxuak dira, tartean
otea (Ulex gallii ) dela, mendi-mazeletan
hedatuak (600 metrotik goiti) eta 
bertze batzuk altuxeagoak, 1 m inguru-
koak, ote zuriarekin (Ulex europaeus)
batera, muinoetan saka-banatuak.
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Zuhaixka ertaina, 1 eta 5 metro bitartekoa, zurtoin zutituak dituena, oinetik
hagitz adartsuak. Adar zurixkak, ile zuri motz ugari dituztelako. 3-4 mm-ko
hostoak, estuak eta lerratuak. Lore anitz, zuriak, urrintsuak eta txikiak (<4 mm),
pedunkulu luzeekikoak.

Endarlatsaren inguruan espezie ikusgarria da ezpela duen hariztian, ameztian
eta urkidian. Zubieta aldean ere formazio hagitz usuak eratzen ditu. Neguan,
loratze garaian (otsaila-martxoa) erraz ikusten da paisaian. Nafarroako isurialde
atlantikoan, hezetasun handikoa izanik, ez da hain ugaria.

Txilar zuria. Erica arborea L.

Zuhaixka hau 1 eta 3,5 metro artekoa izaten da; zurtoin zutituak ditu, adaxka
anitz dituztenak, oinetik hasita. Adarretan ile bakunak ditu (lupaz bakarrik
ikusten dira). Hostoak 5-6 mm-koak dira, mehe-meheak. Loreak zuriak edo
zuri-arrosak, 4 mm-koak, pedunkulu motza dutenak.

Arestiko espeziea baino atlantikoagoa da hau, batzuetan elkarren ondoan bizi
badira ere, altitude baxuan. Bortzirietan paraje babestuetan bizi da.
Endarlatsaren inguruan loretan egoten da udaberri hasieran. Nafarroan ibar
atlantikoetan bakarrik aurki daitekeen espezie arraroa da.

Txilar zuria Erica lusitanica Rudolphi

G O I A L D E K O  T X I L A R D I A K

Tamaina handiko txilar zuriez osatutako formazioak dira, basoaren ertzean
hazten direnak.
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Zuhaixka baxua, 20-80 cm, ilerik gabea. Hosto multzokatuak, 4-5 ateratzen
direla zurtoinaren puntu beretik. Lore arrosak lukuetan biltzen dira adarraren
puntan, eta muturrean zenbait hosto ditu. Ezkila formako korola, anterak
nabarmen ateratzen direla.

Txilar arruntenetakoa da. Lurzoru mota anitzetan bizi daiteke, baina hezetasun
handiko eremuak ez ditu gustuko.

Erica vagans L.

Zuhaixka baxua, 20-60 cm. Hosto estuak hirunaka bilduak. Lore biolazeoak luku
luzeak osatuz, muturrean loreak dituztela. Korola upel-txiki baten formakoa du,
hertsia, eta anterak ezkutatzen dira.

Txilar espezierik ohikoena da Baztan, Bortziriak eta Bidasoaren eremu guztian.
Ibaiaren igarobide guztian, ezpela duen hariztiari atxikitako txilardi idorraren
osagai ezinbertzekoa da. Ur anitzeko lurzoruak ez ditu gustuko.

Erica cinerea L.

T X I L A R D I  I D O R R A K
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Zuhaixka txiki hau 50 cm-raino haz daiteke, iletsua eta guruintsua da (horrek
ukitu itsaskorra ematen dio) goitiko aldean. Hosto txandakakoak, obalak, 1 cm
luze eta 2-5 mm zabal, zuriak azpialdetik eta berde distiratsuak gainaldetik.
Lore biolazeoak edo argixeagoak, 3 edo 8 aleko lukuetan bilduak, mordo eroriak
osatuz. Korola kupel edo esfera formakoa, estamineak barnean dituela, 1 cm-
koa batez bertze.

Ibar atlantikoetako txilarrik ohikoena da, Baztanen arrunt zabaldua. 

Txilar kantauriarra. Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch

Zuhaixka baxua (gutxitan iristen da metro batera), ilerik gabea. Hosto hagitz
txikiak, ezkata formakoak, teilakatuak eta lerratuak lau ilaratan. Lore arrosa
txikiak, 4 petalo erakusten dituztenak eta luku luze eta erorietan bilduak. Korola
hagitz motza da eta neguan luze eusten dio.

Bidasoa aldeko mendietako eta ibar kantauriarretako txilardi ia guztietan ageri
da ainar arrunta. Lurzoru azidoak behar ditu, eta ur-ertzeraino iristen diren
malkarretako ezponda arrokatsuetaraino jaisten da.

Ainar arrunta. Calluna vulgaris (L.) Hull

T X I L A R D I  I D O R R A K

arbustos euskera.qxp:Maquetación 1  18/06/19  19:28  Página 117



118

Zuhaixka txikia, 30-60 cm, adarrak eta hostoak tente eta ile luzez hornituak
dituena. Hostoak hiru edo launaka bilduak zurtoinaren puntu beretik aterata,
obalak eta zuriak azpialdetik, eta ertzean ileak dituztela. Korola kupel txiki
asimetriko baten forman, oinean zabala eta goialdean okerra, estiloa agerian
duela.

Bidasoko Bide Berdean, Bera eta Endarlatsa artean aurkitzen da, granitoen
gainean, ezponda jariotsuetan hazten diren txilardietan.

Erica ciliaris Loefl. ex L.

Zuhaixka baxua, 30-80 cm, adar eta hosto iletsuak dituena; hostoak launaka
elkartzen dira, luzangak eta azpialdetik zurixkak dira. Lore arrosakarak, luku
biribil antzekoak osatuz adarraren muturrean. Korola kupel txiki simetriko baten
forman, estiloa ia erabat ezkutatua.

Gehien bat zohikaztegietako esfagnoekin sortzen diren txilardietan agertzen
da. Erica ciliaris espeziearekin batera aurkitzen da, Bera eta Endarlatsa artean.

Erica tetralix L.

T X I L A R D I  H E Z E A K
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Gartxu hostoestua

Phillyrea angustifolia L.

Fam. Oleazeoak

Hosto iraunkorreko zuhaixka, 3 metrorainokoa. Adar luze eta malguak ditu.
Azala gris antzekoa du eta leuna edo erretikula antzekoa, lentizeladuna.

Hosto larrukarak, peziolo motzekoak, luzangak edo
lantzeolatuak, 3-8 x 0,3-1,5 cm, puntan bukatuak. Kolorez
berde ilunak, azpialdean argiagoak.

Lore txiki zurixkak, aitzin urteko hostoen oinetik ateratzen
diren lukuetan bilduak. Martxoa-maiatza artean loratzen
da.

Fruitu mamitsua eta biribildua, txikia, 1 cm eskas, beltz-
urdinkara. Uda amaieran edo udazkenean ontzen da. 

Deskribapena

Ezponda arrokatsu granitikoetako ohiko espeziea da. Montoiako zentral
hidroelektrikoaren inguruan eta Endarlatsan agertzen da.

Habitat, ekologia eta banaketa
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Hosto bakun aurkakoak, 7 x 11 cm-rainokoak. 3 lobulu dituzte, batzuetan 5,
ertz hozkatu irregularrekoak. Gainaldea berde distiratsua da, ilerik gabea, eta
azpialdea argiagoa, batzuetan ile txikiz hornitua. Udazkenean granate bihurtzen
dira.

Lore zuriak edo horixkak, luku trinkoetan bilduak, unbela (guztiak puntu beretik
aterata) erako infloreszentzietan. Kanpoko loreak antzuak dira eta ikusgarriak,
eta barnekoak, berriz, emankorrak eta txikiagoak.

Fruitu mamitsu biribilduak baiak dira, gorriak, piztiek jaten dituztenak.

Deskribapena

Lizardiko landarea da, batzuetan zuhaitz-heskairen batean ere agertzen dena,
eta haltzadian urriagoa.

Erabilerak: Fruitua gozogintzan erabil daiteke. Barietate bat lorategietan
erabiltzen da. 

Habitat, ekologia eta banaketa

Gaukarra

Viburnum opulus L.

Fam. Kaprifoliazeoak

Hosto erorkorreko zuhaixka, 5 metrorainokoa, adar ugarikoa, zurtoin eta adar
zuzenekoa eta azal arrea duena.
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Hosto bakunak, txandakakoak, batzuetan hagitz elkartuak agertzen badira ere,
luzangak, 1,5-3 x 3-8 cm, obalatuak edo lantzeolatuak, peziolo motza eta ertza
zerraduna dute, eta amaiera puntan. Berdeak dira, argiagoak azpialde iletsuan.
Adar ugariak motzak dira eta arantza gogorrak dituzte. 

Lore bisexualak, zuriak. Bakarka edo binaka elkartuta ager daitezke. Udaberrian
loratzen da.

Fruitu mamitsuak, urdin ilunak, argizari distiragabe irazgaitzez estaliak, basarana
edo patxarana deitzen ditugunak. Jangarriak dira, zapore azidokoak, eta heldu
direnean gozoagoak.

Deskribapena

Basoaren ertz arantzatsuetan agertzen da. Lorategietan erabiltzen da heskai
biziak egiteko. Inausketa ongi jasaten du. Lurzoru neutro, fresko eta sakonen
gainean bizi da. Leku azidoenetan ez da lekutzen. Espezie interesgarria da
ekosistemaren baitan, erleei janaria eskaintzen dielako, garaiaren hasieran lore
ugari emanez. Fruituak, berriz, basapizti anitzen elikaduraren osagaiak dira,
batik bat hegaztiena.

Erabilerak: Fruituak hagitz ezagunak dira, eta likorean mazeratuz gero patxaran
ospetsua lortzen da. 

Habitat, ekologia eta banaketa

Elorri beltza

Prunus spinosa L.

Fam. Errosazeoak

Zuhaixka hau 2,5 metroraino ere irits daiteke, normalean 2 metrotik goiti
hazten ez bada ere. Hosto erorkorrekoa da eta adar ugarikoa. Izen zientifikoak
adierazten duen bezala, arantza ugari ditu.
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Hosto txikiak, hiru foliolo edo hosto txikiz osatuak. Hosto txikiak obalatuak, 
4 cm-rainokoak. Lore horiak 2 cm-rainokoak, bakarka edo binaka agertzen
direnak, txorten edo pedizelo luze batekin. Apirila-uztaila bitartean loratzen da.

Lekale moduko fruitua du, zapala, beltza heltzen delarik, 25-45 x 8-13 mm,
ileak ditu ertzetan bakarrik. 

Deskribapena

Bidasoaren arroan hariztiak hartutako mazeletan ageri da, eta ibar-hondora
hurbiltzen da, haitz-ezponda erako puntu bakan batzuetan bakarrik. Isatsaren
optimo ekologikoa mazelako hariztiak ordezkatzen dituen sastrakan dago,
lurzoru sakon eta freskoa duten baina urik biltzen ez den tokietan. Mazelako
haitz silizeoetan, lurzorua organiko azido delarik, nagusi izatera iristen da.
Eremu higatuetan, lur elkor edo harritsuan, aitzinetik zegoen basoa berres-
kuratzeko komunitate gisa jokatzen du. 

Erabilerak: Erratzak edo isatsak egiteko erabiltzen zen. Loreek propietate
diuretikoak dituzte.  

Habitat, ekologia eta banaketa

Isatsa

Cytisus scoparius (L.) Link

Fam. Leguminosoak

Adar anitzeko zuhaixka, 2 m artekoa. Hostoak ez dira ia ikusten, eta zurtoina
belarkara eta iharra da.  
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Hosto txandakakoak, berde biziak, 5-7 hosto txiki edo folioloez osatuak. Folioloek
forma obalatua dute, ertza zerraduna edo zerradun bikoitza (bi tamainatako
hortzak, txandakatuak ertzaren luzetara).

Loreek bortz petalo dituzte eta bihotz forma, kolore aldakorra, zuria eta gorriaren
artean, maiz arrosakara. Bakanduak edo elkartuak ager daitezke, kopuru alda-
korretan.

Fruitua arkakaratsa izenez ezaguna da (tapaculos, astringentea delako), forma
biribildua edo obalatua du, eta kolore gorri bizia, batzuetan laranja. Mamitsua eta
jangarria da, eta animalien elikaduraren osagarri ona. Udaren amaieran ontzen da. 

Deskribapena

Arrosak basoaren ertzean hazten dira maizenik.

Astalarrosa edo sasi-arrosa ibar-hondoko leku babestuak ditu gustuko.
Heskaietan eta haltzadi eta lizardien ertzean bizi da. Arrosa arbensea altura
txikikoa da eta ez du hostorik mantentzen neguan. Haritza duen lizardiak osatzen
dituen heskaietan ohikoa da, nutrigaietan oparoak diren lurzoruetan. R. canina
heskaietako espeziea da.

Arrosak laharretatik (Rubus) bereizten dira beraien fruituengatik eta Rubus
familiakoek foliolo handiez osatutako hostoak dituztelako.

Erabilerak: Fruituak jangarriak dira, konfitatu edo sukaldatu daitezke, eta
infusioan hartzen ahal dira. C bitaminan joriak izanik, hotzeriaren prebentzioan
erabiltzen dira. Fruituak eta hostoak kosmetikan erabiltzen dira.

Habitat, ekologia eta banaketa

Arrosak

Rosa sppl.

Fam. Errosazeoak

Sastraka arantzatsuak osatzen dituzten espezieetakoa da. Bidasoaren arroan
ohikoenak Rosa sempervirens, R. arvensis eta R. canina dira. Zuhaixka aran-
tzatsua da, gehienetan hosto erorkorrekoa, baina Bidasoan aurkitzen da, baita
ere, Rosa sempervirens, aise ezagutzen dena neguan berde jarraitzen duelako.
Itxura zutitua izaten ahal dute, 3 metrorainokoa, edo igokariak izan daitezke, edo
lurrean herrestariak.
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Hostoak arantza bihurtzen dira (filodioak), eta txandaka ezartzen dira.

Lore horiak lekaleen ohiko forma dutenak, 15 mm, kaliz iletsu horixka dutenak.
Korola hori bizia da. Loreen brakteak pedizeloak baino zabalagoak dira.

Lekale motako fruitua, obalatua, iletsua, 2 cm-rainokoa.

Deskribapena

Nafarroa hezean bizi da, ibar-hondo eta mendi-mazeletan. Oro har, ez da 800
metrotik goiti bizitzen. Optimo ekologikoa du ibarraren behe aldeko sastraka
arantzatsuetan. Bertzela ere, hariztiekin batera hazten diren sasitza mistoetan
agertzen da, mendi-mazelaren erdialdetik Bidasoa ertzeraino. Beti harri
silizeoen gainean eta zoru azidotu eta freskoen gainean ezartzen da. Ibaiaren
inguruan ikusten da bide eta errepideetako ezpondak kolonizatuz.

Erabilerak: Garai batean azienden bazka eta azpitarako erabiltzen zen. Lekalea
izanik, lurzoruei on egiten die, nitrogenoz hornitzen dituelako.

Antzeko zuhaixkak eta bereizteko moduak 

Beharbada Ulex galli otearekin nahas daiteke, hau gehiago mendi-mazeletako
goi aldeetan eta gailurreko soilguneetan agertzen bada ere. Txikiagoa ere bada,
normalean ez da belaunetara iristen, lore txikiagoak ditu eta brakteak pedizeloa
baino estuagoak.  

Habitat, ekologia eta banaketa

Oteak

Ulex europaeus L.

Fam. Leguminosoak

Zuhaixka hau 1 edo 2  metrokoa izaten ahal da; berde motela da eta adar anitz
eta sendoak ditu, arantzez josiak.  
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Hosto txandakakoak, 3-7 hosto txiki edo folioloez osatuak. Folioloak forma
obalatu biribildua dute, ertza zerraduna edo zerradun bikoitza (bi tamainatako
hortzak, ertzean txandaka ezarrita). Batzuek zumarraren edo hurritzaren hostoen
antza dute.

Loreek 5 petalo dituzte, guriak edo zimurtuak, zuriak edo arrosakarak. Lukuak
osatuz biltzen dira zurtoin edo pedizelo luze batean.

Fruitua “mazusta” izenez ezagutzen dugu; bolatxo (drupa) batzuen multzoa da,
gorria, beltza edo beltz-urdinkara izaten da, eta uda amaieran heltzen da. 

Deskribapena

Inguruko sasitza gehienak hauek osatzen dituzte. Hibridatzeko gaitasun handia
dutenez, polimorfismo edo forma ugari izaten ahal dituzte. Giro fresko
anitzetan bizi da, nutrigaietan oparoak diren lurzoruetan.

Erabilerak: Mazusta jangarria da, gordinik nahiz konfitatua edo egosia.
Faunarentzat elikagai interesgarria da, eta gainera babesa ere eskaintzen du,
neguan bere egitura hertsia mantentzen duelako. 

Habitat, ekologia eta banaketa

Laharrak

Rubus sppl.

Fam. Errosazeoak

Laharrak hosto iraunkorreko zuhaixka arantzatsuak dira. Hainbat espezie aipatu
dira eta hibrido anitz osatzen dituzte. Bidasoaren arroan ugariena R. ulmifolius
da; hostoek zumarrarenak gogorarazten dituzte.
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IGOKARIAK
Espezie hauek ibai-basoaren ertzean bizi dira.

Lurzorua babesteko eta basoaren mantua era

naturalean berritzeko lagungarriak dira. Humusa

sortzen duten hazkunde azkarreko espezieekin

batera bizi dira.
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Hosto aurkakoak, berde ilunak, larrukarak eta distiratsuak, tonu argiagoa
zainetan. Forma anitzekoa, biribilak nahiz palmatuak, 3-5 lobulu dituztenak. Ertz
leuna eta pezioloa edo txortena luzea.

Lore txikiak, kolorez berde-horixkak, unbela erako lukuetan bilduak, hau da,
pedunkulu guztiak puntu beretik aterata.

Fruitua baia mamitsua da, 1 cm eskasekoa, beltza, hegaztiek gustukoa dutena.

Deskribapena

Liana arrunt zabaldua da Bidasoaren arroko basoetan. Lurraren emankor-
tasunaren berri ematen du. Hagitz ongi hazten da alubioi-lurzoru oneko
ibaiertzeko basoetan, eta urriagoa da lurraren nutrigaiak eskastu ahala. Pagadien
eremuraino igotzen da.

Erabilerak: Landare toxikoa da, batez ere baiak. Udazkenean ematen duen
nektarra erleek eta bertze espezie batzuek baliatzen dute.

Habitat, ekologia eta banaketa

Huntz arrunta

Hedera helix L.

Fam. Arialazeoak

Landare igokaria zurezkoa eta hosto iraunkorrekoa. Zurtoin luzeak, metro
batzuetakoak, igokariak edo herrestariak, sustrai arrotzak ateratzen dituztenak,
enbor eta haitzei atxiki ahal izateko.
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Aihen zuria

Clematis vitalba L.

Fam. Ranunkulazeoak

Landare igokaria, liana mehe baten gisa garatzen dena, zuhaitz-enborren eta
basoaren ertzeko sasien gainean. Oineko zurtoinak zurezkoak izan daitezke.

Hosto aurkakoak, folioloez osatuak. Folioloak obalatuak eta handiak dira (5-10
cm), eta ertza osoa edo hozkatua izaten ahal dute.

Lore zuriak edo zuri-berdatsak, infloreszentzia jorietan bilduak.

Fruitu lehorra, akenio modukoa, 5 cm-rainoko luma bat duena.  

Deskribapena

Bizileku optimoa du lizardiaren ertzean, eta gutxiagotan ezartzen da ibar-
hondoko sasi eta sastraken gainean.

Erabilerak: Landare toxikoa denez, ez da jatekoa. Hostoen izerdiak narritadura
eragin dezake eta azalean ultzerak sortu. 

Habitat, ekologia eta banaketa
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Hosto bakunak, aurkakoak, peziolo motzekoak, obalatuak, 3-9 x 1,5-5 cm,
berde ilunak gainaldean eta argiagoa azpialdean, ukitu samurrekoak
iletxoengatik, bereziki hosto gazteetan.

Lore zuriak, ikusgarriak, korola hodi erakoa, bi ezpainetan irekitzen dena,
bertatik ateratzen direla estamineak eta pistiloa. Luku txikiak osatuz elkartzen
dira.

Fruitu baia modukoa, esfera antzekoa, 1 cm eskasekoa, gorria heltzen denean.

Deskribapena

Bidasoaren arroan, ibaiertzeko basoetan eta ibar-hondoko lizardiaren ertzeko
sasitzan agertzen da. Itzal erdiko parajeak nahiago ditu. Baso mistoaren
argiguneetan ager daiteke sakanetan eta kare-haitzetan, baina lurzoru fresko
eta sakonak, ez hagitz azidoak, nahiago ditu. 

Erabilerak: Atxaparraren fruituak hegaztiek jan eta haziak zabaltzen dituzte.

Habitat, ekologia eta banaketa

Atxaparra

Lonicera periclymenum L.

Fam. Kaprifoliazeoak

Zuhaixka erako landare igokaria. 
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Apomahatsa

Tamus communis L.

Fam. Dioskorazeoak

Landare belarkara, hosto iraunkorrekoa, igokaria, 4 metrorainokoa.

Hosto bakunak, txandakakoak, obalatuak, bihotz antzekoak, punta oso luzatua
dutenak, 6-9 cm luze eta 3-7 cm zabal, baina 20 cm-raino ere luzatzen ahal
direnak, berde distiratsuak eta zainak hagitz markatuak.

Lore arrak eta emeak luku bereiztuetan. Lore txikiak, horixkak edo berdatsak.
Arrak luku luze erorietan, 35 cm-raino ere luzatzen ahal dira, lore ugariz
hornituak; emeak 1-13 loreekiko 7 cm-rainoko lukuetan.

Baia moduko fruitua, esferikoa, 1 cm ingurukoa, gorria heltzen delarik.

Deskribapena

Heskai, sasitza eta ibaiertzeko basoetan agertzen da, hezetasun gehiago edo
gutxiagoko lurzoruetan, karetsuetan aukeran.

Erabilerak: Fruituak toxikoak dira. 

Habitat, ekologia eta banaketa
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BELARKARAKBELARKARAK
Belar xamurren loreek sorta joria osatzen dute

udaberrian, erreka-bazterreko xendra eta bidezido-

rretan, bide berdeetan, ibai-ezponda, belaze, soro,

horma eta baratzeetan.  
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Hostoak txandakakoak eta zatituak dira (pinnatisektoak); aurkako lau foliolo
pare dituzte, eta puntan bat, lantzeolatua eta hozkatua; obalak dira eta orban
beltzak dituzte ertzean. Hosto kaunilareak zurtoinari atxikiak dira eta behekoek
pezioloa dute. Berdeak dira, azpialdean horixkak.

Loreak ekaina eta abuztua bitartean agertzen dira, azkenak irailean. Bakanduta
ezartzen dira zurtoinen muturrean.

Kaliza sepalo berde iletsuez osatua dago. Korolak lau petalo hori ditu, 4 cm-
koak, eta ertza biribildua dutenak. Erdian estamine hori anitz agertzen dira.
Obarioa botila formakoa da.

Fruitua 4 x 1 cm-ko kapsula bat da, ilerik gabea. Barnean hazi beltz ugari izaten
ditu.

Deskribapena

Baso itzaltsuetako ezpondetan hedatzen da, belar handien komunitateak
osatuz, giro fresko, heze eta babestuetan. Bidasoko mendietan altitude
guztietan ageri bada ere, ugariagoa da erdialdeko eta goiko giroetan. Ibaiaren
ondoan ere ez da falta, eskasagoa bada ere.

Habitat, ekologia eta banaketa

Lobelar horia

Meconopsis cambrica (L.) Vig.

Fam. Papaberazeoak

Landare belarkara iraunkorra, samurra, zutitua, 15-18 cm-koa. Sustrai moduko
zurtoina du lur azpian.
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Hosto handiak, lantzeolatuak, 20 cm-raino ere iristen ahal direnak. Berdeak
dira, batzuetan orban gorrixkez margotuak. A. italicum espezieak orban zuriak
izaten ahal ditu zainen inguruan.

Loreek luku karakteristikoa osatzen dute, espadize izenekoa eta braktea batez
inguratua; hosto eraldatua, ezpata deitzen zaiona eta normalean lorea
kontsideratzen dena. Ezpata handia eta ikusgarria da, tonu berdats-zurixka. 
Bi espezieak bereizten dira espadizearen koloreagatik, horia baita A. italicum
espeziean eta biolazeoa A. maculatum espeziean.

Fruituak baia txiki gorriak dira, ardatzaren bueltan bilduak.

Deskribapena

Leku itzaltsu eta freskoetan agertzen da, baso eta heskaietan.

Habitat, ekologia eta banaketa

Suge-belarra

Arum italicum Mill., Arum maculatum L.

Fam. Arazeoak

Landare belarkara iraunkorra. 

Espadize

Arum italicum Arum maculatum

C
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Urrebotoia

Ranunculus repens L.

Fam. Ranunkulazeoak

Landare belarkara bizikorra, 15-20 cm-koa. Zurtoin iletsua, batzuk zutituak eta
bertze batzuk makurtuak.

Hosto aurkakoak, hosto txikiez edo folioloez osatuak. Folioloak obalatuak dira
eta handiak (5-10 cm), ertza osoa edo hozkatua izaten ahal dutela.

Lore zuriak edo zuri-berdaxkak, infloreszentzia jorietan bilduak.

Fruitu lehorrak, akenio modukoak, 5 cm-rainoko luma bat dutenak.

Deskribapena

Optimoa du lizardiaren baso-ertzean, eta gutxiagotan ezartzen da ibar-hondoko
ibai-bazterretako sasi eta sastraka artean.

Erabilerak: Landare toxikoa denez, ez da jatekoa. Hostoetako izerdia narri-
tagarria da eta ultzerak eragiten ahal ditu azalean. 

Habitat, ekologia eta banaketa
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Hostoen ertza huntz-hostoenaren antzekoa da. Arrunt meheak dira, ilerik
gabeak eta peziolo luzea dutenak, txandaka ezarriak.

Loreak txikiak dira, 1 cm eskasekoak, urdinkara zurixkak. Bakanduta agertzen
dira zurtoinean, hostoak gainditzen dituzten pedunkulu finen gainean. Kaliza
berdea da eta korola baino txikiagoa.

Deskribapena

Giro fresko eta hezeetan ezartzen da, lurzoru silizeoen gainean. Ez da falta
izaten lur jariotsuetan, basoko iturrietan eta baso goroldiotsuetako
ezpondetan.

Habitat, ekologia eta banaketa

Huntz hostoetako txilintxa

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

Fam. Kanpanulazeoak

Landare bizikor soropildua, 10-30 cm, fina, berdea eta ilerik gabea. Zurtoinak
finak eta hagitz samurrak ditu, ezponda hezeetako lurzoruen gainean hedatzen
direnak. Uztailetik urrira loratzen da. 
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Hostoak berde distiratsuak dira gainaldean eta distira gabeak azpialdean, bihotz
erakoak, ertza osoa edo hozkatua dutenak.

Loreak normalean bakarrik agertzen dira, 1,2-4 cm artekoak; 9 - 22 petalo
izaten dituzte, hori biziak, estamine anitzen inguruan jarriak.

Deskribapena

Bidasoan belardietan eta soro hezeetan hazten da. Otsailetik aitzina loratzen
da. 

Habitat, ekologia eta banaketa

Korradu-belarra

Ranunculus ficaria L.

Fam. Ranunkulazeoak

Landare belarkara bizikorra, 5-50 cm, hainbat zurtoin dituena, batzuk tenteak
eta bertzeak makurrak. 
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Hosto txandakakoak, biribilak edo biribil erdikoak, 1 eta 6 cm artekoak. Ertzean
eratzen dira 5 edo 9 lobulu, desberdinak eta biribilduak, batzuetan puntan
amaituak.

Lore bakanduak, bioleta eta zurixkaren artekoak, hodi bat eta bi ezpainez
osatuak, gainaldekoa bi lobulu txikiz osatua eta behekoa hiru lobulu zabalez.

Deskribapena

Horma goroldiotsuetako arrakaletan bizi da.

Habitat, ekologia eta banaketa

Murruntza

Cymbalaria muralis G. Gaertn.

Fam. Eskrofulariazeoak

Landare iraunkorra, 65-75 cm, zurtoin meheak dituena, lurrean etzanak.
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Hosto txandakakoak, obalatuak edo lantzeolatuak, punta zorrotzekoak eta oina
bi lobulutan zatitua dutenak. 5-13 x 3-7 cm-koak dira eta 2,5 cm-ko pezioloa
dute.

Loreak 5 petalo zuriz osatuak, 4 cm-ko ezkila baten formakoak. Bakanduta edo
binaka agertzen ahal dira.

Deskribapena

Lurzoru hezeak behar ditu. Ibaiertzeko belardietan eta hezetasuna gordetzen
duten lekuetan aurkitzen da.

Habitat, ekologia eta banaketa

Ezker aihen zuria

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Fam. Konbolbulazeoak

Landare belarkara iraunkorra. Lau metrorainoko zurtoin igokariak ditu, ebaki
poligonalekoak eta latexa isurtzen dutenak, ebakiz gero.
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Hosto obalatuak, bi muturretan estutzen direnak, txandakakoak.

Loreak 5 petalo zuri edo berdez osatuak dira eta garbi zatituak bi lobulutan.
Kaliza 5 sepalo berdez osatua, bertan geratzen dira fruitua atera ondoren ere.

Fruitu esferikoa, 6-8 mm-ko diametrokoa, horixka edo berdea hasieran, beltz
distiratsua heldu ondoren.

Deskribapena

Ibaiertzeko basoetako ohiko landarea, leku heze eta itzaltsuetan agertzen dena. 

Habitat, ekologia eta banaketa

Xinxila

Cucubalus baccifer L.

Fam. Kariofilazeoak

Ilez estalitako landarea, zurtoin finak dituena, 1,5 metrorainokoak, herrestariak
edo igokariak izaten ahal direnak.
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Hosto txandakatuak, obalatuak edo lantzeolatuak, luzangak eta ertza zerraduna.

Lore handiak, 3-5 cm-ko diametrokoak, berde argiak edo horixkak; 2-5 lore
bitarteko lukuetan biltzen dira eta zurtoinaren muturrean makurtzen dira.
Urtarrila eta maiatza bitartean loratzen da. 

Deskribapena

Leku heze eta itzaltsuetan bizi da, esaterako haltzadietan, hobeki lurzoru
karetsuetan.

Habitat, ekologia eta banaketa

Otsababa emea

Helleborus viridis L.

Fam. Ranunkulazeoak

Landare belarkara iraunkorra. Urtero berritzen ditu zurtoinak eta 20-50 cm-koak
dira.
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2 eta 24 cm arteko hostoak, obalatuak edo lantzeolatuak, punta zorrotzekoak,
ertza osoa edo lobuluak eginez, eta zainak nabarmenak.

Loreak inbutu forman; kaliza hodi bat da, 3-5 cm luze eta korola 7-9 cm, eta
zuria edo bioleta antzekoa.

Fruitua kapsula eran, arantzatsua.

Deskribapena

Leku erruderaletako landarea, alegia, bide-bazterretakoa eta alorretakoa.

Habitat, ekologia eta banaketa

Asma-belarra

Datura stramonium L.

Fam. Solanazeoak

Urteko landare belarkara; zurtoinak 1,5 metrora iristen ahal dira, batzuetan
iletsuak. Toxikoa da.
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Hosto zapalak, 9 cm-rainokoak, tamaina eta forma anitzekoak. Obalatu
antzekoak, ertza osoa edo hozkatua dute.

Loreak bortz piezaz osatuak, petaloak 3,5-4,5 mm luze, gorrikarak, arrosakarak
edo purpurak. Luku trinkoetan biltzen dira zurtoinen muturrean.

Deskribapena

Ezpondetan eta basoaren ertzeko sasitzan agertzen da.

Habitat, ekologia eta banaketa

Kailu-belarra

Fam. Krasulazeoak

Landare belarkara, iraunkorra, zurtoin eta hosto mamitsukoa, 50 cm-rainokoa.

Hylotelephium telephium (L.) H Ohba.
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Hosto obalatuak edo lantzeolatuak, 6,5-11 x 1,2-3,2 cm; zainak nabarmenak
dituzte.

Loreek normalean izaten dituzte 5 petalo obalatuak, zentimetro batekoak,
arrosakarak edo zurikarak. Kaliza 2 cm luze, berde samurra edo purpura-
antzekoa.

Deskribapena

Lizardien inguruetan osatzen diren belardietan ohikoa da.

Habitat, ekologia eta banaketa

Xaboi-belar sendakaria

Saponaria officinalis L.

Fam. Kariofilazeoak

Landare belarkara, iraunkorra, 30-100 cm-rainoko zurtoinak dituena. Izena xaboi
naturala egiteko erabiltzen zelako jarri zioten.
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Hosto hagitz handiak eta zimurtsuak, obalatuak, puntan bukatuak, 40 cm-
rainokoak oinean diren hostoak, iletsuak azpialdean, mamitsu samarrak.

Lore bilduak, purpura koloreko infloreszentzia osatuz, inguruan kakoetan
bukatzen diren brakteak dituztela. Fruituak heltzen direnean, bola kakoduna
bihurtzen da, animaliek barreiatzen ahal dutena.

Deskribapena

Lurzoru heze eta nitrogenatuetan bizi da. Bide Berdearen ertzean aise ikusten
da.

Habitat, ekologia eta banaketa

Lapa-belarra

Arctium lappa L.

Fam. Konposatuak

Landare belarkara iraunkorra, 30-100 cm-ko zurtoinak dituena. 
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Hosto osoak, aurkakoak, obalatuak, oinean zabalagoak, 3-4 x 2-4 cm, ertza
hozkatua dutenak. Peziolo motza edo ia batere gabea, ia zurtoinari atxikiak.
Zainak nabarmenak dituzte eta zimurtsuak dira.

Lore hagitz txikiak, osagai nagusia dela hodi bat, bukaeran bi ezpain dituena,
zuria edo arrosakara. Lukuetan biltzen dira, 10 cm-rainoko galburu baten
forman. Martxoa eta abendua bitartean loratzen dira.

Fruituak arrunt txikiak dira.

Deskribapena

Lur urtsuetako belazeetan eta errekaren ertzean bizi da.

Erabilerak: Astamenda belar urrintsua da, arrunt erabilia infusioan hartua nahiz
sukaldaritzan. Propietate antiseptikoak eta espektoranteak ditu eta digestioa
errazten du. 

Habitat, ekologia eta banaketa

Astamenda

Mentha suaveolens Ehrh.

Fam. Labiadak

Landare belarkara, batzuetan zurezkoa oinean, zurtoin iletsuak, metro
baterainokoak eta ebaketa karratukoak. Iraunkorra bada ere, lurgaineko aldea
neguan galtzen da, udaberrian berriz sortzeko. Urrin hagitz berezia du, eta are
biziagoa da hostoa igurtziz gero.

Antzeko landareak eta bereizteko moduak

Bidasoaren arroan Mentha aquatica espeziea ere aurki daiteke. Honen loreak
luku esferikoetan bilduta daude eta hostoek pedizelo luzeagoa dute. Mentha
arvensis espezie urriagoa da, loreak hostoen artean bilduak dituena.
Mendabelar hauek ere bestearentzat arestian aipatutako lekuetan bizi dira.
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Hosto aurkakoak, obalatuak, punta biribilduak, 2-8 cm luze, zain paraleloak
dituztenak, larrukarak.

Lore arrak eta emeak bereiziak, txikiak, luku txikietan bilduak.

Fruitua baia esferiko bat da, zuria, 1 cm-rainokoa, barrualdea likatsua duena.

Erabilerak: Mihura garrantzitsua zen zelta herriaren kulturan eta druiden
gurtzan. Landare toxikoa da, dosi txikietan medikuntza-erabilerak dituena,
betiere adituen begipean. 

Deskribapena

Hosto zapaleko zuhaitzen bizkarroia da. Bidasoa inguruan, makala, sagarra,
elorri zuria edo akaziaren gainean agertzen da.

Habitat, ekologia eta banaketa

Mihura

Viscum album L.

Fam. Biskazeoak

Landare iraunkorra, bizkarroi antzekoa; zuhaitzen gainean hazten da, batez ere
errosazeoak, salikazeoak eta fagazeoak familietako zuhaitzetan. Itxura
esferikoa du. Metro erdiko tamainaraino iristen da. Zurtoina eta hostoak hori-
berdatsak dira. 
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Hosto biribila, ertz oxkarratua duena, tamaina aldakorrekoa, 4 cm-rainoko
diametrokoa. Pezioloa hostoaren erdian sartzen da, zilborraren itxura sortuz.

Lore horixkak, 6-9 mm luze, hodi edo ezkila formakoak. Lukuetan biltzen dira
zurtoin zutitu baten inguruan, loreak handik zintzilik geratzen direla.

Deskribapena

Hormetako espeziea da, eta Bide Berdean agertzen da. Lurzoru desberdinen
gainean hazten ahal da, baina lur granitikoak nahiago ditu.

Habitat, ekologia eta banaketa

Venusen zilborra/Txantxapota

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Fam. Krasulazeoak

Landare belarkara, iraunkorra, mardula, zurtoin eta hosto mamitsuak dituena.
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Hosto obalatuak, zabalagoak zurtoinetik urrunen dagoen erdialdean, 5-20 x
1,5-7 cm, zimurrak eta ertza hozkatua dutenak. Landarearen oinetik ateratzen
dira.

Lore bakartiak, bakoitza 3-15 cm-ko zurtoin baten gainean. 2-4 cm-ko
diametroa dute, eta 5 petalo hori-zuriak dituzte.

Deskribapena

Sanjose lorea edo udaberri lorea Bidasoan lehenik loratzen diren
espezieetakoa da, otsababa emearekin, bioletarekin eta urrebotoiarekin
batera.

Habitat, ekologia eta banaketa

Sanjose lorea

Primula acaulis (L.) L.

Fam. Primulazeoak

Landare belarkara iraunkorra, hostoak erroseta basala eratuz.
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Hosto obalatuak, zabalagoak oinean, 4-25 x 1,7-7 cm, zimurrak eta ertza
hozkatua dutenak. Landarearen oinean kokatzen dira.

Loreak lukuetan bilduak, bakoitza 6-30 cm-ko zurtoin baten gainean. Kolore
hori biziko 5 petalo dituzte.

Deskribapena

Ibaiertzean eta haren inguruko bide-bazterretan eta ezpondetan agertzen da.

Habitat, ekologia eta banaketa

Udaberri-lore usainduna

Primula veris L.

Fam. Primulazeoak

Landare belarkara iraunkorra, hostoak erroseta basala eratuz dituena.
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Errosetaren hostoek peziolo luzea dute. Hostoaren lamina berdea da
gainaldean eta more-antza azpialdean, biribil antzekoak, ertza hozkatua edo
oxkarratua, 3,5-4 cm-rainokoak.

Loreak 5 petalo ditu, luzanga, txikia (4 x 2 mm), zuria, oinean orban horia eta
erdialdean orban purpurak dituela. Luku irekietan biltzen dira. Apirila-ekainean
loratzen da. Fruitua kapsula erakoa da.

Deskribapena

Ohikoa da Bidasoa eskualdeko pagadietan. Ibaiaren inguruan haitz goroldio-
tsuetan, ur-jauzi txikien inguruan eta horma freskoetan ageri da. 

Habitat, ekologia eta banaketa

Redondilla

Saxifraga hirsuta L.

Fam. Saxifragazeoak

Landare belarkara iraunkorra. Neguan ezagutzen da lurrari atxikirik ateratzen
diren hostoek osatzen duten errosetagatik. Zurtoin zutituak 40 cm-rainokoak
izan daitezke. Ileak ditu hostoetan, zurtoinetan eta loreen pedizeloetan.
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Forma aldakorreko hostoak ditu, obalatuak, gehiago edo gutxiago luzatuak eta
estuak, larrukarak, bertiziloetan ateratzen direnak, hau da, 4-6 hosto puntu
beretik, zurtoinaren inguruan. Ile latzak ditu ertzean.

Lore txikiak, 5 petalodunak, hori-berdaxkak, hostoetatik ateratzen diren luku
laxoetan bilduak.

Fruitu txikia, mamitsua, zentimetro erdi ingurukoa, mamitsua, beltz distiratsua.

Deskribapena

Giro beroetako espeziea da, haltzadi eguzkitsuetan eta itzalik gutxiena duten
Bide Berdeko haitzetan bizi dena.

Habitat, ekologia eta banaketa

Otxar basatia

Rubia peregrina L.

Fam. Errubiazeoak

Landare belarkara iraunkorra. Oina zurezkoa eta zurtoinak igokariak dira.
Zurtoina lauki erakoa da, eta ile latzak ditu, ukitu latza ematen diotenak.
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Hosto obalatuak edo lantzeolatuak, 10-100 x 8-60 mm, punta biribilean
amaituak. Aurkakoak dira, zurtoinaren bueltan, eta pare bakoitzak 90 graduko
bira egiten du aitzinekoaren aldean. 

Loreak horiak dira, petalo biribilekoak. Obarioa, esferikoa eta horixka, argi
nabarmentzen da lorearen gainetik, estamine luze horixkez inguratua. Loreak
zurtoinaren muturrean biltzen dira.

Fruitua 1 cm-ko kapsula bat da, ia esferikoa, gorria eta ondoren, heltzen de-
nean, beltz antzekoa

Deskribapena

Argi gutxi behar duen landarea da, Bidasoa arroko haltzadietan ohikoa, ibar-
hondoan barna hedatzen dena. Ale bakan batzuk agertzen dira mendi-
mazelaren erdialdean.

Erabilerak: Gaztelaniazko sanalotodo izenak argi adierazten du sendabelar
ospetsua eta erabilera anitzekoa zela.

Habitat, ekologia eta banaketa

Orkatx arrunta

Hypericum androsaemum L.

Fam. Gutiferoak

Landare zutitua eta ikusgarria, 1 m-tik goiti nekez hazten dena, oinean
zurezkoa.

Inguruan aurkitzen ahal dugu H. perforatum, sanjoan belarra, txikiagoa, hosto
eta lore txikiagoak dituena. Hostoetan zulo antzeko orbantxoak ditu.

Antzeko landareak eta bereizteko moduak
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Hosto biribilduak, 2,5 cm-ko diametrokoak, oina bihotz erakoa eta peziolo luzea
dutenak.

Lore hermafroditak, ikusgarriak, 1-5 arteko lore biltzen dituzten infloreszentziak
osatuz, lore-zurtoin luze baten muturrean. Bortz petalo lila dituzte loreek, hortz
edo lobulu estuetan ebakiak, eta kalizak bortz sepalo berdin eta berde ditu.
Maiatzetik aitzina loratzen da.

Landare osoak guruin-ile luzeak ditu. Fruitua kapsula luzanga du.

Deskribapena

Erreka inguruetan hazten da, basoetako leku itzaltsu eta hezetasun
handikoetan, adibidez, ur-jauzietako errezelean. Gehienbat mendi-mazelako
pagadian aurkitzen da, eta eguzkiak jotzen ez duen ibar-hondoko lekuetan. Beti
lurzoru silizeoetan lekutzen da (eskistoak, hareharriak), leku urtsuetan.

Espezie honen populaziorik handienak Nafarroako ibar kantauriarretan daude,
alegia, Bidasoaren arroan eta inguruan.

Habitat, ekologia eta banaketa

Soldanella

Soldanella villosa Darracq ex Labarrère

Fam. Primulazeoak

Landare belarkara iraunkorra, lurpeko errizoma du, bertatik ateratzen direla
hosto berde eta distiratsuak dituzten errosetak.  

Endemismo pirenaiko-kantauriarra. Espainiako Flora Mehatxatuaren Liburu
Gorrian eta estatu nahiz Nafarroako espezie babestuen katalogoetan jasotzen
da.

Eritasunak, izurriak eta kontserbatzeko bertzelako arazoak

Gaztelaniaz “redondilla” (Saxifraga hirsuta) esaten zaion landarearekin nahas
daiteke (ikus fitxa 152. orr.).

Antzeko landareak eta bereizteko moduak
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Sedum

Fam. Crasuláceas

Landare iraunkorra, zurtoin zutitu
anitz dituena, 30 cm-koak. Hosto
mamitsuak, eseriak, zilindrikoak,
txandakakoak eta berdatsak ditu.
Infloreszentzia handian (7 cm-
rainoko diametrokoa) biltzen diren
loreek petalo zuriak dituzte, batzue-
tan arrosakarak, lantzeolatuak eta
zorrotzak. 10 estamine ditu eta an-
tera bioleta.

Leku anitzetan lekutzen da, horma,
haitz nahiz teilatuetan, edonolako
lurzoruetan. Baztanen altitude guz-
tietan.

Landare urterokoa, biurterokoa edo
iraunkorra, zurtoin zutitua duena, 15-
30 cm-rainokoa.

Hosto berdeak, obalatuak, 1,5-2 cm
luze.

Loreek bortz petalo zuri edo arrosa-
kara dituzte. Luku luzeetan biltzen
dira, eta luku horiek zatitu egiten dira
luku txikiagoetan.

Bidasoa ibairaino jaisten diren hai-
tzetako ohiko espezieak dira, lurzoru
silizeoetan, batik bat.

Sedum album L. Sedum cepaea L.
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Landare iraunkorra, ilerik gabea, zurixka. 12 cm-
rainoko zurtoinak, makurtuak eta zutituak,
hagitz adartsuak eta malguak. Hosto mami-
tsuak, txandakakoak, azpizilindrikoak, ezproin
basal hagitz txiki batekin.

Infloreszentzia laxoan bildutako loreek petalo
aske, zuri, zorrotz eta sepaloak baino handia-
goak dituzte. 10 estamine, antera purpura
dutenak.

Endarlatsatik Baztango gailurretaraino hedatzen
da, haitz silizeo goroldiotsuetan, hormetan eta
zabaldi hareatsuetako belardi motzetan. Lehe-
nago S. anglicum Huds. izenez aipatu izan da
hainbat bildumatan.

Sedum pyrenaicum
Hudson

Landare iraunkorra, iletsua eta guruinez
hornitua alde guztietan. Erroseta basala, erdian
15 cm-ko zurtoina duena eta hosto obalatuak,
ia aurkakoak, mamitsuak. Zapalak gainaldean,
berdatsak. 

Bortz petalo zuri edo arrosakara dituzten loreak.
10 estamine dituzte, petaloak baino motza-
goak, eta antera moreak.

Gehienbat haitz silizeoetan bizi dira (konglo-
meratu kuarzitikoak eta granitoak), Baztango
edozein altitudetan.  

Sedum hirsutum All.

Landare iraunkorra, oinean zurtoin zurezkoa
duena, 60 cm-rainokoa, kolorez berde-gris
antzekoa.

Hosto txikiak, obalatuak, 1-1,5 luzerakoak, ma-
mitsuak eta beraz zilindro antzekoak, batzuetan
alde zapal bat dutenak. Puntan mukroi bat izaten
ahal du, hatzazal baten antzekoa.

Hostoek bortz petalo horixka dituzte, multzo
trinkoetan biltzen direnak zurtoin tente baten
gainean, landaretik goiti nabarmenduta.

Bidasoa ertzeraino jaisten diren haitzetako ohiko
espezieak dira. Goroldioekin eta haitzetako arra-
kala eta zirrikituetako ohikoak diren bertze hain-
bertze landarerekin batera bizi dira.

Sedum sediforme
(Jacq.) Pau

CC V. Selvas
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LANDARE 
URTARRAK

Bidasoa ibaiaren ezaugarriek zaildu egiten

dute flora urtarra bertan haztea. Arro ho-

netan, ur lasai edo geldietan ikusiko ditugu

gehienak, eta urtegietan.

LANDARE 
URTARRAK
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Hostoak folioloz osatzen dira; foliolo obalatuak, luzeagoak zabalak baino, ertza
zerraduna dutenak. Behealdekoek hortz nabarmenago bat dute, eskuko
erpurua irudi duena.

Lore hagitz txikiak, zurixkak, unbela moduko lukuetan bilduak, eta lukuak ere
beren artean bilduak.

Deskribapena

Zarra

Apium nodiflorum (L.) Lag

Fam. Apiazeoak

Landare iraunkorra, uraren gainetik ateratzen diren 1 m-rainoko zurtoin barren
hutsak dituena. 
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Soropil trinkoa osatuz hazten da
arpatze handietan. Espezie honetako
handiena da inguruan. 1,5 m-raino
haztera iristen da. Zurtoinak ebaketa
triangeluarra du eta hostoak zabalak
dira, 8-15 mm. Buruak luzeak eta
zintzilikariak dira. Buru arrak goial-
dean kokatzen dira eta emeak behe-
aldean.

Haltzadietan eta ibilguko eta ibaier-
tzeko formazioetan bizi da.

Soropil aldakatu trinkoak sorrarazten
ditu, zepa sendokoak. 150 cm-
rainoko zurtoinak, eskabridoak goial-
dean eta trigonoak. 2-4 mm-ko
zabalerako hosto zapalak eta ertze-
tan latzak. Leka basalak purpura kolo-
rekoak. Buru arra bakartia. Emeak 
1 edo 2 dira, trinkoak, arraren ondoan
kokatuak.

Bidasoko granitoen gaineko popu-
lazioa azpimarragarria da, interes
biogeografiko handikoa eta penin-
tsula osoan arraroa delako. 

Carex pendula Huds. Carex cespitosa L.

Ezpata-belarra
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Landare hau 30-80 cm-koa da,
ilerik gabea, ebaketa triangelua-
rreko zurtoinak dituena. Hosto
estuak, 1-3 mm. Infloreszentzia
luzangak, zurtoinean banatuak,
bortz buru edo gehiagotan.
Brakteak, buruen ondoko hos-
toak, arrunt luzeak, goialdeko
loreen gainetik ateratzen dira. 

Haltzadi eta lizardietan bizi dira,
eta giro urtsu eta itzaltsuetan ere
bai. 

Landare altua, soropildua eta
errizomaduna. Zurtoinak 50-100
cm. Hostoak zurtoinak baino labu-
rragoak, leunak edo latz samarrak
puntan, berde ilun distiragabeak.
Ligula eta kontraligula dute zur-
toina biltzen duen zatian. Buruxka
arra puntan eta 2 edo 4 emeak,
pedunkulatuak, behekoa zintzili-
karia.

Baztango erreketan haitz silizeoa
dagoen lekuetan bizi da, hobekien
kontserbatutako tarteetan. Haltza-
diko espezie karakteristikoa da, ez
ugaria eta arraroa, tarteen arabera.

Carex remota L.

Carex laevigata Sm.

Landare soropildua, 50 cm baino
txikiagoko zurtoinak dituena, 
trigonoak eta latzak goialdean.
Hostoak 2 mm baino estuagoak,
zurtoinen antzeko luzerakoak,
zapalak eta latzak ertzetan. Leka
basalak kolore arre argikoak.
Behealdeko braktea hagitzez
luzeagoa infloreszentzia baino.
Buruak arras bakanduak.

Gehienbat Bidasoko haltzadietan
aurkitzen da. Goitiko aldeko erre-
ka eta latsen inguruko baso ba-
tzuetan ere izaten da.

Carex sylvatica Huds.
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Belar urtarra edo anfibioa, iraunkorra, sustraitua. Hosto arre ilunak, flotatzaileak
eta larrukarak, obalo-eliptikoak, kamutsak edo mukronatuak, oin kordatua-
rekikoak. Infloreszentzia zilindrikoa ikusgarritasun gutxiko lore anitzekin, egitura
trinkoan.

Baztango mendigune paleozoikoetan, zohikaztegi hezeetako eta ihiak eta
gramineo urtarrak hazten diren iturrietako ur geldoetan bizi da. Oro har, ur
fresko eta azidoak dituzten mendiko iturburuetan. Ezin jasan ditu giro
kutsatuak, zapalduak edo azienda anitzekoak.

Deskribapena

Potamogeton polygonifolius Pourr.  

Fam. Potamogetonazeoak
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Belar urtarra, iraunkorra, sustraitua. Zurtoin luzeak urpean ditu, sigi-sagan
goititzen direnak, adar gutxikoak. Hosto guztiak urperatuak, berdinak, garde-
nak, luzeak, oblongatuak eta linbo uhindua dutenak, berdexka-arreak.
Infloreszentzia urperatua eta ikusgarritasun gutxikoa, lore hagitz txikiak dituena.

Bidasoko ur geldietan bizi da, adibidez: Sunbilako presa baino lehen eta San
Migel zubiaren azpian. Adats antzeko egitura trinkoa, ur-lasterrak orraztua eta
uhindua, sedimentu fin eta organikoko lurzoruen gainean. Ur geldiekin hagitz
ongi bereizten da, hosto kizkurtuek ur-azala ukitzen dutelako. Ez dago hosto
kizkurra duen bertzelako ur-buruxkarik.

Deskribapena

Potamogeton crispus L. 

Fam. Potamogetonazeoak
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Ihiak

Belar iraunkorra, 1,30 cm-rainokoa, ihitegi
trinko berde-horizta osatzen duena. Zurtoin
zilindrikoa, 12-18 ildaska nabarmenak di-
tuena, muina arola eta ez jarraitua duena.
Hosto guztiak basalak, murriztuak leka
batera, purpura edo gaztaina ilun kolorekoa,
distiratsua. Infloreszentzia 2-9 cm-koa,
albokoa eta adar anitzekoa, 25 lore txiki (4-
5 mm) dituena, laxoa. Brakteak zurtoinaren
luzapena dirudi. Lore bakarti txikiak, tonu
berde-griskara edo lasto antzeko horiak.

Belardi ihitsuetan bizi da, hezetasun
iraunkorra duten zingira eta erreka-
bazterretan, Bidasoa arroko edozein altitu-
detan.

Ihia

Juncus inflexus L.

Landare iraunkorra, 1,20 cm-rainoko
altuerakoa, ihitegi berde trinkoak osatzen
dituena. Zurtoin zilindrikoa, ildaska finak
dituena (30 ildaskatik goiti, gutxi markatuak),
eta muin jarraitua. Hosto basal guztiak
murriztuak leka batera, lasto-horia edo arrea,
distiragabea. Infloreszentzia adartua, 10 cm-
rainokoa, albokoa, lore anitzekikoa (25etik
goiti), laxoa. Brakteak zurtoinaren luzapena
dirudi. Lore txikiak, 2,5 mm-rainokoak,
berde-griskara.

Belardi urtsuetan bizi da, ihitokiak eratuz,
eta euri eta lanbro ugariko goitiko bazka-
lekuetan; Bidasoaren arroko edozein altitu-
detan.

Ihi arrunta

Juncus effusus L.
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Landare iraunkorra, 7,5 cm-rainokoa, formazio trinko
berdeak eratzen dituena. Zurtoin zilindrikoa edo
zapaldu samarra, ongi markatutako 10-30 ildaska eta
muin jarraitua dituena. Hostoak oinean leka moduan,
arreak eta distiragabeak. Infloreszentzia albokoa,
trinkoa eta esferikoa, 25en bat lore biltzen dituena.
Braktea luzatua, zurtoinaren punta gisa. Lore txikiak,
2,7 mm-rainokoak, berde-griskara edo arre-gorriskak.

Belardiko ihitokietan bizi da, leku urtsuetan eta
zohikaztegietan, Bidasoaren arroko altitude desber-
dinetan. Batzuetan beste ihi batzuekin batera bizi da,
eta baten batean Juncus acutiflorus ihiarekin, zohi-
kaztegietan eta ihitegi urtsu azidofiloetan.

Ihia

Juncus conglomeratus L.

Belar iraunkorra 7 eta 70 cm artekoa, soropildua.
Zurtoin berdean ia ikusten ez diren saihets-markak
ditu. Hosto zilindrikoak, zurtoinen luzeran banatuak.
Septu nabarmenak dituzte, itxura artikulatua ematen
diotenak, izen espezifikoak adierazten duen bezala.
Infloreszentzia muturrean, adartua. Loreak glome-
ruluetan eratuak, 2-14 lore bakoitzean, 2,5-3,5 
mm-ko luzerakoak, berdaxkak, arreak edo gaztaina-
gorrizta iluna. Fruitua gaztaina-gorrizta distiratsua.

Lehorraldian agerian geratzen diren harrien arraka-
letan bizi da. Belardi urtsuetan eta ibilguaren ertzean
ere bai. Edozein altitudetan, 20 metrotik hasita,
Endarlatsan, arroaren goitiko eremuetaraino.

Ihi artikulatua

Juncus articulatus L.

Urteroko belarra, 3-40 cm-koa, berdats-horixka.
Zurtoin bakartiak edo multzokatuak, tenteak hosto
basal estuekin. Infloreszentzia laxoa eta luzea, loreak
normalean bakartiak, berdats-horixkak edo arreak.
Fruitu arre distiratsua, lorearen barnean ezkutatua.

Ibaiertzetako lur hareatsu solteak kolonizatzen ditu,
eta giro ireki mota anitz, edozein altitudetan.
Berarekin batera ager daiteke antzeko tamainako
bertze ihi bat (Juncus tenageia L.), kapsula esferiko
moduko fruituak, lore ilunaren antzekoak, dituena.

Igel Ihia

Juncus bufonius L.
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Hosto obalatuak eta estuak, 4-8 cm-ko luzerakoak, ertza osoa eta zapore mina
dutenak.

Lore txikiak zurixkak edo berdexkak, buru laxoetan bilduak. Buruaren ardatza
makurtzen da.

Deskribapena

Ur piperra

Polygonum hydropiper L.

Fam. Poligonazeoak

Urteroko landarea, 20-70 cm-koa. Zurtoin adartuak eta zutituak, maiz gorriztak.
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Landare bizikorra, errekaren ibilguan sustraitzen dena. Zurtoin luzeak ditu, 3
m-ko luzerainokoak, ur-lasterraren arabera ezarriak.

Hosto hagitz zatikatuak, hari itxurakoak.

Bortz petalo zuriekiko loreak, erdiko botoia estamine horiz osatua. Lore anitz
ematen dituzte eta hagitz ikusgarriak izaten dira.

Deskribapena

Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.

Fam. Ranunkulazeoak

Urteroko landare belarkara, 1,5 metroko luzera gainditzen ahal duten zurtoinak,
batzuetan iletsuak, dituena. Toxikoa da.
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Landare iraunkorra, metro erdi pasatxokoa. Zurtoina iletsua eta karratua. Adar
igokariak.

Hosto luzangak, 4-6 x 1 cm, puntan bukatuak, aurkakoak eta ertza osoa
dutenak.

Loreak 6 petalo ditu 1 cm baino txikiagoak, zimurrak, purpurak edo biolazeoak.
Buru moduko 40 cm-rainoko multzoetan elkartzen dira.

Deskribapena

Egur-belarra

Lythrum salicaria L.

Fam. Litrazeoak
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Landare iraunkorra, zurtoin zutituak dituena, 10-100 cm.

Hosto obalatuak edo lantzeolatuak, osoak, ertza hozkatua eta puntan bukatua.

Lore txikiak, lau petalo urdin edo lila dituztenak, zain ilunekin. 10-100 lore
elkartzen dira lukuetan, 25 cm-ko luzerara iritsiz.

Deskribapena

Igeberatza

Veronica anagallis-aquatica L.

Fam. Eskrofulariazeoak
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Landare iraunkorra, zurtoin makurtuak, 80 cm-rainokoak dituena, bertatik
zurtoin igokariak ateratzen direla.

Hosto obalatuak, osoak, ertza hozkatua eta punta biribildua dutenak

Lore txikiak lau petalo urdin, oin zurikoak ditu. 30 lorez osatzen eta 15 cm-
rainokoak diren lukuetan elkartzen dira.

Deskribapena

Igeberatza

Veronica beccabunga L.

Fam. Escrofulariazeoak
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IRATZEAK ETA
EKISETOAK

IRATZEAK ETA
EKISETOAK
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Polystichum setiferum. 
Frondearen udaberriko zabaldura 
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Bidasoaren arro epel eta hezean, baldintza ezin egokiagoak daude
iratzeentzat. Lurzoru urtsuak behar dituztenek, laino arteko giroa
maite dutenek nahiz zuhaitz-urkiletan izaten den tapiz goroldiotsuan
hazten direnek, gogoz lekutzeko moduko tokia aurkitzen dute. Iratze-
sail ebakia eta iratze-metak, azienden azpiak egiteko bilduak,
paisaiaren ohiko osagaiak dira. 

Menditik beheiti, basoan barna, ezin konta ahala errekasto jaisten
dira, koroan ezartzen diren iratzeen paradisua. Dryopteris generoko
eta antzeko iratze arra ugari da goitiko lekuetan, batik bat erreka-
zulo lanbrotsu eta itzaltsuetan. Sanjoan iratzea haltzadikoa da berez.
Ibar-hondoko lizardietan ohikoa dira orein-mihia, garoa eta iratze
emea. Badira iratze fin eta hauskorrak, ia gardenak, haitz urtsu eta
itzaltsuetan gordeta.

Espezie batzuk haitzetan eta hormetan kokatzen dira, esaterako
garaizka arrunta edo garaizka beltza. Haitz silizeoetan eta puntu
lehor eta eguzkitsuetan xardin-belar horia agertzen da, humus beltz
ugari dagoen arrailetan sortzen diren espeziekin batera.

Iratze guztiak bizikorrak dira. Batzuk “galdu” daitezke neguan eta
giroa hobetzean berpiztu. Bidasoaren arroa leku epela izaki, haien
garapena hilabeterik hotzenetan bakarrik moteltzen da.
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Pínnula

Pinna

Soroa

AZPIALDEA GAINALDEA

Morfologia

Polystichum setiferum. Pinna eta bere pinnulen xehetasuna.
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PinnaPínnula

La
m

in
a

Raquis

Dryopteris dilatata. Muturraren ebaketa.
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Karakteristikoa du bere tamaina txikia (70 cm-raino); peziolo ezkatatsua duten
fronde larrukarak. Bi fronde mota aurkezten ditu, batek hosto banatu luzanga
berdeak ditu, eta bertzeak banaketa finak eta soro izeneko osagai marroiez
beteak ditu, ia azpialde guztian.

Lurzoru azidotuko basoetan eta erreketan bizi da.

Deskribapena

Orrazi iratzea

Blechnum spicant (L.) Roth.
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Itxura fineko iratzea da; maiz karbonatoetan joriak diren horma ur-jariotsu eta
itzaltsuetan agertzen da. Frondeak 10-30 cm-koak, 40raino irits badaitezke ere.
Sustraiari lotutako zepatik zintzilik egoten dira. Zatitu egiten dira “hosto txiki”
edo pinnula ongi bereiztuetan, erdizirkularrak, oina zorrotza dutenak. Errakisa
eta pezioloa beltz antza eta finak ditu.

Deskribapena

Iturri-belar arrunta

Adiantum capillus-veneris L.
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EKISETOAK 

Azeri-buztana

Equisetum telmateia Ehrh.

Bidasoan diren ekisetoetatik handiena eta sendoena da, 1 m baino altuagoko
aleak ere badira. Zurtoin lodiak, 6 mm-ko lodierakoak, berdeak eta adartuak.
Ugaltzeko ematen ditu zurtoin emankorrak, boli kolorekoak eta adarrik gabeak,
infloreszentzia batean bukatuak.

Bidasoa ibaiaren ibilbidean, lurzoru hezeetan agertzen da udaberrian.

Bide Berdearen bazterretan populazio trinkoak osatzen ditu.

Equisetum arvense

Txikiagoa da, 20-60 cm-koa. Zurtoin meheak, berdeak eta emankorrak,
gaztaina-gorriztak, infloreszentzia batean bukatuak.

Udaberrian sortzen da belardi heze anitzetan, bide eta baratze bazterretan.
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Inguruko mendietako iratzerik arruntena
da. Bidasoaren arroko giro guztietan bizi
daiteke. Aziendaren azpiak egiteko erabil-
tzen zen usadio zaharrean.

Frondeak larrukarak dira eta 1-2 metrokoak
izan daitezke. Banatuak eta birbanatuak
hiru edo lau aldiz. Soroak frondeen az-
pialdean kokatzen dira, haien ertzean.
Frondeak elkarren artean gehiago-gutxiago
bereiziak agertzen dira.

Deskribapena

Iratze arrunta

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
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Koroan hazten den iratzea, 1,5 m-raino haz daitekeen frondea duena,
normalean 50-80 cm. Peziolo motza eta ezkatatsua. Frondea berdea lan-
tzeolatua. Bi aldiz banatzen da eta pinnula obalatuak edo lantzeolatuak ematen
ditu. Soroak obalatuak.

Ibar-hondoan bizi da, latsetan eta ezponda hezetsuetan. Ugariagoa da ba-
soetan, haitz silizeoko paraje itzaltsuetan, errekaren inguruan baino.

Deskribapena

Iratze emea

Athyrium filix-femina (L.) Roth
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Koroan hazten den iratzea, frondea 40-120 cm, bi aldiz banatua, pinnula
errektangular erakoak, ertz hozkatukoak. Soroak biribilduak.

Amilburuko baso eta pagadietan bizi da. Gutxitan jaitsiko da ibar-hondoko
hariztietara.

Deskribapena

Iratze arra

Dryopteris filix-mas (L.) Schott
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Bidasoko haltzadietako iratzerik ugariena eta ezagunena da. Inguru honetan
frondea osoa duen iratze bakarra da. Frondeak bilduak sortzen dira eta gero
hedatzen ditu, eskorpioiaren buztanaren antzera. 60 cm-raino iristen ahal dira
eta berde ilun distiratsuak dira. Hosto emankorren azpialdetik egitura marroiak
dituzte (soroak), paraleloan hedatuak.

Populazio joriak eratzen ahal ditu haltzadiaren azpian. Errekasto eta ur-jauzietan
koroan dauden iratzeekin batera agertzen da. Horma eta ezpondetan ere 
bai.

Deskribapena

Orein-mihia

Asplenium scolopendrium (L.) Newman
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Bidasoan den iratzerik handiena da. Frondeak koma eran abiatzen dira zeparen
moduko oinetik. Bilduak ateratzen dira eta gero zabaltzen dira. Frondeak 50-
150 cm-koak dira, lekuaren baldintzen arabera; 2,5 metrokoak ere izan
daitezke. Foliolo edo pinnak eratuz banatzen dira, haiek ere banatuta pinnuletan
(hosto txiki luzangak). Esporak lukuetan daude frondeen goitiko aldean. 

Haltzadietan eta ibaiaren ibilguan ere agertzen da, lehorraldian, horma
hezeetan eta txilardi hezeetako zohikaztegietan. Ohikoagoa da eta gehiago
hazten da Bera-Endarlatsa eta Endara aldean, eta eskasa da Baztanen.

Deskribapena

Sanjoan iratzea

Osmunda regalis L.
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Iratze honek 10-50 cm izaten ditu. Errizoma ezkata gorrixkez estalia du. Frondeak
triangeluarrak dira, luzatuak, ertza hagitz zatitua eta peziolo luzea dutenak.
Soroak biribilduak dira eta frondeen azpialdean hedatzen dira.

Bidasoaren arroan badira bertze bi haritz-iratze espezie, begiz bereizten zailak.
Aipatutakoa da ugariena.

Haitzetako arrailetan bizi da, goroldio anitz den lekuan. Maiz zuhaitz adarretako
urkiletan agertzen da ibaiaren inguruan, espezie epifitoen portaera hartuta.
Arrizurragako Arroilean oparo hazten da erlaitzetan.

Badira bertze bi espezie hagitz antzekoak forma orokorrean. Polypodum
cambricum espezieak lamina triangeluarragoa du, eta P. interjectum espezieak,
berriz, hagitz antzekoa; lupa erabiliz bakarrik bereiziko dugu.

Deskribapena

Haritz iratzea

Polypodium vulgare L.
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Koroan hazten den iratzea. Frondeak 40-80 cm-koak, zepa basaletik abiatuak.
Frondeak luzangak dira (hegazti baten hegalaren itxura), eta haien ardatzetik
hazten dira adaxkak, pinnulez hornituak, muturrerantz iritsi ahala txikiagotzen
direla. Pinnula horiek forma asimetrikoa dute. Frondeak berde distiratuak eta
hauskorrak dira. Soroak, biribilduak, ilaretan hedatzen dira.

Bidasoaren arroan zabalduenetakoa da. Girorik egokiena harizti-lizardi itzaltsu
eta freskoan du. Mendietan hagitz goiti ere igotzen ahal da.

Deskribapena

Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar

Garoa

HELECHOS euskera.qxp:Maquetación 1  18/06/19  19:46  Página 187



188

Aloctonaseuskera.qxp:Maquetación 1  18/06/19  19:50  Página 188



189

KANPOTIK 
ETORRI DIREN

LANDAREAK
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Historian barna landareen eta animalien joan-etorriak ohikoak izan
dira. Leku batetik bertzera ibili izan dira, naturaren legeak
eramanik, eta azken aldiko historian, era berezian, gizakiaren
ekimenen eraginez, dela helburu ekonomikoak direla tartean, edo
elikadura helburuak, interes kulturala edo apaingarritarako
erabiltzeko edo, bertzerik gabe, halabeharrez, ustekabean. Iritsi
eta, bere hartatik, zenbait espezie ugaltzen eta hedatzen jarraitzen
dute, lurralde berrian. Bidasoaren arroari ere ez zaio arrotza
fenomeno hori. Hemen, itsasaldetik sartu dira, batez ere,
espezieak. Eskualdearen giro onak erraztu du espezie berriak
bertan lekutzea. Izozte gutxi, tenperatura epelak, hezetasun
handia, espezie ugarik aurkitu dute bertan bizitzeko aukera, eta
hemendik haratago hedatzeko bidea, berriz, okerragoa dute, giro
makurragoekin topo eginen dutelako.

Bidasoa ibaiaren igarobidean erruz agertzen da flora exotikoa, eta
maiz ezkutatu, lausotu edo modu nabarmenean eraldatzen ditu
Bidasoa ibaiaren paisaiaren berezko ezaugarri nagusiak, ekologia
joria eskaintzen dutenak.

Beraz, Bidasoaren arroan aurkituko ditugu, hemen berezkoak
direnen ondoan, bertako landare autoktonoen ondoan, munduko
hainbat lekutatik etorritako edo ekarrarazitako landare aloktonoak
edo exotikoak. Bertze leku batzuetako floraren berezko espezieak
dira, normalean hemen giza ekimenaren bitartez agertzen direnak. 

Espezie exotiko hauek modu desberdinez egokitzen dira leku
berrian. Batzuek apenas irauten duten denbora batez, edo modu
kaxkarrean bizi dira ezartzen diren lekuan. Bertze espezie batzuek,
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berriz, lekutzeko eta ugaltzeko behar dituzten baldintzak aurkitzen
dituzte. Espezie horiek bertan egokitzen eta aitzina ateratzen
direlarik, inork zaindu beharrik gabe, landare bertakotuak edo
naturalizatuak direla erraten dugu. Batzuetan modu eraginkorra
erakusten dute, ugalketa begetatiboa baliatuz (lorerik gabekoa),
hagitz erraza eta azkarra dena.   

Landare exotiko batzuek, inork zaindu beharrik gabe bizitzeaz gain,
ugaldu ere egiten dira, beren populazioa modu nabarmenean
areagotzen dute, eta eskualdean hedatu egiten dira. Kasu horietan,
zenbait baldintza betetzen direlarik, landare inbaditzaileak direla
erraten dugu.

Landare inbaditzaileek ekosistema batean, eremu zabal batean,
aldaketa nabarmenak eragiteko gauza direlarik, espezie
eraldatzaileak ditugu begien aitzinean, erasokorrenak eta erauzten
zailenak. Espezie horiek, izan ere, lurzoruaren flora eta fauna
eraldatzen dituzten substantzia kimikoak produzitzen dituzte, edo
bertako bertze landare batzuk sortzea eragozten duten substantziak.
Espezie erasokorrak bertze espezie batzuk kanpora egoztea lortzen
du, lehiakortasun handiz, eta ekosistemaz jabetzen da. 

Gida honetara Bidasoan dauden espezie exotikoetako
batzuk ekarri ditugu, zabalduenak edo ikusgarrienak,

batzuetan paisaiaren osagai inportantea izatera 
igaro direlako.
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Impatiens balfourii Hook. fil.

Fam. Balsaminazeoak

Landare belarkara urterokoa, 1 m-rainoko altuerakoa.

Hosto obalatuak, zorrozten direnak punta
alderantz, ertz hozkatua dutenak eta
txandaka ezartzen direnak.

Loreak 2-3 cm ditu ardatzik luzeenean.
Goialdean motzagoa eta zuriagoa da, eta
behealdean hegal itxura duten piezak
ditu, oinean arrosakarak. Zurtoin bakoi-
tzean 2 edo gehiago elkartzen dira. 

Fruitua kapsula erakoa, ukitzean leher-
tzen dena, kuskuak beren baitara biltzen
direla haziak askatzean.

Pakistan eta India iparraldekoa da jatorriz;
lorezaintzan erabiltzen da. Hedadura han-
dixkoa izatera iristen ahal da eta bertze
espezie batzuk haztea galaraz dezake.

Deskribapena
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Oxalis latifolia Kunth

Fam. Oxalidazeoak

Landare belarkara iraunkorra, erraboila duena, 30 cm-rainokoa.

Hostoak hiru lobulu triangeluar ditu, zabalagoak muturrean eta ertz zuzena
dutenak, peziolo hagitz luze baten gainean.

Loreek 5 petalo arrosakara edo purpura dituzte eta 9-36 cm-ko luzerako
pedizeloa, 6-15 ale lukuetan bilduak.

Hego Amerikakoa sortzez, lorategietan erabiltzen da.

Bertako O. acetollesa espeziearekin batera agertzen da, eta bereizten da
azken honek lore bakan zuriak eta hostoen lobuluak biribilduagoak dituelako.  

Deskribapena

Barrabas belarra
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Tximeleta zuhaitza

Buddleja davidii Franch.

Fam. Budlejazeoak

Zuhaixka edo zuhaitz txiki hau 5 metroraino hazten ahal da. Adar gazteak
iharrak eta iletsuak dira.

Hosto galkorrak, aurkakoak, obala-
tuak edo lantzeolatuak, estutzen
direnak puntan amaitu arte; ertza
zerraduna, zimurra eta ileak dituena,
azpialdetik gehiago.

Lore txikiak, hodi formakoak eta
kolore lila edo biolazeoa, 10-16 cm-
rainoko luku trinkoetan bilduak.
Ekaina eta iraila bitartean loratzen da.

Txinakoa jatorriz, lorezaintzan erabil-
tzen da. Berritzeko eta haziak ekoiz-
teko gaitasun handia duenez, agudo
hedatzen da. Lurzoru soiletan ezarri
eta landare ugari sortzeko gaitasuna
du eta bertze espezie batzuk haztea
galarazten du.

Deskribapena
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Banbua

Phyllostachys aurea 
(Carrière) Rivière & C. Rivière

Fam. Poazeoak

Landare urtar iraunkorra, zurezko zurtoinak dituena kainabera moduan, hainbat
metrora ere hazten ahal direnak. Adaxkak ateratzen dira kainaberen kora-
piloetan. Zurtoinek arraila dute luzetara.  

Hosto luzangak eta puntan bu-
katuak, lantzeolatuak, 5-10 cm
luze, ertz bat zerra modukoa du-
tenak.

Hagitz gutxitan loratzen da.

Txinakoa da jatorriz eta Bertizko
Jaurerrian eta Bidasoa ertzeko
hainbat herritan, leku bakanetan,
ikusten da.

Deskribapena
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Kanadako makala

Populus x canadensis Moench.

Fam. Salikazeoak

Makal arrunta eta makal amerikarra hibridatuta sortu zen espezie hau, eta zura
ateratzeko edo apaingarritarako landatzen hasi zen. Hibrido desberdinak
dituenez, itxura ere aldakorra du. Hosto galkorrekoa eta altuera handikoa da,
40 metro baino gehiago ere haz daiteke, eta adaburu zabala du.

Enbor zuzena, azal grisa edo gris-arrea duena, leuna
gazteengan, eta zartatuagoa ale urtetsuetan.

Hosto bakunak, txandakakoak, handiak (15-20 cm)
triangelu (deltoide) formakoak, oin zabala eta zuzena
eta muturra luzatua (akuminatua) dutenak eta ertza
zerraduna. Txortena edo pezioloa gorrizta eta zapala
du.

Loreak gerba zintzilikari luzeetan bilduak, arrak
trinkoagoak.

Fruituak kapsuletan eratuak, heltzen direnean zabaldu
eta haziak askatzen dituztela, kotoi moduko mintz
batean bilduak, airean barreiatzea errazteko. Udabe-
rriaren amaieran edo uda hasieran heltzen dira.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Makal hibridoak, gehienetan, berez haltzadiak eta lizardiak betetzen duten
ibaiertzeko eremua hartzen dute, kolonizatzaileak izaki. Kanpotik sartu eta
bertan naturalizatu diren bertze espezie batzuekin batera, errate baterako
platanoarekin, ibai-bazterreko bigarren baso-zerrenda eratzen dute. Lurzoru
emankor eta urez ongi hornitu hauetan agudo hazten dira, zur arina, malgua
garatuz. Bide-bazter, ezponda eta lur iraulkatuko leku baztertuetan ere ikusten
ahal dugu, kolonizazio berriarentzako egokiak direlako, adibidez legar-hobietan
eta ibai-uharteetan. Altuera handia hartzera iritsi eta berezko ibai-bazterreko
basoan nagusitzen direlarik, adarrak eta enborrak hausten dira eta era-
gozpenak sortzen dituzte ibaiaren ibilguan, zubietan eta bide nahiz bidexka
berdeetan. 

Erabilerak: zuraren ustiapenerako landatzen da. 

Kanadako makala bertako ibai-bazterreko basoaren gainetik nabarmen.
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Cyperus eragrostis Lam.

Fam. Ziperazeoak

Landare urtarra, belarkara, iraunkorra, errizoma duena (lur azpiko zurtoina).
Zurtoin tenteak ditu, 80 cm-rainokoak, oro har bakanak, triangeluarrak.

Hostoak gehienetan oinean, zurtoina
soildurik utzita. Hagitz luzeak eta estuak
dira, betiere zurtoina baino motzagoak.

Buruxka estutuak, berdaxkak edo ho-
rixkak, 1 cm-koak batez bertze, zurtoi-
naren buruan lukuetan bilduak. Adar
bakoitzean luku bat baino gehiago.

Bertako C. Longus espezietik bereizten
da, honetan buruxkak bakanduagoak
daudelako eta gorriztak direlako. Gaine-
ra, bertako espeziea ez da exotikoa be-
zain trinkoa.

Amerikako itsasertzekoa da jatorriz.

Deskribapena

C. Longus

Aloctonaseuskera.qxp:Maquetación 1  18/06/19  19:51  Página 198



199

Phytolacca americana L.

Fam. Fitolazeoak

Landare belarkara, 1-3 metroko altuerakoa, usain txarrekoa, zurtoin karratukoa,
berdea edo gorrixka.

Hosto handiak, 12-25 x 5-10 cm, obalatuak edo lantzeolatuak, puntan amaituak,
ertza leuna edo uhindua dutenak.

Lore zuriak, berdaxkak edo arrosakarak, luku handietan bilduak, 30 cm-ko
luzerainokoak, lore anitzez osatuak.

Fruitua baia erakoa, biribildua eta mamitsua, 1 cm, beltz-purpura heltzean, arrail
moduko batzuk erakusten dituena.

Jatorriz Ipar Amerikakoa, bertakotua.

Bide Berdeko hainbat puntutan ikusten da Bortzirietan, Beran eta Endarlatsan.

Deskribapena

Karmin belarra 
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Oenothera biennis L.

Fam. Onagrazeoak

Landare belarkara biurterokoa (bi urtez bizi da, bigarrenean loratzen da) 30 cm
eta 2 m bitarteko altuerakoa. Zurtoin berdea edo gorrixka, iletsua.

Hostoak errosetan eratuak lehenbi-
ziko urtean, guztiak oinetik, bigarren
urtean zurtoinean goiti igotzen direla,
espiralean. Handiak, 20 cm-rainokoak,
eta forma obalatua edo lantzeolatua.

Lore horiak, 2,5-5 cm-ko diametroa, 
4 petalo.

Fruitua kapsula erakoa, 2,5-5 cm-ko
diametrokoa; heltzen delarik lau za-
titan irekitzen da, hazi anitz askatuz.

Jatorriz Ipar Amerikakoa, leku ireki eta
eraldatuak kolonizatzen ditu. Sukal-
dean eta medikuntzan erabiltzen da
(hazietatik lortutako onagra-olioa).

Deskribapena

Asto belarra
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Soropil itxurako landarea, 15-20 cm-ko altuerakoa, berde argia-horizta; ilerik
gabeko zurtoin bakunak edo ia adarrik gabeak.

Hostoak 0,25 x 8-15 cm-koak dira, ilerik gabeak.

Infloreszentzia bakartia. Lorea ezkila erakoa, pieza txikiez osatua (5-11 mm),
arrosakarak edo urdinkara argiak, marra purpurak eta oina purpura, punta motz
ertzatua.

Kapsula 2-4 mm-ko diametrokoa, esferikoa, arre argia, jostura purpurak,
pedunkulu luze bihurritua. Ekainetik uztailera loratzen da. 

Landare hau genero amerikar konplexu batekoa da. Mundu osoan barna
hedatzen dira eta iberiar bertakotuen artean sartzen dira, itsasertzeko giroetan
eta inguruetan, penintsulako altitude gutxiko lekuetan.

Deskribapena

Sisyrinchium cf. rosulatum Mill.

Fam. Iridazeoak

Habitat, ekologia eta banaketa

Lorategi eta mintegietatik ihes egindako landarea da. Urteroko landare
belarkara indartsuek kolonizatutako eremu eraldatuetan eta bazkalekuetan,
Juncus bufonius ihiarekin, granitoen higaduraren ondoriozko lurzoru hareatsu
eta hezeko lekuetan. Neguko hotzak gaizki eramaten dituenez Bidasoaren
azken zatiko muinoetan, behe aldean hedatzen da.
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Erigeron karvinskianus DC.

Fam. Asterazeoak

Landare belarkara bizikorra, igokaria, 20-30 cm-ko altuerako multzo biribilduak
osatzen dituena, adar anitzeko zurtoinekin. Soropila eratzen ahal du eta maiz
hormetan agertzen da.

Hostoak 1-3 cm luze, luzangak eta
estuak, lantzeolatuak, zurtoinen lu-
zeran ezarriak; landare-oineko hos-
toek hiru lobulu dituzte.

Bitxilore motako loreak. Diametroa
2,5 cm, zuriak dira, batzuetan tonu
arrosakara edo gorrixkak hartzen
dituztela.

Jatorriz Erdialdeko Amerikakoa da
eta lorategietan erabiltzen da.
Ugaltzeko gaitasun handia du, hazi
nahiz aldaxken bitartez. Giro samu-
rretan, urte guztian loratu daiteke.

Deskribapena
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Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.

Fam. Poligonazeoak

Landare belarkara iraunkorra, errizoma edo lur azpiko zurtoinak eta 3 metro
ere haz daitezkeen zurtoin zutituak ere badituena.   

Bihotz moduko hosto hagitz han-
diak, 15-40 cm luze eta 10-28 cm
zabal.

Lore arrak eta emeak landare
desberdinetan. Lore txiki zurixka-
berdaxkak, luku luzeetan bilduak.
Luku horiek ere bilduak adarretan.

Erdialdeko Asiakoa jatorriz, lorate-
gietan erabiltzen da. 

Deskribapena
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Kalamu-palmondoa

Trachycarpus fortunei (Hooker) H. Wendl.

Fam. Areazeoak

Zuhaitz hauek 12 metroraino haz daitezke. Enbor iletsuan eroritako hostoen
arrastoak ikusten dira.

Hostoak koma eratuz enborraren
goitiko muturrean, 50 x 75 cm, berde
ilunak, gainaldean distiratsuak, argia-
goak azpialdean.

Loreak hori biziak, luku trinko eta
jorietan bilduak, hostoen artean zin-
tzilik.

Fruitu txikiak, ilunak, ukitu zimurre-
koak.

Txinakoa sortzez, lorategietan erabil-
tzen da. Giro mota anitz jasaten ahal
ditu, bai tenperaturari dagokionez,
bai hezetasunari nahiz lurzoruen kali-
tateari dagokionez. 

Deskribapena
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Paulonia inperiarra

Paulownia tomentosa (Trunb.) Stend

Fam. Escrofulariazeoak

Hosto galkorreko zuhaitza, 10-12 metrorainokoa; adaburu zabala eta biribil
antzekoa. Enbor lodia eta azal mehea.

Hostoak aurkakoak eta handiak dira, 12-30 x 15-30 cm. Peziolatuak dira, inguru
triangeluarra eta oina bihotz erakoa, ertza osorik edo hozkatu samarra, eta
punta zorrotza. Tomentu edo ilupa dutenak gaztetan, alegia, iletsuak.

Loreak hiru edo launaka biltzen dira infloreszentzia konikoetan, panikula
terminaletan pedunkulu tomentutsuen gainean. Apiriletik maiatzera loratzen
da eta abuztu-irailean ateratzen du fruitua. 

Kaliza kanpai zabalaren erakoa da, tomentutsua eta trinkoa, 5-6 cm-ko bortz
lobuluz osatua. Korola tronpeta antzekoa, bi ezpain moduko dituena, purpura
argia edo bioleta kolorekoa eta pubeszentea kanpo aldean. Barnean 4
estamine ditu, bi luzeagoak. Fruitua kapsula oboide, zurezkoa eta zorrotza da,
2-5 cm-koa. Neguan ere adarretan egoten da.

Deskribapena

Habitat, ekologia eta banaketa

Txinatik heldu da espezie hau, lorategi eta bide-bazterretan landatzen da, eta
batzuetan hortik ihes egin eta bere gisa hazten da, edozein lekutan. Bidasoaren
Bide Berdean ikus daiteke.

C
C

E
. H

ill
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Platano arrunta

Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

Fam. Platanazeoak

Hosto galkorreko zuhaitza, mardula, 40 metroraino ere irits daitekeena. Enbor
zuzena eta adar irekiak ditu, adaburu zabala eratuz; itzal hertsia ematen du.
Gehienetan apaingarritarako jarri izan da; ugari ikusten dugu pasealekuetan
eta herriko plazetan. Baztango basoetan bertakotu da honezkero.

Azal gris-berdaxka, xaflatan erortzen da, eta
enborra mosaiko gris, berde eta hori baten itxuran
geratzen da.

Hosto galkorrak, bakunak, txandakakoak, handiak
(12-22 x 12-30 cm) forma palma antzekoa; 3-5
lobulu irregular dituzte, punta zorrotzetan
bukatuak, eta pezioloa luze samarra.

Lore hagitz txikiak, infloreszentzia esferikoak
osatzen dituztenak. Apirilean loratzen da.

Fruitu lehorrak (akenioak) bola esferikoetan
bilduak, 2,5-3 cm-koak, txorten bakoitzeko bi
bilduak. Neguan zuhaitzean egoten da; hurrengo
urtean erortzen dira haziak, ile finez hornituak,
airean barreiatzea errazteko.

Deskribapena
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Habitat, ekologia eta banaketa

Platano arrunta zuhaitz apain-
garria da, ugaria parke, plaza eta
karriketan. Ibaiertzean berta-
kotua dago, lurzoru sakon eta
freskoetan, haltzadiaren ondoan,
lizardiaren eremuan, makal ka-
nadarraren eta haritz amerika-
rraren ondoan, ibai-bazterreko
basoaren bigarren zerrenda osa-
tuz, bertako landareen atzetik
eta haiei gaina hartuz.

Erabilerak: Lorategietan apain-
garritarako erabiltzen da.

Udazkeneko urre koloreak aukera ematen du platanoa haltzadiaren barnean bereizteko.
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Panpa-lezka

Cortaderia selloana 
(Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.

Fam. Poazeoak

Landare iraunkor honek mulu edo zurtoin-multzo trinkoa osatzen du, 3,5
metrorainoko diametroa izaten ahal duena, zurtoin sendoak emanez, 
4 metrorainokoak eta “V” formako ebaketa dutenak.

Hosto fin luzeak, ebakitzen dutenak,
berde-urdinkarak, 1-2 m luze eta 1 m
zabal.

Loreek koma trinkoa osatzen dute lan-
darearen gainaldean, 1 m-ra ere irits
daitekeela.

Hego Amerikakoa da jatorriz eta, ego-
kitzeko gaitasun handia duenez, inbadi-
tzailea da. Bidasoan bakan ikusten 
da.

Deskribapena
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Sasiakazia 

Robinia pseudoacacia L.

Fam. Lekaleak

Zuhaitz arantzatsua, hosto galkorrekoa, adaburu zabalekoa eta 20 metro-
rainokoa. Enbor zuzena, azal gris zartatua duena.

Hostoak 32 cm-rainokoak, 23 foliolo edo hosto txiki
ere izaten ahal dituztenak, beti bakoitiak. Folioloak
3-4 cm-koak, obalatuak, ertza leuna dutenak, berde
bizi-urdinkara gainaldean eta hitsagoa azpialdean.

Lore zuri, urrintsuak, 1,5-2 cm-koak, 8-12 cm-ko
luku erori eta oparoetan bilduak. Udaberriaren
amaieran loratzen da (apirila-ekaina).

Fruitua lekalea da, leka zapal marroia, 5-12 cm luze
eta 1-1,5 cm zabal.

Ipar Amerikakoa da izatez, eta Europan apainga-
rritarako erabiltzen da. Agudo hazten da eta arrunt
ongi egokitzen da giroko baldintza zailetan.
Horregatik, gaitasun handia du ibaiertzak eta leku

eraldatuak kolonizatzeko, bertako landareei eragozpena sortzeraino.

Deskribapena
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Haritz amerikarra

Quercus rubra L.

Fam. Fagazeoak

Zuhaitz hau 25 metroraino haz daiteke eta adaburu zabal eta obalatua du. 
Azal leuna, urteekin zartatuxea, griskara du. 

Hosto galkorrak, lobulatuak gainerako ha-
ritzetan bezala. Lobuluak punta zorrotzetan
amaituak. Udazkenean gorri biziz jantzita na-
barmentzen dira paisaian.

Ezkurrek bi urte behar dituzte
ontzeko. Kapsula (ezkurra ka-
pela baten moduan estaltzen
duen pieza) zapalagoa da
bertako haritzena baino, eta ia
adarretik ateratzen da, txorten
hagitz motza baitu.

Ipar Amerikakoa da eta Europan zura
ateratzeko eta apaingarritarako landatzen da.

Deskribapena
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Helianthus tuberosus L.

Fam. Asterazeoak

Landare belarkara; 2 m-rainoko altuerara irits daiteke.

Hosto desberdinak zurtoinaren
goitiko aldean eta beheitiko al-
dean. Goitikoak txandakakoak,
osoak, obalatuak eta puntan bu-
katuak dira, eta beheitikoak, be-
rriz, handiagoak eta aurkakoak.

Loreak bitxilorearen antzekoak
dira, horiak eta 5-10 cm-ko dia-
metrokoak

Kanpotik sartutako espeziea da
eta inbaditzailea ere bada, ibaier-
tzeko legarretan eta lurzoru iraul-
katuetan.

Deskribapena

Tupinanboa
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IBAIAREN
BEHATOKIAK
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Errepideak Arizkun aldera jotzen
duenean zubi bat igarotzen du,
eta bere hartatik Baztan ibaiaren
ibar zabalaren ikuspegi ona dugu.
Erraza da aparkatzea, han den
errota zaharretik hurbil, bankuak
dituen lorategi-espazioaren on-
doan.

Zubiaren erdian jarriz gero, inguru honek bere-berezkoak dituen ibai-
basoko haltzak ikusten ditugu. Ibaian goiti eta beheiti, zubiaren bi
aldeetara, bi ibai-bazterretan nabarmentzen dira zuhaitz handiez osatutako
zerrendak. Haltzarekin batera hazten dira hemen zumar hostozabala,
lizarra, hurritza eta zume zuria, eta zume gorri txiki batzuk ere bai.

Arizkungo zubia 

Herria: Bozate (Arizkun)

1 Koordenatuak:
X: 623.733

Y: 4.781.772
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Zuhaitzen atzeko aldean Baztango ibar-hondoko paisaiak hain bereak
dituen belazeak hedatzen dira, aspaldi galdu zen lizardi-hariztiaren
lurzoru emankorren gainean oparo.

Leku honen interpretazio egokia egiteko, begirada jaso behar dugu
eszena inguratzen duten erliebeetara. Gorramendi dugu hor nagusi,
erliebe mardula, forma handiak eta biribilduak erakusten dizkiguna.
Paisaiaren ezaugarri nagusietako bat Baztango harri gorria da, tonu
burdinkara erakusten duen hareharria, kuarzitazko konglomeratu
gogorragoekin tartekatzen dena.

Ibaian goiti deigarriak dira ibilguan ikusten diren mailadi zabalak,
uraren lanak agerian utzitako harri gorrizko estratu horizontalak. 
Ur-lasterrak ez du errekarri anitz pilatu zati honetan. Zubitik beheitiko
aldean putzu sakon bat dago, ibaiko igerileku baten gisara. Harrigarria
da hainbertze errekarri handi ikustea, hareharria, ofita eta kuarzitazko
harri zuriren bat tartean. Material horiek hor biltzen dira ur handiek
higadura eragiteko eta harria garraiatzeko duten indarragatik. 
Hona iristen direlarik zubiak gerarazten ditu, eta uharte moduko harri
pila osatu dute ibaiaren erdian. Berehala kolonizatu dute lekua sahats
ilunak, haltzak, lizarrak eta hurritzak. Makal gazteak ugari dira, eta
horietako batzuk, urte batzuen buruan, paisaian nagusituko diren
zuhaitzondo tantaiak izanen dira.

Ur-ertzera jaitsi daiteke pilotalekuari atxikitako eskailera batetik.
Hondartzetan orkatx arrunta, ur-piperra, azeri-buztanak, ihiak eta
laharrak hazten dira. Espezie horietako batzuek ohikoa ez den
tamaina handia hartzen dute hemen, paraje epel eta heze honen
ezaugarriengatik.

Udako lehorraldian, zubitik goiti igo daiteke ibaian barna, eskuinaldeko
ertzetik. Horretarako, aparkalekuaren ondoan dagoen errota zaharrera
ura eramaten zuen ubidetik sartu behar dugu. Bide-bazterretan
landare belarkarak ditugu, eta mendi-mazelan iratzeak. Ibaiertz
harritsuetan zume gorria, zumar hostozabala, basaerramua, hurritza
eta haltza hazten dira.

Aparkalekurantz ateratzen garelarik, heskai moduko baso hertsia
topatzen dugu, elorri beltz, elorri zuri, hurritz eta zuhandorrez osatu-
tako sasitza antzekoa, eta haren gainean landare igokari anitz. Maze-
lan gaztainondoak ditugu, eta haien ondoan lizarrak, haritzak eta haritz
amerikarrak.

Landaredia birmoldatzeko hasitako esku-hartzeak direla eta, inguru
hau aldatuta aurki dezakegu.

Atzera zubi aldera begiratzen badugu, maila horizontalak dauden
lekuan, ibilgua laua da, legar gorriz osatua.
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Ibilgu laua, legar gorriz osatua, han atzean den zubirantz begiratuta, estratu horizontalak dauden lekuan.

Haritz amerikarra
(210. orr.)

Aihenzuria 
(129. orr.) 

Basaerramua 
(58. orr.) 

Azeri-buztana 
(180. orr.) 

Haltza (50. orr.) Hurritza (56. orr.) Lizarra (70. orr.) Zume zuria (92. orr.)

Haltzadia

Haltzadia

Sartutako espezieak:
Platano arrunta, makala, 
haritz amerikarra

Arboladi baxua: Haltza,
lizarra, zumarra, sahats
iluna, zumalakarra, 
basaerramua, zuhandorra 

Hurritza,
zume zuria

Ertz
arantzatsua:
arrosa, la-
harra

Landaredi belarkara: 
suge-belarra, urre-botoia,
ezpata-belarra 
Legar-hondartza: 
azeri-buztana, 
ur piperra, igeberatza

Igokariak:
huntza, 
atxaparra
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Arizkungo zubitik, ibaian beheiti.

Sahats iluna 
(96. orr.) 

Zumar hostozabala
(86. orr.)

Atxaparra 
(130. orr.)

Zumalakarra 
(54. orr.)

Ur piperra 
(167. orr.)

Orkatx arrunta
(154. orr.)

Elorri zuria 
(68. orr.)

Zuhandorra 
(66. orr.)  

Haltz gazteak
Zuhaixka-landareak eta igokariak:
atxaparra, huntza…

Ibaiertzeko
iratzeak

Landarerik gabeko
estratu horizontalak

Hareharri gorri eta ofita metakina
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Paraje honetara NA-8302
errepidetik sartu behar
da. Zubi zabala, hiru begi-
koa, hareharri gorriz eraikia
da, leinu-etxe gehienak
bezala. Inguru honetako
eraikuntzan gehien era-
biltzen den harria da, eta
Nafarroako Kantauri alde-
ko ibar honen nortasuna-
ren ezaugarria da.

Baztan errekak, zubitik ikusten den paisaian, zati luzeak eta ez oso
bihurriak marrazten ditu, eta lurzoru sakonak eta hareatsuak sortu ditu
ibar-hondo lauan. Lurzoru mota horretan hazten da ibai-ertzeko basoa,
zuhaitz handi eta anitzez osatua, tartean haltza eta lizar mardulak
direla. Zuhaiztiaren ondoan itxura ederreko zume zuria dago, eta
urarekin kontaktuan zume gorri batzuk. Zume horiek agertzen dira,

Arraiozko zubia 

Herria: Arraioz

2 Koordenatuak:
X: 616.551

Y: 4.777.523
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hain zuzen ere, maiatzean herrian ospatzen duten usadio zaharreko
bestaren izenean: “Erregina eta Saratsak”, zumeari edo sahatsari
eman zaion bertze izen bat delako hori, “saratsa”.   

Ibaiertzean agertzen diren bertze zuhaitz mota batzuk dira haritza,
adarretako urkiletan huntza eta haritz-iratzea dituela, astigarra, eta
pago bakanen bat. Zuhaitzak oparo hazten diren leku honetan ez dira
falta intxaurrondoa, sahats iluna, gereziondoa eta basotutako
sagarrondoren bat. Oihanpean hurritza, elorri zuria eta zuhandorra
aurkitzen ditugu, eta sasitzan laharra eta sasi-arrosa.

Ibaiaren inguruko basogintzak bertze hainbat espezie ekarri ditu,
adibidez Kanadako makala, ia beti mihura gainean duela, platanondoa
eta haritz amerikarra, maiz bertako ibaiertzeko zuhaitzak baino dezente
gehiago hazten direnak. Akazia ere agertzen da.

Zubitik abiatuta ibilbideak egin daitezke eskuineko ibai-bazterreko bide
erosoetan barna, eta udaberri-uda garaian hango flora joria ezagutzeko
aukera izanen dugu.

Ehun metro luze egin daitezke paseoan ibaian beheiti, eta han ikusi
hondar-lurren gainean egindako lehengoratze-lanak. Natura imitatzen
duten teknikak erabiliz, ibai-sistemak lehen berezkoak zituen zuhaiztiak
berreskuratzeko bidea jartzen da. Ibar-hondo honetako hondar gorriko
lurzorua erraz higatzen da eta, hori galarazteko, enborrez eta landareez
osatutako errezelak eta bilbeak euskarri moduan jarrita eusten zaio.
Berez sortzen diren zuhaitzen sustraiek ere lan handia egiten dute,
ibaiertzeko lurrei eutsi eta lurzorua egonkortzen baitute. Paraje honek
balio didaktiko handia du, alderatzeko aukera ematen baitu, eskuin
ertzean badirelako eredu lehengoratua eta berezko eredua. Ezkerreko
ibai-bazterrean ezponda zutitu bat ikusten da, lur harritsua duena, eta
haritza eta astigarra ibai-bazterreko basoan integratuta.

Leinu-etxea Arraiozko zubiaren ondoan.
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Arraiozko zubitik ibaian goiti.

Gereziondoa 
(64. orr.)

Lizarra (70. orr.) Hurritza (56. orr.)

Intxaurrondoa 
(82. orr.) 

Zume gorria 
(98. orr.)

Haltza (50. orr.) Astigar arrunta
(52. orr.)

Sahats iluna 
(96. orr.)

Haltza, hurritza, 
zumalakarra, 
elorria

Makala

Haltza,
hurritza,
lizarra

Haltzadia

Makaldia
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Arraiozko zubitik ibaian beheiti.

Platano arrunta
(206 orr.)

Xaboi-belarra 
(145. orr.)

Haritz-iratzea 
(186. orr.)

Arkakaratsa
(pág.123)

Laharra (125. orr) Zuhandorra 
(66. orr.). 

Haritz arrunta (88. orr.)

Astigarra, hurritza,
lizarra, haritza

Zume zuria, lizarra,
haltza, zuhandorra, 
laharra

zume gorria, xaboi-belarra

Zuhaitz-geruza

Zuhaixka eta

belar geruza
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Bidasoa ibaiaren gaineko zubia Erreparazea jauregiaren ondoan dago,
eta biak ala biak Interes Kulturaleko Ondasuna izendatu ziren 2009an.
Baztango harri gorria nagusi da eraikuntzan. Erdi-puntuko begi handi bat
du, eta dromedario bizkarra, kokaleku bikaina dena, erdian eta altu

Erreparazea 

Herria: Oieregi

3 Koordenatuak:
X: 612.156

Y: 4.777.017

Erreparazea jauregia. Erreparazeako zubia.
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samar, Bidasoa ibaiaren zati handi bat ikusteko. Informazio-panel baten
azalpenari jarraituz, ibaiaren eskuin-ertzeko bide bat hartzeko aukera
dugu, Bertizko Jaurerrira eramanen gaituena. 

Baztan ibaiak, Oronoz-Mugairitik beheiti, trazatu zuzen samarra egiten
du, eta Bertizko zubitik beheiti, Zeberia errekaren urak hartu eta Bidasoa
izena hartuta, bihurria da, ibaiaren ibilgua mendiaren topografiak
baldintzatzen baitu. Alubioi-lur on, zelai, landu eta habitatuak ibaiaren
hegoaldera geratzen dira, Oieregiko ibai-bazterra eta alubioi-eremuak
eratuz.   

Zubitik ikusita, ibaia mendi-mazelari atxikia jaisten da, landarerik gabeko
malda higatuetan ikusten diren hareharri gorriko estratuak agerian
direla. Harri burdinkara ibaiaren ibilgu zuzenean ere ageri da, azpiko
sedimentuetan eta pilatutako hareak gorritzen duen ertzean.

Parke Naturalera sartzeko bidearen pareko ertzean, baso trinko, jarraitu
eta anitza hazten da, bertako lur azidotu eta emankortasun gutxikoaren
adierazgarriak diren landare ugari dituena. Hariztia menditik beheiti
heldu da, mazelan baitago gustura, ibaiaren ingurura iritsi arte. Txilardi
lehorrak eta otea, iratzea eta isatsa hazten dira oihanpean. Ibai-
bazterreko haltzak eta lizarren bat mendi-mazelako haritzekin nahasten
dira, huntz igokariez ongi hornituak, eta zumar hostozabalarekin eta
sahats ilunarekin ere bai. Elorri beltza, gorostia, hurritza eta ereinotza
ere hor dira. Espezie inbaditzaile anitz daude haritzen gainetik, platano
eta haritz amerikar tantaiak, udazkeneko paisaia gorriz margotzen
dutenak.

Pareko ertza zelaiagoa da eta harri ama karetsua da. Ibai-bazterreko
landa emankorragoa da, eta garai batean lizardi-hariztia hazten zen
bertan. Orain belazeak daude han, fruta-arbolak eta landaketa atlantiko
anitz. Ibaiertzeko haltzak, lizarrak eta hurritzak Kanadako makalarekin
partekatzen dute espazioa.

Zubitik beheiti ur-lasterra mantsotu egiten da eta ibaiak hare-sedimentu
eta errekarri anitz uzten ditu. Hondo-garraiaketak ekarritako gaiek
ibilguaren zati handi bat okupatzen dute eta udan, uretik kanpo direla,
belar anitz ageri dira haiek kolonizatzen, adibidez ur-piperra, egur-belarra
eta aukera galtzen ez duten gramineoak. Zume gorriak eta zume 
zuriak legarrei eusten diete, makal eta platano gazteek lagunduta.
Bazterretan haltza, astigarra, lizarra eta haritza ikusten ditugu. Zuhaitzik
altuenak Kanadako makalak, platanoak eta haritz amerikarrak dira.
Mihura ere jori dabil haien bizkar eta, jauregiaren ondoan, lurzoruari
eusten laguntzen duen banbu-kolonia trinko bat ere ikusten dugu.
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Erreparazeako zubitik ibaian goiti. Haltzadiak itzala ematen du izokin arrantzarako egokiak diren ur fresko eta oxigenatuen gainean.

Udazkenean bertako haltzek eta haritzek ez dituzte hartzen sartutako zuhaitzen kolore
gorrikarak. Gorostia (48. orr.)Ereinotza (76. orr.) Zume gorriak 

(98. orr.)

Lizarra (70. orr.)

Intxaurrondoa 
(82. orr.)

Haltza (50. orr.) Haritz arrunta 
(88. orr.)

Haritz amerikarra 
(210. orr.)

Haritz arrunta, 
gaztainondoa, gorostia

Haritz amerikarraHaritz arrunta Haltzadia

Hurritza, lizarra, ereinotza, 
intxaurrondoa Kanadako makala, platano arruntaHaritz amerikarra

Mazelako hariztia Sartutako landareak 
Haltzadia
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Erreparazeako zubitik ibaian beheiti.

Haritz amerikarra, Kanadako makala eta Platano arrunta erraz ezagutzen dira udazkeneko
kolore hartzen dutelarik. Banbua (195. orr.)Kalamu-palmondoa

(204. orr.)
Carex pendula
(161. orr.)

Huntza (128. orr.) Mihura (148. orr.) S. Roberto geranioa

Haritz-iratzea 
(186. orr.)

Orkatx arrunta 
(154. orr. )

Banbua

Zume gorria Haltza

dipticos escenarios euskera:Maquetación 1  18/06/19  19:59  Página 6



226

Sunbillako hiru begiko harriz-
ko zubia talaia bikaina da ibaia
eta inguruko paisaia ikusteko.
Ibaiaren erdiko puntu altu ho-
rretatik ikuspegi zabala dugu.
Lekua, gainera, begiratoki ur-
bano bitxia da, atzean Men-
daur mendiaren irudi itzela
duela.

Urak harria zulatuta sortu dira
ibai-arroa eta ibilgua, zenbait
puntutan agerian dagoen
harri amak erakusten duen

moduan. Sunbillako eskisto beltzak dira, beren buztin-egituragatik ibar
zabala eta simetrikoa eratzeko aukera eman dutenak. Ur geldia eta
sakona da, presak eutsita.

Ibaiko basoaren lehenengo zerrenda alubioi lurzoruko bazter buztintsu,
lau, emankor eta sakonetan hazten da. Haltzak mardulak dira hemen,

Harrizko zubia

Herria: Sunbilla

4 Koordenatuak:
X: 608.110

Y: 4.779.850

Puente de piedra, construido en 1562.
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eta tente hazten dira, edo ur aldera makurtuta. Itzal hertsia proiektatzen
dute ur fresko, garbi eta lasaien gainean. Lizarra, intxaurrondoa eta
zume zuria hazten dira, haltzarekin batera. Atzeko zerrendan, atzeko
lizarrekin tartekatuta, zuhaitz altuagoak ikusten ditugu, haritz amerikarra,
platanoa, Kanadako makala eta palmondoren bat ere bai. Oihanpean
ditugu elorri beltza, laharra, arrosa eta belarkara anitz, esaterako ezpata-
belarra, xaboi-belarra, xinxila, astamenda, eta garapen handiko gramineo
batzuk.

Presaren ondoan eta zubiaren azpian ezarritako legarretan, aldian behin
birmoldatuak izaten badira ere, zume gorriak ugari, zume zuri gazteren
bat, eta Kanadako makal eta platano ale gazte batzuk ere ikusten ditugu.
Uda aitzina doala eta ibaia lehor antzean delarik, legar-hondartza horiek
agerian geratzen dira. Sedimentu horien aukera ez dute galtzen
hazkunde azkarreko zenbait landarek, esaterako uretako piperbeltzak.
Punturen batean ranunkuloen lore horiak ikusten dira, uretako
beronikaren lore urdinak, astamendaren lore arrosakarak eta uretako
piperbeltzaren eta berro faltsuen lore zuriak.

Hormetan ugari da bitxilore zimarroia, Mexikotik ekarri zena eta
bitxilorearen antzeko loreak dituena, arraildurei atxikitako pikondoren
bat, eta zirrikituetakoak peto-petoak diren landareak, erraterako mu-
rruntza.

Zubitik beheiti, ibaiaren zati urbanoan, ibilgua eta ibai-bazterrak aldatuta
daude babes-lanen ondorioz. Horrek erran nahi du lurrezko ibai-bazterra
eta zuhaitzak kenduta daudela. Harri-hondartzak eta uharteak agertzen
dira presa, zubi eta ertzeko babesen inguruan, urak geldotu eta
errekarriak leku horietan pilatzen baitira. Ibilgu txikia berehala estaltzen
dute arestian aipatutako belar, zuhaitz gazte eta zuhaixkek. Espezie
horietatik zume gorria da, luzera begira, bertan geratzeko aukera gehien
duen espeziea, ederki moldatzen delako ur-lasterretan eta uholdeetan.

Kanposantuaren parera iristean ibaia bistatik ezkutatzen da eta harri
arteko ibilgu mehar eta asimetriko batean sartzen da, haltz gutxi batzuk
lagun dituela, zume gorri anitz harritzan eta zenbait zume zuri lur
hareatsuagoetan. Hondartzako harrietan ikusten da ibaiak bidean bildu
dituen harrien kolore aniztasuna: hareharriak, konglomeratu kuarzitikoak,
ofitak, kareharriak eta Sunbillan erauzitako eskisto beltzak. 
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Sunbillako harrizko zubitik ibaian goiti. Berezko haltzadia bi ertzetan, presaren aitzinetik. Legarren gainean, zurezko landaredi garatua: zume gorria eta zume zuria. Platano
arruntaren landare inbaditzaileak.

Herrian barnako zati “urbanoa” bi ertzetan eta landare belarkarak legar metakinetan.

Potamogeton crispus
(164 orr.)

Bitxilore zimarroia
(202. orr.)

Kalamu-palmondoa
(204. orr.)

Zume zuria 
(92. orr) 

Pikondoa (74. orr.)

Haltza (50. orr.) Platano arrunta
(206. orr.)

Lizarra (70. orr.)
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Sunbillako harrizko zubitik ibaian beheiti. Legarren kolonizazioaren hasieran igeberatza, uretako urrebotoia eta zume gorri gazteen multzoa.

Zubi berritik errekan beheiti, Bidasoa Sunbillatik ateratzen da.

Intxaurrondoa 
(92. orr.)

Zarra (160. orr.)Ur-berokina 
(170. orr.)

Egur-belarra 
(169. orr.)

Tupinamboa 
(211. orr.)

Ciperus eragrostis
(196. orr.)

Zume gorria 
(98. orr.)

Ur piperra 
(167. orr.)

Zume gorria

Hurritza 

Haltza,
zume zuria

Zume gorri gazteak Zume gorri garatuak

Zume gorria
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Zubi-egitura modernoa da, urdinez pintatutako arku metaliko ikusgarriak
dituena. NA-121 errepideko lanen haritik eraiki zen, eta Bide Berdetik
sartzen da bertara, edo Sunbillako errepide zaharreko 31 km-tik.

Zubi urdina 

Herria: Sunbilla

5 Koordenatuak:
X: 608.091 

Y: 4.782.023 
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Ibaiaren gaineko begiraleku interesgarria da. Ibilguaren erdian
kokatutako puntu altu batetik ibaiaren bi agertoki ikusteko aukera
ematen du. Ibaian goiti, Sunbillatik heldu den ibaiak ikatz-eskistoez
osatutako harri ama zeharkatzen du. Harrizko hondoa ageri da bi
ertzetan, eta ur gardeneko putzuak osatzen ditu sedimenturik ia batere
ez duen ibilgu gurian. Eskuin ertzeko malkarrean hariztia dago, hurritza
eta lizarra ere bai tarteka, huntza ere jori, eta baso-ertzean hazten diren
espezie belarkarez eta arantzatsuez osatutako sasitza. Bertze aldeko
ibai-bazter zelaian hazten den haltzadia berezkotasun maila polit baten
adierazgarria da. Lizar eta hurritz ale batzuk ere ikusten ditugu han-
hemenka, eta zume gorriak bazterreko eskistoetan. Bigarren
zerrendako baso aloktonoak ez du haltzadia eragozten, eta espezie
oportunistak eskasak dira, haien artean direla akazia eta platanoa. 

Zubitik harat, paisaia ireki egiten da landa zelai eta zabaletan, eta
lurzorua egokia da belazeentzat. Apenas ikusten den harrizko egitura,
eta ibilguaren hondoa orain sedimentuz zamatua ageri da, errekarriz
osatutako hondartzak han-hemen, eta lurrezko ertzak eraldatu eta
moldeatu ditu gizakiak.  

Haltzadia hagitz murriztua dago eta ale eskas batzuk bertzerik ez da
antzematen, zume zuriren bat, makal eta platano gazte zenbait,
bazterrei eusten dieten zume gorriak eta zubiaren ondoan haritzondo
bikain bat, ezkur ederrak ematen dituena, bere bizkortasunaren seinale.
Ezkerreko ibai-bazterra eskuinekoa baino azkarrago berpizten ari da,
lehenagoko haltzadiak eta galdutako lizardiak utzi zituzten lurzoru onak
gehiago direlako.

Ibaia lehengoratzeko egin diren lanei esker ibai-bazterreko basoak
azkarrago berrituko dira.
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Zubi urdinetik ibaian goiti. Ibilgu arrokatsuan ur lasaiak.

Zume gorria (98. orr.) Gorostia (48. orr.)Ereinotza (76. orr.)

Lizarra (70. orr.)

Pikondoa (74. orr.)

Haltzadia lizarrarekin

Hariztia lizar eta
hurritzarekin

Zume gorria

Makaldia

Haltza (50. orr.) Haritz arrunta 
(88. orr.)

Zume zuria 
(92. orr.). 
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Zubi urdinetik errekan beheiti, ibaiertz lehengoratua erriberako landarediarekin, haltza, zume gorria eta zume zuria tartean.

Platano arrunta
(206. Orr.)

Xaboi-belarra 
(145. orr.)

Orkatx arrunta
(154. orr.)

Egur-belarra 
(169. orr.)

Udaberri-lorea 
(150. orr.)

Tupinamboa 
(211. orr.)

Haritz-iratzea 
(186. orr.)

Ur piperra 
(167. orr.)

Ibaiertza
lehengoratze
bidean Ibaiertza 

suspertze
bidean

Zume gorria

Legar-hon-
dartzetan
ezarritako
belarrak
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San Migel zubiaren beha-
toki hau Berako ospetsuena
eta bisitatuena da, izan ere,
ibaiaren inguruko paisaia
bikainaz gain, ondare histo-
rikoa ezagutzeko aukera ere
eskaintzen duelako, Napo-
leonen garaiko guduaren
omenez eraikitako harrizko
oroigarriari esker.

Berara iristen delarik, Bidasoak ibilgu sakon eta zabala erakusten du,
behealdean ongi egituratutako ibai bati dagokiona. Argi bereizten da
Sunbillatik heldu den zati bihurri eta estutik. San Migel zubia mesozoiko
garaiko kareharrizko arro baten gainean eraikitzen da eta Berako
herrigunea lotzen du ibaiaren ezkerraldeko Zalain industria auzunearekin.
Bide Berdetik eta Suspela auzotik iristen da bertara.

San Migel zubia 

Herria: Bera

6 Koordenatuak:
X: 606.282

Y: 4.792.431
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Larrun mendia nagusitzen da eskualde osoaren paisaiaz, Berako herria
zeharkatzen duen Zia errekaren atzetik altxatuta.

Ibarraren topografiari esker, ibai-bazterreko haltzadiarekin batera, lizardi-
harizti zabal bat hazten da. Lizardiaren lurzoru emankorraren gainean
ezarri ziren herriko lehenengo biztanleak, eta etekina atera zioten,
nekazaritza eta abeltzantzan gogotik lan eginez.  

Orain zubitik antzematen da haltzadi lerratua, hagitz estua, bi ertzetan.
Garai bateko lizardiaren lekukorik ez da geratu, haren espazioa
herriguneak, industria-gune zabalak, belaze batzuek eta baratzeek hartu
dutelako, ibai-bazterreraino.

Kanpotik ekarritako zuhaitzak, akazia, platanoa eta bertze hainbertze,
izugarri hazten dira lurzoru emankorrei esker, eta ibai-bazterreko
basoaren itxura hartzen dute. Baina uholdeek jo eta hautsi eta erauzten
dituzte, eta haien enborrak, zubi-begietan trabatuta, ibilgutik atera
beharrak izaten dira. 

Interesgarria da egiaztatzea zubiaren inguruan, uraren ondoan, Bide
Berdearen ondoko estributik iristen den parajean, haltzadiaren lurzoru
sakonak daudela, eta bertan hazten direla antzinako basoen ezaugarri
ziren espezieak. Haltzarekin batera, zume zuria eta sahats iluna, lizarra,
astigarra, zumar hostozabala eta hurritza aurkitzen ditugu han. Behe-
mailako landaredian zuhandorra, orkatx arrunta, sanjoan iratzea, ezpata-
belarra, otsababak eta urrebotoia aurkitzen dira. Badira bertze espezie
batzuk Bidasoaren azken zatiko haltzadi hauetako giro epelean ohikoak
direnak, errate baterako erratza, otsarra, sasi-arrosa, ereinotza, udaberri-
lilia eta arbustua. Liana igokariak ere badira, huntzak eta aihen 
zuriak. Koroan hazten diren iratzeak ere han dira, garoa, orein-mihia,
haritz-iratzeak eta epifitoak zuhaitz-adarretako urkiletan. Mihura ere ez
da falta. Zubia erabat apaintzen du Erigeron mexikarrak; artoarekin
batera iritsi zen eta gaitasun handia erakutsi du bide-bazter irekiak
okupatzeko. Bidasoan barna Bortziriak eskualdera zabaldu zen
Baztaneraino, eta Belateko mendateak muga jartzen diola dirudi.
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Ur geldiak San Migel zubitik goiti. Haltzadia ongi egituratua da irudiaren eskuineko aldean, eta ez hain ongi pareko ibaiertzean.

Gorostia (48. orr.)Ereinotza (76. orr.) Zume gorria 
(98. orr.)

Lizarra (70. orr.)

Intxaurrondoa 
(82. orr.)

Haltza (50. orr.) Haritza (88. orr.) Haritz amerikarra 
(210. orr.)

Tamaina eskaseko 
haltzadia sartutako 
zuhaitz handien artean

Haltzadiko espezie 
anitzeko zatia

Haltzadia eta lizarra 
espezie zurgaiak nagusi
diren zuhaiztiarekin

Udako ur-landareak
ibaiertzean
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Irudiaren ezkerrean, haltzak sartutako espezieetako zuhaitz handiekin tartekatuta ikusten dira, eta platano arruntak hagitz murriztuta. 

Orkatx arrunta
(154. orr.)

Carex pendula
(161. orr.)

Orein-mihia 
(184. orr.)

Kalamu-palmondoa
(204. orr.)

Xinxila (141. orr.) Asto-belarra 
(200. orr.)

Garoa (187. orr.)

Platano arrunta 
(206. orr.)

Ezker erriberan haltzadia
landatutako zuhaitz
moztuekin tartekatuta

Eskuin erribera sartutako 
zuhaitz handiekin

Erriberako landaredi-hondarrak,
espezie aloktonoek inbadituta

Estratu arrokatsua 
ranunkuloak kolonizatuta. 
Udan ikusten da.
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Endarlatsa da Bidasoa ibaiaren Nafarroako azken zatia. 2016ra arte presa
bat zegoen han, izokinak harrapatzeko leku ona omen zena (gaztelaniaz
“pozo de los 50” esaten omen zioten leku hari). 

Zati honetako Bide Berdean barna ibilalditxoa eginez gero, ibai-bazter
honek gordetzen dituen joritasun botanikoa eta ekologia-giro aniztasuna
ezagutzeko aukera izanen dugu. Ez dago berez ibai-bazterreko basoa
deitzen duguna, ez eta alubioiko lurzorurik ere. Badira ibai-espezie
kolonizatzaileetako zuhaitzak, eta mendi-mazelako zuhaixka eta landare
belarkarak, txilarra eta otea gehiena, ibaiertzeko haitzetan beheiti
amiltzen direnak. Zuhaitz gehienak gazteak dira. Ibai-zintzur bati
dagokion giro latzak eragiten duen “estres-giroa” ederki antzematen
da landarediaren osaeran, garapenean eta egituran.

Hagitz berezia da haltza eta ereinotza tarteka nahasten dituen basoa.
Ereinotza ugariagoa da eta aleak handiagoak dira Nafarroako Bide

Endarlatsa 

Herria: Bera, Lesaka

7 Koordenatuak:
X: 603.050

Y: 4.794.260
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Berdearen amaieran den zubira iritsi ahala, eta are ederragoak eta
mardulagoak dira inguru hartako lurretan.

Ibaiertzean lurzoru hareatsu pixka bat aurkituz gero, hor hazten da zume
zuria, batzuetan sahats ilunarekin eta ahuntz-sahatsarekin batera, eta
ibilgu txikian zume gorria. Lurrean xaboi-belarra, orkatx-arrunta, aingeru-
belarra, azeri-buztanak, orein-mihia eta sanjoan iratzea. 

Lurzoru egonkorragoko lekuetan daude lizarra, haritza, zumar
hostozabala, elorri zuria, intsusa beltza, hurritza eta lizardi freskoan egoki
dauden espezieak, adibidez iratze arrunta eta frondeak koroan eratua
duten espezieak. Ez dira falta huntza, mihura eta haritz-iratze epifitoak,
eta bertze aihen mota batzuk, sasi-arrosa eta laharra ere ez. 

Bide Berdean barna gabiltzala ikusten ahal ditugu gurbitza, zumalakarra,
gartxu hostoestua eta gaztainondoa, haritza eta ezpela ere bai, leku
batzuetan berpizten ari dena, 2017ko tximeleta asiarraren inbasio
larriaren ondoren. Haritza duen ezpeldi hertsia izaera handiko landare-
estalkia da, ekologia berezi eta bizkorrekoa. Harrigarria da zeinen
indartsu hazten diren erliebe latzean. Badira ur-jario txikiak ere, bertan
hazten direla garaizka, Venusen zilborra, sanjoan iratzea, orein-mihia eta
Erigeon inbaditzailea. Akazia eta karmin-belar ikusgarria ere bai.

Nafarroako muga marrazten duen Endara errekara bisita egiten badugu
ikusi ahal izanen ditugu txilardi idorrak eta hezeak, sanjoan iratze ale
bereziak eta iratze mota ugari, eta gainera sakanetako haltzadia,
ereinotza tartekatua duena, pikondoa, intxaurrondoa eta sahats
zuhaizkarak. 
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Malkarrean haritza, gurbitza eta ezpela. Txilardi lehorrak eta hezeak. Haltzadia zerrendan lurzoruari eusten dio eta itzala ematen dio ibilguari. Lehen planoan, kanpotik
ekarritako flora, tximeletaren zuhaixka ereinotza duen haltzadian.

Bide Berdea

Haltzadia 
ereinotzarekin

Zuhaixka eta 
landare belarkara 
inbaditzaileak

Hariztia gurbitza
eta ezpelarekin

Haltzadia zumalakarrarekin

Txilardia

Tunela

Landarerik gabeko granito
zuria ibaiertzean

Tximeleten
zuhaixka

Haritza (88. orr.)Gorostia (48. orr.)Sanjoan iratzea
(185. orr.)

Egur belarra 
(119. orr.)

Asto-belarra 
(200. orr.)

Tximeleten zuhaixka
(194. orr.)

Haritz-iratzea 
(186. orr.)

Olibilla (119. orr.)
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Endarlatsako zubia. Bidasoaren azken zatia, Aiako Harriko mendigunean barna. Paisaian harizti azidotua, mazela granitiko malkarrean ongi kontserbatua. Gurbitza, ezpela
eta olibatxoa dituen formazioa, malkar haize-begian. Txilardi lehorra, espezietan oparoa, ibaiertzetik hurbil. Ezkerreko ertzean haltzadia ereinotzarekin eta bertako nahiz
kanpoko floraren aniztasuna, Bide Berdearen ondoan.

Ereinotza (76. orr.)Gurbitza (80. orr.) Ezpela (112. orr.)

Zume zuria 
(92. orr.)

Pikondoa (74. orr.)

Haltza (50. orr.) Zume gorria 
(98. orr.)

Zumalakarra 
(54. orr.)

Hariztia gurbitza
eta ezpelarekin

Haltzadia 
ereinotzarekin Hondarreko 

haltzadia zuhaitzekinBide
Berdea

Granitozko
hondartza

Zentrala
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Hiztegia

Akenioa: fruitu lehorra, monospermoa (hazi bakarrekoa) eta indehiszentea
(irekitzen ez dena). Aurkakoak: hostoak, zurtoinean bata bertzearen parean
txertatzen direnean.
Baia: azal fineko fruitu mamitsua, indehiszentea (irekitzen ez dena) eta polis-
permoa (hazi batzuekikoa).
Bakuna: linboa zatiketarik gabe duen hostoa.
Biurterokoa: bizi-zikloa bi urtean osatzen duen landarea.
Bizikorra: hainbat urtez bizi den landarea.
Braktea: egitura laminatua, hostoen desberdina, lorearen edo infloreszentziaren
oinean kokatzen dena. 
Disamara: samara moduko fruitua, bi elkartuta osatzen dena.
Dioikoa: lore sexubakarrak oin ar eta eme independenteetan dituzten landareak.
Drupa: fruitu mamitsua, irekitzen ez dena, barnean hazi bakarra duena.
Erorkorra edo galkorra: urtero zimeltzen eta erortzen diren hostoak; berriak
sortzen dira zuhaitzean hurrengo urtean.
Erroseta: begien arteko zatiak ez hazteagatik oso elkartuak agertzen diren
hostoen multzoa.
Estaminea: ugaltze-organo arra; filamentua eta antera ditu eta bertan du polena.
Folioloa: hosto konposatu baten linboa osatzen duten osagai edo hosto txiki
bakoitza.
Gerba: sexu bakarreko loreak (arrak edo emeak) biltzen dituen buru formako
infloreszentzia, ardatz malgua duena eta, horregatik, batzuetan zintzilikaria dena;
loreek ez dute ez petalorik ez sepalorik.  
Glabroa: ilerik gabea, soila.
Hozkatua: ertza zerra-hortzez osatua duen hostoa.
Hostoa: lamina erako organoa, sintesia egiten duena, normalean linbo edo lamina
eta pezioloa edo txortena dituena.
Infloreszentzia: forma anitzak osatuz elkartzen diren lore-multzoak edo lore-
lukuak.
Iraunkorra: bi urte edo gehiago bizi den landarea; hostoak urte guztian berde
mantentzen dituzten zuhaitz edo zuhaixkak.
Intxaurra edo eltzaurra (naf.): fruitu lehor, monospermoa (hazi bakarra) eta
indehiszentea (ez da berez irekitzen), normalean azal gogorrekoa.
Kaliza: sepaloez osatzen den lorearen kanpo-bilgarria.
Kapsula: fruitu lehorra, polispermoa eta dehiszentea (irekitzen dena).
Konposatua: linboa foliolo edo hosto txikietan banatua duen hostoa.
Korinboa: lore-luku batez osatutako infloreszentzia; pedizeloak ardatzaren altura
desberdinetan ateratzen dira, baina luzera desberdina dute, lore guztiak maila
berean kokatzeko moduan.
Korola: periantoaren barneko bertiziloa osatzen duten petaloen multzoa.
Lantzeolatua: lantza erakoa, alegia, forma eliptikoa eta luzatua duena, puntan
eta oinean estua.
Lentizelak: zenbait enborren azalean sortzen diren egiturak edo konkorrak,
aireztatzearekin lotura dutenak.
Lineala: linea edo lerro erako hosto luze-luzea, ertz paraleloak eta zabalak baino
aise ere luzeagoak dituena, adibidez gramineoen linboa.
Linboa: hostoaren lamina; laminaren sinonimoa.
Monoikoa: oin berean sexubakarreko lore arrak eta emeak dituen landarea.
Osoa: hosto, petalo edo sepaloaren ertz jarraitua, ez hortzik, ez oxkarrik, ez ber-
tzelako ebaki edo banaketarik ez duena.
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Pedizeloa: lorea edo infloreszentzia, eta ondoren fruitua, lotzen dituen txortena.
Petaloak: korola osatzen duten lorearen piezak; maiz kolore bizikoak dira,
intsektuak erakarri eta polinizazioa errazteko; kalizaren sepaloekin periantoa edo
bilgarria osatzen dute.
Pezioloa: linboa zurtoinarekin lotzen duen hosto zatia. 
Plubiometria: leku batean jasotako erauntsi kantitatea (euria, elurra, etab.).
Pubeszentea: ile fin eta motzekoa.
Punta: organo baten goitiko muturra. Hostoetan, zurtoinean txertatzen den
aldearen bertze aldeko muturra.
Samara: fruitu lehor eta indehiszentea (berez irekitzen ez dena), hegal moduko
apendize bat duena, haizeak eramatea errazteko.
Sepaloak: lorearen kaliza osatzen duten piezak; berdaxkak izaten dira eta
babesteko funtzioa dute; korolaren petaloekin periantoa osatzen dute.
Oihanpea: zuhaitz-sabaiaren azpian, lurretik hurbilena den estratuan, sortzen den
landaredia.
Puntaluzea edo puntazorrotza: punta zorrotz luzatuan estutzen den hostoa.
Txandakakoa: zurtoinean maila desberdinetan txertatzen diren hostoak, bakoitza
begi batean.
Unbela: lore guztien pedizeloak ardatzaren puntu berean, euritako baten haga-
txoen itxuran, txertatzen diren infloreszentzia.
Urterokoa: bizi-zikloa urtebetean edo gutxiagoan osatzen duen landarea.
Zerraduna: ertzean zerra moduko hortzak dituzten hostoak.
Koma: landareetan, mototsa, gandorra.
Luku: lore formazioa edo mordoa.
Soro (gazt.): 1 belardia. 2 landare batzuek hostoetan izaten dituzten esporangio-
formazioak. 
Soropildua: soropil antzekoa.
Zohikaztegia: zohikatza edo ikatz-lurra dagoen lekua.

Webgrafia eta orri interesgarriak

Landareak identifikatzeko eta haien ezaugarri ekologikoak ezagutzeko informazio
gehiago eskaintzen ahal duten hainbat web eta aplikazio bildu ditugu hemen.
Sareko baliabideak ugariagoak dira egunetik egunera eta, gonbidatzen zaituztegu
interesa pizten dizuen edozein gauzaren bila abiatzeko.

Bidasoari buruz:

- https://www.irekibai.eu/

- https://www.territoriosfluviales.es/resultados-bidasoa/

Real Jardín Botánico (CSIC)

- www.floraiberica.es

- www.arbolapp.es

- http://natusfera.gbif.es/ zure behaketak erregistratu eta partekatzeko

Nafarroako bertze orri eta gune batzuk, espezieak identifikatzen eta haiei buruz
gehiago ikasten laguntzen ahal digutenak:

- http://www.unavarra.es/herbario/index.htm

- http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria//MapaCultivos/htm/index.htm

- www.asturnatura.com
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