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5 Sarrera 

 

1.  
Sarrera  
Europar Batasunak honela definitzen ditu espezie exotikoak: "giza ekintzaren ondorioz beren 

ingurune ekologiko naturaletik kanpo garraiatu diren espezieak", nahita edo nahi gabe askatuak. 

Espezie horietako batzuek ingurune berrira egokitzea eta aurrera egitea lortzen dute. Espezie exotiko 

inbaditzaileak edo EEIak "beren ingurune ekologiko naturaletik kanpo sarrarazten eta hedatzen 

badira benetazko mehatxua bilaka daitezke biodibertsitate eta ekonomiarako". Europan, 12.000 

bakterio, onddo, landare eta animali espezie exotiko baino gehiago daudela kalkulatzen da. Horietatik 

% 10-15 inguru inbaditzaileak dira. Mota guztietako habitatetan aurki daitezke, itsasokoetan zein 

lehorrekoetan, eta azken hauen barruan, ur-masa mota guztietan ere. EEIek eragindako ondorio 

nagusiak honako hauek dira: 

 Biodibertsitatearen urripena: EEIak biodibertsitatearen urripenaren bost arrazoi nagusietako bat 

dira 

 Ondorio ekonomikoak: nekazaritzan, basogintzan, arrantzan edo azpiegituretan. EBn EEIek 

urtero 12.000 milioi euro inguruko gastua dakartela kalkulatzen da 

 Ondorioak giza osasunean: gaixotasun arriskutsuak heda ditzakete, hala nola alergia larriak, 

patogeno tropikalak, etab. 

Euskadin EEI ugari ezarri dira eta horietako batzuk oso problematikoak dira, hala nola poligono 

japoniarra (Fallopia japonica) edo bisoi amerikarra (Neovison vison). Eusko Jaurlaritzak eta URA-

Uraren Euskal Agentziak ekintza ugari burutu dituzte espezie horiek hauteman eta kontrolatzeko. 

Gidaliburu honen xedea gure ur-masetan dauden espezie inbaditzaileei buruz ikasteko eta 

sentsibilizatzeko tresna bat izatea da. 

 
Pampa-lezkak (Cortaderia Selloana) inbaditutako urertza 
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6 Helburuak 

2.  
Helburuak 
Gidaliburu honen helburuak honako hauek dira: 

 EAEko ibaietako landare exotiko inbaditzaileen espezie nagusien egoera aztertzea 

 Ur gezetako landare EEIen prebentzioari eta kontrolari buruzko berrikuspena egitea 

 Ur gezetako landare EEIen kudeaketari buruzko gidaliburu bat edukitzea, denentzako egokia 

 Prebentziorako eta sentsibilizaziorako informazio-liburuxka bat prestatzea  

 

 

 

  



  
 

 

 

7 Jardunbide egokiak 

3.  
Jardunbide egokiak 
Zer jakin behar genuke landare inbaditzaileei buruz? 

Oso azkar hazten dira, barreiatzeko ahalmen handia dute hazien edo landareen zatien bidez (adarrak, 

sustraiak, erraboilak), aitzindariak izan ohi dira (jatorrizko landaredia narriatua edo joana den 

inguruneak kolonizatzen dituzte) eta batzuetan beste landareentzat substantzia toxikoak jariatzen 

dituzte horiekin lehiatzeko.  

Nola prebenitu? 

Gogora ezazu landare EEIak desagerraraztea edo kontrolatzea zaila eta garestia dela. Landare 

exotikoen inbasioei aurre egiteko modurik onena urertzeko landaredia egoera onean mantentzea edo, 

ondo ez badago, lehenbailehen leheneratzea da, bertako espezieak erabiliz. Espezie inbaditzaileak ez 

dira landatu behar, ezta lur pribatuetan ere, izadira erraz ihes egiten baitute: dokumentazio ataleko 

zerrendak begira itzazu. Espezie horien sakabanaketari lagun diezaioketen ekintzak sahiestu behar 

dira, esaterako, akuarioetan erabiltzea. Espezie inbaditzaile baten presentzia antzematen bada, 

lehenbailehen desagerrarazten saiatu behar da. URAren webgunean Euskadiko ibilguetan inbasio 

goiztiarrak komunikatzeko kanala aurkituko duzu. Horretaz arduratzen den ibilguen kontserbazio eta 

leheneratze zerbitzu bat badugu.  

Nola jokatu?  

Profesionala bazara, gidaliburu hau zure jardueretarako gida izan daiteke. Gogora ezazu ingurumenari, 

urei, laneko segurtasunari eta, herbizidak erabiltzen badituzu, produktu kimikoei buruzko araudi guztia 

bete behar duzula. Profesionala ez bazara, URA jakinaraz ezazu. Gaizki planifikatutako edo burututako 

ekintzek, borondate onez egiten badira ere, inbasioa larriagotu dezakete. 

Gidaliburu honetan espezie inbaditzaileak desagerrarazten saiatzeko 

edo, okupazio maila handiegia denean, egoera egokian kontrolatzeko 

teknikak azaltzen ditugu. URAn metodo fisikoei lehentasuna ematen 

diegu. Herbizidak kasu larrietan soilik erabiltzea proposatzen dugu. 

Metodo fisikoak 

Landare txikiak, 1-1,5 metro artekoak, eskuz edo aitzurraren edo beste 

tresna arin baten laguntzaz atera daitezke. Oro har, landare osoa kendu 

behar da, sustraiak eta errizomak barne. Lurra hezea dagoenean 

emaitza hobeak lortzen dira. Trebatutako langileak arduratu behar dira 

bertako landareak ez erauzteko. Espezie belarkara batzuen kasuan 

eskuzko tresnarekin (sega edo aihotza) moztea edo segatzea 

proposatzen da, ebaki garbiak eginez. Eskokatzeko makinak eta motosegak ez dira komenigarriak. 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/espezie-inbaditzaileak/u81-000327/eu/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/espezie-inbaditzaileak/u81-000327/eu/
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8 Jardunbide egokiak 

Batzuetan zuhaitzak moztea proposatzen da. Hauek askotan ernaberritzen dira, beraz, material opakuz 

estali edo batzuetan produktu kimikoekin tratatu daitezke. Kimu berriak ateratzen badira eskuz kendu 

behar dira, baliteke prozedura urtetan zehar errepikatu behar izatea. 

 

Eraztuntzea landarearen azala kentzean datzan teknika da, argazkian 

ikusten den bezala, 10 cm baino gehiagoko "eraztuna" eginez. 

Ebakidurak behar adina sakonera izan behar du (batzuetan 5 cm-

raino) landarearen hodi eroale guztiak moztu ahal izateko.  

 

Zenbait egoeratan lurra material opakuz estaltzea proposatzen da, hala nola geoehunez, kimatzea 

saihesteko eta lur azpiko ugalketa-sistemak hilarazteko. 

Metodo kimikoak 

Herbizidak kasu larrietarako utziko dira eta ongi ekipatutako eta trebatutako profesionalek soilik erabil 

ditzakete, indarrean dauden arau guztiak errespetatuz. Produktu bakoitzaren eskuliburuan 

gomendatutako dosiak erabili behar dira. Ez dira egun euritsu edo haizetsuetan erabili behar. Ez dira 

inoiz uretatik 5 metro baino gutxiagora aplikatu behar. Tratamendurako unerik onena udaren amaiera 

eta udazkenaren hasiera da, landareek sustraietara erreserbak 

bidaltzen dituztenean. Erabilienak glifosatoa, piklorama eta 

triklopira dira. Herbiziden aplikazioa ondorengo tekniken bidez 

egitea proposatzen da: 

 Injekzioa: landare belarkaretan, xiringaz; zuhaitzetan, 10 cm-

ko sakonerako eta 45º-ko inklinazioko zuloak egingo dira 

zulagailu batekin, gero produktua berehala ezarriko da eta 

zuloa argizariarekin zigilatuko da 

 Motzondoan jartzea: zuhaitza moztu eta gero, berehala jarri 

behar da produktua landarearen alde baskularrean, azaletik 

hurbil; brotxaz edo tresna edo zulagailu batekin zuloak eginez 

jar daiteke; zuhaitz batzuetan gatza  erabil daiteke; produktua 

ezarri ondoren material opaku batez estali behar da  

Lurren, makineriaren eta landare hondarren kudeaketa  

Gai hauetarako prozedurak izatea komenigarria da, landare 

hondarrek inbasioak sorraraz baitezakete beste eremu 

batzuetan. EEIek kutsatutako lurrak mugitzea saihestu behar 

da, baina mugitzea ezinbestekoa bada, hobe da lur horiek 

metro bateko sakoneran lurperatzea, geoehunarekin estaltzea 

eta, azkenik, lur garbiarekin estaltzea. Jardun-eremua balizatu 

behar da eta ibilgailuen eta makineriaren sartzea mugatu behar 

da. Tresna, arropa, makineria eta ibilgailu guztiak artoski 

garbitu behar dira, ernaberri daitezkeen hondarrak erabat 

kentzeko (haziak, zurtoinak, errizomak,...). Landare hondarrak 

ez dira izadian utzi behar, ongi itxitako poltsetan gorde eta estalita garraiatu behar dira. Egokiena horien 

balorizazio energetikoa egitea da zentro eskudunetan. Espezie bakoitzaren fitxan zer egin jakiteko 

argibideak aurkituko dituzu.   



  
 

 

 

9 Espezieen kudeaketa 

4.  
Espezieen kudeaketa 
Euskadiko ibaietako landare espezie inbaditzaile problematikoenak aukeratu dira. Gehienak 630/2013 

Errege Dekretuan, Espezie Inbaditzaileen Katalogoan, Europako Araudietan eta UICNeko 100 espezie 

exotiko kaltegarrienen zerrendan biltzen dira. 

1.  Acacia dealbata: arkazia 

2.  Acacia melanoxylon: arkazia beltza 

3.  Ailanthus altissima: ailantoa 

4.  Arundo donax: kanabera 

5.  Buddleja davidii: budleja 

6.  Cortaderia Selloana: panpa-lezka 

7.  Crocosmia × crocosmiiflora: krokosmia 

8.  Fallopia japonica: poligono japoniarra 

9.  Helianthus tuberosus: tompinanbua 

10.  Ipomoea indica: kanpaitxoa 

11.  Pterocarya x rehderiana: txinatar 

intxaurrondoa 

12.  Robinia pseudoacacia: sasiarkazia 

Hurrengo orrialdeetan espezie bakoitzari buruzko banan-banako fitxak aurkezten dira. Hauek 

espezieen deskribapena, arriskugarritasuna eta horiek kontrolatzeko edo desagerrarazteko teknikak 

azaltzen dituzte. 

 

Txinatar intxaurrondoa (Pterocarya x rehderiana), Bizkaian hedatzen ari den espeziea da 

4.13 atalean oraingoz hainbeste kezkatzen ez duten beste espezie batzuk aurkezten dira. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8565
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8565
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/legislacion/leg-comunitaria-reglamentos-exoticas.aspx
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-126-Es.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2000-126-Es.pdf
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10 Espezieen kudeaketa 

4.1. Acacia dealbata: ARKAZIA 

 Acacia dealbata: identifikazioa 

Hosto iraunkorreko zuhaitza 
da, 15 m-raino irits daiteke. 
Azal leuna du, arrea edo grisa. 
Hosto berde ilunak ditu, 
konposatuak, hostoxka pinatu 
anitzekin. Loreak globo 
itxurako glomerulutan biltzen 
dira, bakoitzak hori koloreko 
25-30 lore bilduz. Era 
ikusgarrian loratzen da 
urtarriletik martxora bitartean. 
Fruituak zorro itxura du eta 4-
10 cm luze da.  
 

Ibaiertzak (batez ere eraldatuak daudenak) kolonizatzen dituen baso espeziea da. Batez beste 50 urte 
bizi da. Hazi ugari ematen ditu eta hauek lurrean iraun daitezke hamarkadetan zehar. Sute baten 
ondoren, haziak indarrez ernetzen dira. Mozten denean anduitik eta sustraietatik ernaberritzen da. 
Lurzoru eguzkitsuak nahiago ditu. Beste landareentzako toxikoak diren substantziak sortzen ditu. 
 

 Acacia dealbata: jatorria eta kokapena 

Australian eta Tasmanian du bere jatorria. Lorezaintzan eta basogintzan erabili ohi da eta lau 
kontinentetan zehar hedatu da XVIII. mendeaz geroztik. Euskadin maiz aurkitzen da Gipuzkoan, eta 
Bizkaian ugaria da 500 m-ko kotatik behera.  
 

 Acacia dealbata: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Oso espezie inbaditzailea da, bere hazkunde azkarra, hedapen gaitasun handia, borroka kimikorako 
gaitasuna eta lur eraldatuak okupatzeko erraztasuna direla medio. Baso monoespezifikoak eratzeko 
joera du. Bere lore-hautsak maiz alergiak sortzen ditu. Oso zaila da desagerraraztea bere haziek 
hamarkadetan zehar iraun beitezakete. 630/2013 EDan sartuta dago. 
 

 Acacia dealbata: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Ezarritako arkazia baso edo zuhaizti bati erasotzen zaionean, tratamenduak urteak iraun ditzake hazi-
bankua agortu arte. Horrela da prozedura: 
 

 Urteroko plantulen erauzketa, eskuz edo tresna arin baten laguntzaz; sustrai guztiekin atera behar 
dira 

 Zuhaitz handiagoetarako eraztuntzea proposatzen da, ahal bada hazkuntza garaian, udaberrian 
eta udan 

 Tamaina ertaineko aleei dagokienez, ez da eraztuntzearen eraginkortasunari buruzko aipamenik 
aurkitu; moztea eta motzondoa material opakuz estaltzea proposatzen da 

 
Lehen tratamenduaren ondoren, bizkor hazten diren bertako espezieak berlandatu behar dira, lehia 
sustatzeko eta itzala emateko. Landare-hondar guztiak kendu eta zentro eskudunetara eraman behar 
dira horien balorizazio energetikoa egiteko. Ez dira konpostatu behar. Erabilitako material guztia artoski 
garbitu behar da haziak ongi kentzeko. 
 
Beharrezkoa da urteroko plantulak kentzen jarraitzea urtetan zehar, hazi-bankua agortu arte. 
Tratamenduak funtzionatzen ez badu, herbizidak (glifosatoa edo triklopira) erabil daitezke zuzenean 
motzondoan edo injekzio baten bidez, baina ondoko urtean egon daitezkeen kimuak kendu beharko 
dira. 
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4.2. Acacia melanoxylon: ARKAZIA BELTZA 

 Acacia melanoxylon: identifikazioa 

Hosto iraunkorreko zuhaitza da, 20 m-raino irits daiteke. Azal gris 
ilun pitzatua du. Lantza itxurako sasihostoak ditu, berde ilun 

kolorekoak eta 
8-10 cm luze 
direnak. Zurixka 
koloreko eta 

1 cm-ko 
diametroa duten 
infloreszentziak 

ditu.  
 
Espezie hau 100 
urtez bizi 
daiteke, eta 50 
urte bizigai iraun 

dezaketen hazi kopuru handiak sortzen ditu. Hauek suteen ondoren 
indarrez ernaberritzen dira. Anduitik eta sustraietatik erne daitezke. 
Ibaiertzak kolonizatzen dituen baso espeziea da. Beste 
landareentzat toxikoak diren substantzia kimikoak igortzen ditu. 
 

 Acacia melanoxylon: jatorria eta kokapena 

Australian eta Tasmanian du bere jatorria. Baso- eta ornamentazio-espezie gisa erabili ohi da, eta 
horrek bere hedapena bultzatu du planetako eremu epel zabaletan zehar. EAEn aski maiz agertzen da 
Bizkaian, 350 m-ko kotatik behera.  
 

 Acacia melanoxylon: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Euskadin espezie hau ez da arkaziaren egoera larrira iritsi, hala ere, ahalmen inbaditzaile handia 
duen espeziea da, Iberiar penintsulako beste leku batzuetan ikusi den bezala. Oso zaila da espezie 
hau desagerraraztea anduitik eta sustraietatik ernaberritzeko duen gaitasunarengatik eta hazien 
iraupenarengatik. 630/2013 EDan sartuta dago. 
 

 Acacia melanoxylon: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Proposatutako sistema arkaziarentzat egindakoaren antzekoa da: 
 

 Urteroko plantulen erauzketa, eskuz edo tresna arin batekin; sustrai guztiekin atera behar dira 

 Zuhaitz handiagoetarako eraztuntzea proposatzen da, ahal bada hazkuntza garaian, udaberrian 
eta udan 

 Tamaina ertaineko aleei dagokienez, ez da eraztuntzearen eraginkortasunari buruzko aipamenik 
aurkitu; moztea eta motzondoa material opakuz estaltzea proposatzen da 

 
Lehen tratamenduaren ondoren, eremua berlandatu behar da inbaditzaile honentzako baldintza zailak 
sortzeko: lehia eta itzala. Kimuak itzuliko direla badakigunez, landare gazteak eskuz kentzen jarraitu 
beharko da urtetan zehar, hazi-bankua agortu arte. 
 
Landare hondar guztiak kendu behar dira eta, ahal bada, balorizazio energetikoaz arduratzen den 
zentro eskudun batera eraman. Ez da konpostatu behar. Erabilitako tresneria eta ekipamendua kontu 
handiz garbitu behar dira, hazirik ez zabaltzeko. 
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12 Espezieen kudeaketa 

4.3. Ailanthus altissima: AILANTOA 

 Ailanthus altissima: identifikazioa 

Ailantoa zuhaitz 
hostoerorkorra da eta 
25 m-raino irits daiteke. 
Azal gris eta pitzatua du 
eta adar gazteek kolore 
gorrixkak hartzen 
dituzte. 10 eta 40 
hostoxka arteko 
hostoak ditu, eta 
horietako bakoitzak 8 
eta 12 cm bitarteko 
luzera du. Orpo 
bakoitza arra ala emea 
da (landare dioikoa). 
Loreak 20 cm-ra irits 

daitezkeen 
infloreszentzietan 

biltzen dira. Bere sustraiek anitz garatzea lortzen dute, landare 
amatik 15 m-raino. Espezie aitzindaria da, askotariko baldintzetan 
bizitzeko eta eremu oso narriatuak kolonizatzeko gai da. Oso azkar 
hazten da. Hazi ugari ekoizten ditu, baina hauek urtebeteko 
bideragarritasuna besterik ez dute. Anduitik edo sustraietatik 
ernaberritzeko gaitasun handia du. Beste landare batzuei eragiten dieten toxinak jariatzen ditu. 
 

 Ailanthus altissima: jatorria eta kokapena 

Txinatik dator. Lorezaintzan erabili ohi da eta kontinente guztietara hedatu da Antartikara izan ezik. 
Iberiar penintsulan oso ugaria da eta ziurrenik hedatzen jarraitzen du. EAEn hiru lurralde historikoetan 
aurkitzen da, baina oraindik ez da hain ugaria. 
 

 Ailanthus altissima: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Ailantoak izugarrizko ahalmen inbaditzailea du eta inguruko eskualdeetan bortizki hedatu da. Araban 
oso problematikoa izan liteke. Beste espezieak desagerrarazteko eta bere espezieko orbanak soilik 
sortzeko joera du. Alergiak eragiten ditu. 1143/2014 Europako Erregelamenduan eta 630/2013 EDan 
aipatzen da. Behin finkatuta oso zaila da desagerraraztea.  
 

 Ailanthus altissima: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Oso garrantzitsua da garaiz antzematea eta berehala desagerraraztea. Proposatutako teknikak 
honako hauek dira: 
 

 Urteroko plantulen erauzketa, eskuz edo tresna arin batekin; sustrai-sistema osoa atera behar da 

 Ale handiak eta ertainak moztea eta motzondoak material opakuz estaltzea; anduitik eta 
sustraietatik ernaberrituko da ziur eta, beraz, kimuak kenduko beharko dira luzaz (beharbada 
zenbait urtez), sustrai-erreserbak agortu arte; horrek jarraipen plan bat eskatzen du 

 
Langileak ondo babestu behar dira alergia-arriskua dela eta. Hondarrak balorizazio energetikoaz 
arduratzen den instalazio eskudun batera bidali behar dira. Hondarrak ez dira konpostatu behar. 
Kontrol mekanikoa eraginkorra ez den kasuetan, zuhaitz-ale helduei herbizidak eman behar zaizkie 
metodo hauetariko bat erabiliz: 
 

 Glifosatoa edo triklopiroa injektatzea zulagailuz egindako zuloetan 

 Glifosato, trikopir eta pikloramaren konbinaketa bat erabiltzea motzondoan  
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4.4.  Arundo donax:  KANABERA 

 Arundo donax: identifikazioa 

Gramineo iraunkorra da eta 
5-6 m-raino irits daiteke. 
Kanaberek 20-25 cm-ko 
segmentuak dituzte. 
Hostoek zinta itxura dute, 
60 cm-raino irits daitezke 
eta berde kolorekoak dira. 
Gure eskualdean horitu 
egiten dira neguan. Bere 
infloreszentziak edo lore-
multzoak 60 cm-raino irits 
daitezke. Bere sustrai-
sistema errizomaduna 
indartsua da. 
 
Eremu hezeetan landare ohikoa da: ibaiertzetan, aintziretan, hezeguneetan, ubideetan,... Ez ditu negu 
gogorrak ongi jasaten. Ingurune eguzkitsuak gustatzen zaizkio. Gure eskualdean errizometatik 
ugaltzen da, baita zurtoin helduen aldaxken bidez ere. 
 

Arundo donax: jatorria eta kokapena 

Jatorriz Asiakoa da. Mundu osoko eremu epeletan hedatu da mendeetan zehar (seguruenik 
milurtekoetan zehar). EAEn aurki dezakegu, penintsulako beste eskualdeetan bezain ugaria ez den 
arren. 

Arundo donax: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Espezie honek izugarrizko ahalmen inbaditzailea du eraldaketak jasaten dituzten inguruneetan. 
Bere errizomek bizirik iraun dezakete denbora luzez. Urertzak inbaditzen ditu bertako landaredia 
ordezkatuz eta egitura ia monoespezifikoak sortuz. Urertzak ezegonkortzen ditu eta tapoiak eragiten 
ditu ur-goraldiak daudenean. 630/2013 EDan sartuta dago. UICNko munduko 100 espezie inbaditzaile 
kaltegarrienen zerrendan agertzen da. 
 

 Arundo donax: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Asko hedatu den eremuetan oso zaila da espezie hau kontrolatzea. Baina Euskadin oraindik asko 
ezarri ez denez, oraino kontrola daiteke. Hauek dira metodoak: 
 

 Urarekin kontaktuan dauden eta Arundo donax-ez estalita dauden urertzetan, kanaberak gutxienez 
bi aldiz moztu behar dira uda bukeran, hauek ahuldu daitezen; neguan, azken orrazialdia emango 
zaio ezpondari eta sahats adarrekin estaliko da, hauek kanaberak ordezkatuko baitituzte ondoko 
urtean 

 Urertzetik kanpo, kanaberaz arrunt estalitako eremu lauetan ebakidura bat egingo zaio kanaberari 
aireko zatian, eskuko tresna edo tresna mekaniko baten laguntzaz; ondoren material opaku 
gogorrez estali (errizomen ernaberritzea eragozteko), 50 cm-ko landare-lur geruza bat ezarri eta, 
azkenik, bertako espezieak erein eta landatuko dira; sekzio hidraulikoan izan daitekeen 
beherakada ebaluatu behar da 

 
Kasu larrietan, landareen ebaketa mekanikoa egingo da bigarren eta hirugarren adabegien artean eta 
glifosatoa berehala injektatuko zaie. Gerta daiteke tratamendua hiru aldiz errepikatu behar izatea urte 
berean, hiru asteko tarteak utziz. Ondoko udazkenean bertako espezieak landatu behar dira. 
 
Urteroko kimuek ez dute ernaberitzeko gaitasunik, beraz, lehortu eta baloriza daitezke, bai materialki 
bai energetikoki. Lignifikatutako zurtoinak instalazio eskudunetara eraman behar dira beren balorizazio 
energetikorako. Bioerregaiak ekoizten dituzten instalazioetara ere eraman daitezke.  
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4.5. Buddleja davidii: BUDLEJA 

 Buddleja davidii: identifikazioa 

Zuhaixka erdi-hostogalkorra da eta 4-5 m-raino irits 
daiteke. Lantza itxurako hostoak ditu, hauek 20 cm-
raino irits daitezke eta zurixkak edo zilar-kolorekoak 
dira azpialdean. Loreak purpura kolorekoak dira eta 35 
cm-raino irits daitezkeen infloreszentzietan biltzen dira. 
Ekainetik azarora bitartean loratzen da. Hiru urte eta 
erdi arte bizigaiak diren hazi ugari ekoizten ditu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gure eskualdean urertz eraldatuak, errepideen eta 
trenbideen ezpondak, eta abar azkar inbaditzen ditu. 
Haziaren bidez ugaltzen da eta anduitik edo 
sustraietatik ernaberritzen da landarea mozten bada 
edo izoztearen ondorioz hiltzen bada. Aldaxken bidez 
ere ugaltzen da. 
 

 Buddleja davidii: jatorria eta kokapena 

Jatorriz Txinakoa da. Lorezaintzan erabili ohi da eta Europan, Amerikan eta Ozeanian bertakotu egin 
da. Kantauriar isurialdean oso ugaria da, batez ere hirietan, herrietan, industria-guneetan, garraio-
azpiegituretan eta urertz narriatuetan.  
 

 Buddleja davidii: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Ezaugarri inbaditzaileak dituen espezie oportunista da. Ugalketa sexual nahiz asexual eraginkorra 
du. Landaredi naturala mugatzen duten masa monoespezifikoak eratzeko gai da denbora laburrean. 
630/2013 EDan aipatzen da. 
 

 Buddleja davidii: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Budleja desagerraraztea oso zaila da. Espeziea kontrolatzeko teknikak honako hauek dira:  
 

 Urteroko plantulen erauzketa, eskuz edo tresna arin baten laguntzaz; garrantzitsua da sustrai-
sistema osoa ateratzea 

 Ale-helduak osoki ebakitzea: horretarako unerik onena udaren amaiera baino lehen da, hazien 
garapena eta sakabanatzea saihesteko; ernaberritzeak egongo direla aintzat hartuta, kimu gazteak 
garaiz kendu beharko dira ondoko urteetan, hazi-bankua eta sustrai-sistema agortu arte 

 Urertzetik kanpo dauden eremu lauetan, aleak ertz zorrotzak utzi gabe moztu behar dira, ondoren, 
material opaku gogorrez estali (sustraien ernaberritzea eragozteko), 50 cm-ko landare-lur 
geruza bat ezarri eta, azkenik, bertako espezieak erein eta landatu behar dira 

 
Landare honen hondarrak balorizazio energetikoaz arduratzen den zentro batera behar den bezala 
estalirik eraman behar dira. Erabilitako materiala eta ibilgailuak ere artoski garbitu behar dira. 
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4.6. Cortaderia selloana: PANPA-LEZKA 

 Cortaderia selloana: identifikazioa 

Landare belarkara da eta 3,5 m-ko diametroko multzoak edo makoilak osatzen ditu. Hosto luze (3 m-
raino), zabal (3 cm-raino) eta zorrotzak ditu. Bere loreak 1 m-ko infloreszentzietan biltzen dira, 4 m-
rainoko pedunkuluen gainean. Uztailetik urrira bitartean loratzen da. Ez ditu lehorte luzeak jasaten. Ale 
handiek izotzaldiak jasan ditzakete, baina txikiek ez. Hazien bidez ugaltzen dira (landare eme batek 
urtero milioi bat hazi ekoitz ditzake), baita sustraien bidez ere makoila hausten denean. 
 

 
 

 Cortaderia selloana: jatorria eta kokapena 

Jatorriz Hego Amerikakoa da. Lorezaintzan asko erabiltzen da eta munduko eskualde epel eta ez oso 
lehorretan hedatu da. Euskadin kantauriar isurialdean asko hedatu da, hor, hiriko eta hiri-inguruko 
eremu narriatuak kolonizatzen ditu, baita landa- eta baso-eremuak ere. 
 

 Cortaderia selloana: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Panpa-lezka landaredi narriatua duten ibaiertzak kolonizatzen dituen landare inbaditzaile eta oso 
erasokorra da. Ugaltzeko gaitasun handia du eta bere espezieko multzoak osatzen ditu. Alergiak sor 
ditzake. 630/2013 EDan sartuta dago. 
 

 Cortaderia selloana: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Espezie hau desagerrarazteak ahalegin handiak eskatzen ditu. Talde profesionalak dira, 
makineriaren laguntzaz, landare honen kontrolaz arduratu behar direnak. Hau da kontrol-mekanismoa: 
 

 Urteroko plantulen eta plantula gazteen erauzketa sustrai osoa kenduz, eskuz edo tresna arin 
batekin 

 Landare helduak irailean haziak sortu aurretik kendu behar dira, edo infloreszentziak moztu eta 
poltsa hermetikoetan gorde; makoila helduen kasuan, hondeagailu baten laguntzaz irauli eta 
sustrai-sistema osoa atera behar da 

 
Lehen tratamenduaren ondoren bertako espezieak berlandatu behar dira. Ondoko urteetan balizko 
ernaberritzeak suntsitu behar dira. 
 
Landare-hondarrak balorizazio energetikoaz arduratzen den zentro batera eraman behar dira. Kontuz 
ibili behar da haziak edo bestelako hondarrak ez sakabanatzeko. Material guztia garbitzea oso 
garrantzitsua da. Langileak ondo babestu behar dira hosto zorrotzetatik eta alergietatik.  
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4.7. Crocosmia × crocosmiiflora: KROKOSMIA 

 Crocosmia × crocosmiiflora: identifikazioa 

Landare iraunkorra da, 1 m-raino irits daiteke eta 
makoila edo multzo txikiak osatzen ditu. Hostoek zinta 
itxura dute eta 40 cm-ko luzera eta 2 cm-ko zabalera 
har dezakete. Loreak, laranja edo gorrixka kolorekoak, 
10-20 unitate inguruko buruxketan biltzen dira. 
Maiatzetik abuztura bitartean loratzen da. Errizomak 
eta erreboilak ditu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingurune hezeetan ohikoa da eta oso ondo egokitzen 
da ibaiertzetan. Gure eskualdean lurpeko organoen 
bidez ugaltzen da. Izozteek landarearen aireko zatia 
soilik hondatzen dute. 
 

 Crocosmia × crocosmiiflora: jatorria eta kokapena 

1880an Frantzian sortutako hibridoa da. Landare apaingarri gisa erabiltzen da eta basatia bihurtu da 
Amerika, Europa, Asia eta Ozeaniako herrialde epel anitzetan. EAEn kantauriar isurialdean 350 m-ko 
kotatik behera agertzen da, eta bertan ugaritu egin da zenbait eremutan. 
 

 Crocosmia × crocosmiiflora: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Krokosmia landare inbaditzaile eraginkorra da modu asexualean sakabanatzeko duen gaitasun 
handiari esker. Eremu batean sartzen bada azkar heda daiteke oso populazio trinkoak eratuz. Hauek 
lurra estaltzen dute eta bertako espezie belarkarak ordezkatzen dituzte. 
 

 Crocosmia × crocosmiiflora: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Landarea desagerrarazteko hurrengo jarduerak burutu behar dira: 
 

 Aleen erauzketa aitzurraren laguntzaz, landarearen lurpeko zati guztiak kenduz 

 Errizoma edo erraboilaren bat gera daitekeenez, kimuak kentzen jarraitu behar da sasoi berean 
eta ondoko urtean 

 
Lehen tratamenduaren ondoren, bertako espezieak berlandatu behar dira lehia sustatzeko eta 
landaredi naturala berreskuratzeko. 
 
Hondarrak ez dira inon utzi behar. Poltsa hermetikoetan eraman behar dira balorizazio energetikoaz 
arduratzen den zentro eskudun batera.  
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4.8. Fallopia japonica: POLIGONO JAPONIARRA 

 Fallopia japonica: identifikazioa 

Landare belarkara iraunkorra da eta 3 m-ko garaiera 
gainditu dezake. Urteroko zurtoinak hutsak eta 
gorrixka kolorekoak dira (batez ere kimu gazteak) eta 
adabegiak eta adabetarteak dituzte. Hosto 
arrauzkarak 15 cm-raino irits daitezke. Bere lore zuriak 
12 cm-rainoko multzoetan biltzen dira. Bere sustraiak 
3 m-ko sakoneraraino irits daitezke eta landare amatik 
7 m-ra hedatzen dira. 

 
 
 
 
 
 
 
Landare hau eremu heze eta epeletan ohikoa da. Oso 
azkar hazten da (8 cm/egun) eta lurzoru eraldatuak 
koloniza ditzake. Sustraien errizometatik eta zurtoinen 
aldaxken bidez ugaltzen da. Errizomak latente egon 
daitezke 20 urtez. Beste landareentzat toxikoak diren 
substantzia kimikoak sortzen ditu. 
 

 Fallopia japonica: jatorria eta kokapena 

Japonia, Txina eta Koreatik dator. Lorezaintzan erabiltzen da eta lurreko eremu heze eta epel 
ugarietara hedatu da. Iberiar penintsulako iparraldean oso ohikoa da. Euskadiko kantauriar isurialdean 
oso ugaria da ibaiertz aldatuetan eta landaredirik gabeko edo landaredi eraldatua duten eremuetan, 
herri eta hirien ondoan. 

 Fallopia japonica: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

EAEko ibaiei eragiten dien espezie inbaditzaile erasokorrenetakoa da, bere hazkunde azkarra, 
hedatzeko gaitasuna eta toxinen igorpena direla medio. Gainerako espezieak kanporatzen dituzten 
orbanak eratzen ditu. 630/2013 EDan aipatzen da eta UICNren arabera munduko 100 espezie 
inbaditzaile kaltegarrienetako bat da. 

 Fallopia japonica: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Kontrolatzeko eta kudeatzeko espezie zailenetako bat da. Horretarako prozedurak hauek dira: 
 

 Eremu lau txikietan, ebaki garbi bat egin behar da aihotz edo sega baten laguntzaz, geoehun 
opakua jarri (7 m-raino landarearen inguruan) eta metro bateko lodierako lur geruza batekin estali; 
ondoren, hazkuntza azkarra duten bertako landareak landatu behar dira eta sekzio hidraulikoaren 
beherakada aztertu beharko da 

 Azalera txikiko eremu lauetan edo urarekin kontaktuan dauden urertzetan, aihotzaren edo segaren 
laguntzaz aldizkako ebakidurak egin beharko dira bi urtez, errizomak agortu arte 

 Urertzetik 5 m baino urrunago iristen diren inbasio larrien kasuan, glifosatoa injektatuko zaio 
zurtoinaren lehen eta bigarren adabegien artean (lurretik hasita); uztailetik irailera bitartean egin 
behar da 

 
Hondar guztiak bildu eta ongi itxita eraman behar dira balorizazio energetikoaz arduratzen den zentro 
batera. Hondarrak ez utzi, ez lurperatu ezta konpostatu ere. Erabilitako makineria, ekipamendua eta 
ibilgailuak artoski garbitu behar dira. Azkar hazten diren bertako espezieak berehala berlandatu behar 
dira, adibidez sahats espezie jakin batzuk. Nolanahi ere, beharrezkoa da urtetan zehar jarraipena 
egitea eta kimu berriak kentzea (baita plantula gazteen erauzketa sustrai osoa kenduz ere). 
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4.9. Helianthus tuberosus: TOPINANBUA 

 Helianthus tuberosus: identifikazioa 

Topinanbua landare belarkara iraunkorra da eta 1 eta 
2,8 m arteko garaiera hartzen du. Ertz zerraduneko 
hosto arrauzkarak ditu, 25 cm-ra iristen direnak. 4-
8 cm-ko infloreszentzia horiak ditu eta abuztutik urrira 
bitartean loratzen da. Bere sustrai-sistema oso 
indartsua da, errizomak eta tuberkuluak ditu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gure eskualdean lurpeko organoen bidez ugaltzen da. 
Ingurune hezeetan ondo egokitzen da eta tenperatura-
tarte zabala jasaten du. Toxinak jariatzen ditu beste 
landare batzuentzat. 
 

 Helianthus tuberosus: jatorria eta kokapena 

Jatorriz Ipar Amerikakoa da (Estatu Batuak eta Kanada). Gaur egun landare-apaingarri gisa erabiltzen 
da, baita bioerregaiak ekoizteko ere. Europan, Asian, Australian, Ozeanian eta kontinente 
amerikarraren beste eskualde batzuetan bertakotu da. Iberiar penintsulako ipar-ekialdean oso ohikoa 
da. Euskadiko kantauriar isurialdeko ibai batzuetan ugaria izan daiteke.  
 

 Helianthus tuberosus: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Ibaiertzetan egokitzeko izugarrizko gaitasuna  eta ahalmen inbaditzaile handia duen landarea da, 
bere ugalketa sistema asexualen (errizomak eta tuberkuluak) eraginkortasuna dela eta. Gainera, 
bertako landareen hazkundeari eta garapenari eragiten dieten toxinak sortzeko gaitasuna du ere. 
Ibaiertzak kolonizatzen ditu eta bertako landaredia ordezkatzen du, bere espezieko aleez osatutako 
orbanak sortuz. 630/2013 EDaren zerrendan sartuta dago. 
 

 Helianthus tuberosus: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Espezie hau kontrolatzea zaila da ugalketa asexualerako duen gaitasun indartsua dela eta. Kasu 
gehienetan uretatik oso gertu dauden ertzetan egoten denez, herbiziden erabilera baztertu behar da 
horren suntsiketarako. Hau da lan prozedura: 
 

 Landare osoa kentzea aitzurraren laguntzaz, sustrai-sistema osoa ateratzen saiatuz 

 Prozedura hainbat aldiz errepikatu behar da lehen urtean, ernaberritze arrisku handia baitago  

 Lehen tratamenduaren ondoren, bertako landareak berlandatu behar dira lehia sustatzeko 

 Komenigarria da jarraipena egitea, gutxienez bigarren urtean; kimuak hautematen badira eskuz 
kenduko dira errizoma- eta tuberkulu-bankua agortu arte 

 
Arreta handia jarri behar da landare hondar guztiak biltzerakoan eta erabilitako ekipamenduak 
garbitzerakoan. Hondar guztiak ongi itxita eraman behar dira balorizazio energetikoaz arduratzen den 
zentro batera. Landare hondar hauek ez dira konpostatu behar. 
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4.10. Ipomoea indica: KANPAITXOA 

 Ipomoea indica: identifikazioa 

Landare igokari iraunkorra da, 20 cm-rainoko hosto arrauzkarak edo biribilduak ditu. Zaharrenak 
trilobulatuak dira (argazkia ikus). Loreak, arrosa, more edo zuri kolorekoak, oso deigarriak dira eta 10 
cm-rainoko diametroa dute. Ekainetik azarora bitartean loratzen da. 
 
Ibaiertzetan oso ondo egokitzen da. Gure eskualdean estoloien bidez ugaltzen da: zurtoinetatik sortu 
eta sustraiak botatzen dituzten kimuak dira. Izozteak gaizki jasaten ditu. Lurra estaltzen duten 
populazio trinkoak sor ditzake. Substantzia kimiko toxikoak ekoizteko nolabaiteko gaitasuna du. 
 

      
  

 
 

 Ipomoea indica: jatorria eta kokapena 

Kontinente amerikarreko eremu tropikal eta subtropikalean du jatorria. Landare-apaingarri gisa 
erabiltzen da eta beste kontinenteetako eremu epel askotan hedatu da. Iberiar penintsulako ekialdean 
oso ohikoa da. Nahiko ugaria da kantauriar isurialdeko zenbait lekutan, batez ere Bizkaian, 200 m-ko 
kotatik behera. 
 

 Ipomoea indica: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Gure eskualdean bertakotutako espeziea da eta beste eremu batzuetan oso erasokorra da. Ugalketa 
asexualerako duen gaitasunari esker, lurra estali eta bertako landaredia ordezka dezake, zuhaixkak 
eta zuhaitzak barne. 
 

 Ipomoea indica: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Desagerraraz daitekeen espeziea da. Landareak aitzurraren laguntzaz erauzi behar dira. Landare osoa 
erauzi behar da, sustraiak barne.  
 
Hondar guztiak bildu behar dira ernaberritzeak saihesteko. Poltsetan gorde eta balorizazio 
energetikoaz arduratzen den zentro eskudun batera eraman behar dira. Lehenengo esku-hartzearen 
ondoren, bertako espezieak berlandatu behar dira bigarren inbasio bat jasateko arriskua mugatzeko. 
Komenigarria da bi urteko jarraipena egitea kimuak kentzeko.  
 
Erabilitako material guztia arretaz garbitu behar da. 
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4.11. Pterocarya x rehderiana: TXINATAR INTXAURRONDOA 

 Pterocarya x rehderiana: identifikazioa 

Zuhaitz hostoerorkorra da eta 30 m-ra irits daiteke. Hosto 
konposatuak ditu, 20-45 cm-koak. Bere hostoxkak 12x3 cm-
koak dira. Loreak gerbetan biltzen dira, emeak ata arrak 
bereiziak. Bere fruitua intxaur hegaldun bat da eta neguaren 
ondoren erortzen da. 
 
Apiriletik maiatzera bitartean loratzen da. Ugalketa haziaren 
bidez egiten omen da. Azkar hazten da. Eremu eguzkitsuak 
nahiago ditu. Lehorteak ez ditu ongi jasaten, izozteak, berriz, bai. 
Bere hostoek arrainei eta beste ornodunei eragiten dieten 

konposatu 
toxikoak 

dituzte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pterocarya x rehderiana: jatorria eta kokapena 

Frantzian 1879. urtean sortutako hibridoa da. Ipar Amerikan, Europan, Ekialde Hurbilean eta Txinan 
kokatzen da. EAEn Bizkaian (Ibaizabal ibaiaren arroan ugaria da) eta neurri txikiagoan Debako arroan 
(Gipuzkoan) aurkitzen da. Ziurrenik hedatzen ari da. 
 

 Pterocarya x rehderiana: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Hibrido hau asko hedatu da Ibaizabalgo arroan bere hazkunde azkarrari eta ugalketa sexual 
arrakastatsuari esker. Zenbait iturriren ustez, mehatxu larria da ibar-barreneko urertzeko 
ekosistementzat. Masa monoespezifikoak eratzen ditu eta bere hostoak, erortzen direnean, toxikoak 
dira arrainentzat eta beste ornodun batzuentzat. 
 

Pterocarya x rehderiana: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Ez da erreferentziarik aurkitu espezie hau desagerrarazteko metodoei buruz. Hemen 
proposatutako teknikak egiaztatu beharko dira: 
 

 Urteroko plantulen erauzketa eskuz edo tresna arin baten laguntzaz 

 Zuhaitz txiki edo ertainen mozketa 

 Zuhaitz handiagoen mozketa edo eraztuntzea, ahal bada, zuhaitzek haziak askatu baino lehen 
egin behar da 

 
Ondoko urteetan beharrezkoa da ernaberritzeak kontrolatzea hazi-bankua agortu arte. Lehen 
tratamenduaren ondoren, bertako espezieak berlandatu behar dira kaltetutako urertzetan. 
 
Haziak eta hostoak balorizazio energetikoaz arduratzen den zentro batera eraman behar dira. 
Gainerako hondarrak materialki edo energetikoki balorizatu daitezke instalazio publiko edo pribatuetan, 
baina kasu horretan hazirik ez dutela ziurtatu behar da. 
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4.12. Robinia pseudoacacia: SASIARKAZIA 

 Robinia pseudoacacia: identifikazioa 

Zuhaitz 
hostoerorkorra 

da, 25 m-ko 
garaiera izatera 
hel daiteke. 100 
urte baino 
gehiago bizi 
daiteke. Ale 
gazteek azal 
leuna dute eta 
helduek, aldiz, 

zimurtsua. 
Hostoak 7-21 hostoxka arrauzkaraz osatuta daude. Arantzak 
baditu, batez ere adar gazteetan. Lore zuriak ditu, 
infloreszentzia zintzilikarietan multzokatutak. Maiatzetik 
ekainera bitartean loratzen da. 
 
Espezie hau hainbat ingurune kolonizatzeko gai da eta lurzoru 
elkor eta eraldatuetan gara daiteke. Hazien bidez (10 urtez 
bizigai) eta asexualki (anduitik eta sustraietatik ernetzen da) 
ugaltzen da. Gure eskualdean asexualki ugaltzen da 
gehienetan. Inbaditutako eremuetan ale zaharrak erdian 

kokatzen dira eta gazteak, berriz, kanpoaldean, sustraiak elkarri lotuz.  
 

 Robinia pseudoacacia: jatorria eta kokapena 

Amerikako Estatu Batuetako ekialdetik dator. Baso- eta ornamentazio-landare gisa erabili ohi da eta 
herrialde epel askotan hedatu da. Bizkaian eta Gipuzkoan oso ugaria eta Araban ere aurkitzen da. 
Mendi-magalak, landaredi eraldatua duten eremuak, ibaiertzak, eta abar okupatzen ditu. Azken 
hamarkadetan hedatu da eta EAEko espezie inbaditzaile zabalduenetako bat da. 

 Robinia pseudoacacia: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

Ezaugarri inbaditzaile argiak dituen espeziea da (hazkunde azkarra, ugalketa begetatiborako 
gaitasun handia, tratamenduekiko erresistentzia...). Beste zuhaitz eta zuhaixka espezieak 
kanporatzeko joera du. Alergiak eragiten ditu eta bere azala, hostoak eta sustraiak toxikoak dira. 
 

 Robinia pseudoacacia: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Espezie hau kontrolatzea oso zaila da, motzondoen eta sustraien bidez ernaberritzeko ahalmen 
handia baitu.  
 

 Urteroko plantulen erauzketa tresna arin baten laguntzaz; sustrai guztiarekin atera behar dira 

 Zuhaitzen eraztuntzea, hazkuntza garaian ahal bada; kimuak urtetan zehar kendu behar dira 
sustrai-sistema eta haziak agortu arte 

 Inbasio larrietan glifosatoa, triklopira edo piklorama erabil daitezke, injekzio baten bidez ala 
zuzenean motzondoan emanez; langile profesionalek egin behar dute beti 

 
Lehen tratamenduaren ondoren bertako espezieak berlandatu behar dira.  
 
Landare-hondarrak balorizazio energetikoaz arduratzen den zentro eskudun batera eraman behar dira, 
betiere ongi itxiak. Balorizazio energetikoa instalazio pribatuetan eta balorizazio materiala ere egin 
daitezke (bere egurra kalitatezkoa da), baina beti kontrol zorrotza eraman behar da (zuriketa,...) 
inbasioak saihesteko. Konpostatzea ez da komenigarria. Erabilitako materiala eta ibilgailuak artoski 
garbitu behar dira. 
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4.13. BESTE ESPEZIE BATZUK 

Etorkizunean kezkagarriak izan daitezkeen beste espezie hauek hautatu dira:  

1.  Ambrosia artemisifolia: ambrosia 

2.  Azolla filiculoides: azolla 

3.  Bidens frondosa: amerikar ur-kalamua 

4.  Cyperus eragrostis   

5.  Myriophyllum aquaticum: uretako azeri 

buztana 

6.  Miriophyllum heterophyllum  

7.  Phyllostachys aurea: banbua 

8.  Platanus hispanica: itzal-platanondoa 

9.  Salix babylonica: Babiloniako sahatsa 

10.  Tradescantia fluminensis  

11.   Zantedeschia aethiopica : kala 

 

 
Itzal-platanondoaren hostoak (Platanus hispanica) 
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4.13.1. Ambrosia artemisifolia: ambrosia 

Ambrosia Ipar Amerikatik dator eta Bizkaiko zenbait eremutan 

ohikoa da. Belarkara eta urterokoa da, 20-120 cm arteko garaiera 

du eta hostoek 5-10 cm dute. Lore emeak ia ez dira ikusten eta arrak 

4-5 mm-ko multzoetan biltzen dira. Hazien bidez ugaltzen da 

(40.000 hazi landare bakoitzeko) eta hauek bizigaiak dira 5-14 urtez. 

Urertz narriatuak erraz koloniza ditzake. Bere polena oso 

alergenikoa da eta ukipen-dermatitisa eragiten du. 630/2013 EDan 

aipatzen da. Landareak ekaina baino lehen erauzi behar dira 

(loratzen direnean). Prozedura urtetan zehar errepikatu behar da 

lurzoruaren hazi-bankua agortu arte. Berehala berlandatu behar da. 

Erabilitako ekipamendu guztia artoski garbitu behar da. Hondarrak 

balorizazio energetikoko zentro batera eraman behar dira. Langileak 

ongi babestuta egon behar dira alergiak eta dermatitisa ekiditeko. 

 

4.13.2. Azolla filiculoides: azolla 

Jatorri amerikarreko iratze txikia da, akuarioetan erabilia, 

eta Zadorrako arroan agertu da, nahiz eta populazioak, 

dirudienez, aldatu edo desagertu egiten diren urte batetik 

bestera. Flotatzailea da eta 10-15 cm-ko zurtoinak ditu, oso 

adarkatuak. Hosto bilobulatuak 1-3 mm-koak dira. 

Hezeguneetan, urtegietan, aintziretan eta ibaien ibilbide 

geldoetan ohikoa da. Batzuetan hazte harrigarriak izaten 

ditu eta arazo larriak sortzen ditu ingurune urtarrean. 

Beharbada, Araban ez da hainbeste hedatzen izozteak 

gaizki jasaten dituelako. 630/2013 EDan sartuta dago. 

Behin hedatuta, oso zaila da espeziea kontrolatzea, batez 

ere uretan fosforo asko baldin badago. Eskuzko erauzketa milimetro bateko diametroko sare-begiak 

erabiliz egiten da, bai urertzetik bai txalupa batetik. Bestela, ura ponpekin xurgatu daiteke eta, ondoren, 

milimetro bateko bahe batetik pasa. Hondarrak erraustu behar dira. 

 

4.13.3. Bidens frondosa: amerikar ur-kalamua 

Ipar Amerikatik datorren belar gaiztoa da eta Bizkaiko eta 

Gipuzkoako ibaien inguruan agertzen da. Bere hosto konposatuek 

ertz horzdunak dituzte. 1-2 cm-ko lore multzoak ditu, hori kolorekoak. 

Irailetik azarora bitartean loratzen da. Edozein azaletan erants 

daitezkeen eta erraz barreiatzen diren haziak sortzen ditu. Beste 

landareentzako toxikoak diren substantziak jariatzen ditu. Bere 

fruituak toxikoak dira txakurrentzat. Landarea deuseztatu ahal 

izateko eskuz erauzi behar da sustrai guztiekin iraila iritsi baino lehen. 

Bertako espezieak deserrotzea saihestu behar da. Material guztia 

garbitzea oso garrantzitsua da. Hondarrak zentro eskudunetan 

erraustu behar dira. Ez da konpostatu behar. 
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4.13.4. Cyperus eragrostis 

Hego Amerikatik datorren landarea da, EAEn 

Bizkaian eta Gipuzkoan agertzen da. Landare 

belarkara da, urterokoa edo iraunkorra, eta 90 cm-

raino irits daiteke. Zurtoinek sekzio triangeluarra dute 

eta hostoak lauak eta luzeak dira. Infloreszentzia 

berde-horixkak ditu. Hazien eta errizomen bidez 

ugaltzen da. Lurzoru eraldatuak ustiatzen ditu. 

Tratatamenduari dagokionez, landare osoa erauzi 

behar da, sustrai eta errizoma guztiak barne. Urtetan 

zehar errepikatu behar da prozedura, hazi- eta 

errizoma-bankua agortu arte. Oso garrantzitsua da 

material guztia zehatz-mehatz garbitzea eta, batez 

ere, haziak kentzea. Hondarrak erraustu egin behar dira. 

 

4.13.5. Myriophyllum aquaticum: uretako azeri buztana 

Landare urtarra da, zati batzuk urpean dauzka 

(gorrixkak) eta beste batzuk uretatik ateratzen dira 

(berdeak). Uretatik ateratzen diren hostoak 

lumatsuak dira. Maiatzetik urrira lore txikiak ditu. 

Bere sustraiak sedimentuan itsasten dira eta 

errizoma ugari dituzte, hauen bidez sakabanatzen 

baita nagusiki. Izozteak jasaten ditu. Amazonasetik 

dator eta akuarioetan erabiltzen da. Urmaelak, 

putzuak edo ibai txikiak estal ditzake. Hainbat 

metodo deskribatu dira landare honen 

deuseztapenerako: material opakuarekin estaltzea, 

eskuz edo hondeagailuz kentzea, xurgapen ponpak 

erabiltzea... Baina oso zaila da desagerraraztea, errizomak kendu behar baitira, beraz, funtsezkoa da 

garaiz hautematea eta beste eremu batzuetara hedatzea saihestea. 

 

4.13.6. Miriophyllum heterophyllum 

 Landare urtarra da, zati batzuk urpean daude eta 

beste batzuk azaleratzen dira. Aireko hostoak, lantza 

itxurakoak, oso txikiak dira. Bere loreak 4-10 cm-ko 

buruxka batean biltzen dira. Zurtoinen eta errizomen 

fragmentazioaren bidez ugaltzen da. Sakonera 

txikiko uretan hobeto hazten da. Izozteak jasaten 

ditu. AEBetako ekialdetik dator eta akuarioetan 

erabiltzen da. Euskadin, noizean behin, Bizkaian 

hauteman omen da. Estrategiarik onena garaiz 

hautematea eta hedapena saihestea da. Gainazal 

txikietan material opakuz estaltzeaz gain, erauzketa, 

hondeagailuak eta xurgapen ponpak erabiltzen dira. 

Metodo hauek oso erasokorrak dira.   
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4.13.7. Phyllostachys aurea: banbua 

Banbua Txinatik datorren landarea da. Bere egurra 

erabiltzen da eta landare-apaingarri gisa ere erabilia 

da. Euskadiko hiru lurralde historikoetan aurkitzen 

da, oso ugaria ez bada ere. Oso landare ezaguna da, 

12 m-rainoko garaiera eta 5 cm-rainoko diametroa 

izan dezake. Zurtoinak adabegiak ditu. Hostoak 15 

cm luze dira. Errizoma ugari ditu, eta horien bidez 

ugaltzen da hemen. Horiek deuseztatzeko, zurtoinak 

aihotz batekin moztu behar dira eta errizomak kendu. 

Ondoren, eremua berlandatu eta banbuaren kimuak 

kentzen jarraitu beharko da errizomak agortu arte. 

Hoberena hondar guztiak biltzea eta erraustea da.  

4.13.8. Platanus hispanica: Itzal-platanondoa   

30 m-ko garaieraraino irits daitekeen zuhaitz hostoerorkorra da. Helduak erraz erortzen dira gainazaleko 

sustraiak baitituzte. Enborraren azala erortzen da eta seinale ohikoak uzten ditu. Hosto handi eta 

zatituak ditu. Loreak txikiak dira eta fruituek globo itxura dute. Hazien edo motzondoaren bidez, hau 

mozten bada, ugaltzen da. Kantauriar isurialdean maiz agertzen da. Alergiak sortzen ditu. 

Tratamenduari dagokionez, landare gazteak eskuz erauzi behar dira, sustraiak barne. Helduekin bi 

aukera daude: eraztuntzea ala moztea eta gatza jartzea motzondoan. Kimuak kendu behar dira haziak 

agortu arte. Hondarrak zurarako edo su-egurrarako balia daitezke, baina kontuz ibili behar da haziak ez 

barreiatzeko. Haziak dituzten hondarrak ongi itxita eraman behar dira erraustera.  

  

 

4.13.9.  Salix babylonica: Babiloniako sahatsa 

Txinatik datorren oso zuhaitz bereizgarria da. 15 m-

ko garaiera lor dezake. Adar zintzilikari eta meheak 

ditu eta bere hostoak luzeak dira (15 cm). Loreak 

gerbetan biltzen dira. Aldaxken bidez ugaltzen da. 

Gure eskualdean ez da oso ugaria, baina beste 

eremu batzuetan inbaditzailea da. Landare gazteak 

eskuz edo aitzurraz erauzi behar dira. Ale helduak 

uda baino lehen moztu eta motzondoan ebakiak 

egin behar dira sustrai-sistema ustel dadin 

(ebaketak 5-6 aldiz errepikatu behar dira).  
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4.13.10. Tradescantia fluminensis  

Landare belarkara iraunkorra da, 30-50 cm-ko garaiera du, Brasil 

eta Argentinatik dator eta apaingarri gisa erabiltzen da. Hosto berde 

ilunak, lantza itxurakoak edo arrauzkarak, 4 cm luze dira. Maiatzetik 

irailera bitartean infloreszentzietan bildutako lore zuriak ditu. 

Zurtoinen adabegietatik ugaltzen da. Urertzak kolonizatzen ditu eta 

beste espezie batzuk ordezka ditzake. 630/2013 EDan aipatzen da. 

Kantauriar isurialdean 300 m-ko kotatik behera aurkitzen da eta 

Bizkaian ugariagoa da. Deuseztatu ahal izateko eskuz erauzi behar 

da, zurtoin guztiak kenduz eta ernaberritzeak kontrolatuz. 

Hondarrak erraustu behar dira.  

 

 

4.13.11. Zantedeschia aethiopica: kala 

Jatorriz Afrikako hegoaldekoa da eta apaingarri gisa erabili ohi da. Landare belarkara da eta 1,5 m-

raino irits daiteke. Bere hostoak oso handiak dira, 45 cm-rainokoak. Infloreszentzia horiak ditu, ohiko 

zuriki zuri batez inguratuak. Abendutik uztailera bitartean loratzen da. Hazien eta, batez ere, errizomen 

bidez ugaltzen da. Kantauriar isurialdeko ibaiertzetan bertakotu egin da. Irentsiz gero oso landare 

toxikoa da eta izerdia ukitzen bada narritagarria da. Deuseztatu ahal izateko landare osoa erauzi behar 

da, errizomak barne. Ondoren, kimuak kendu behar dira. Langileak babestu behar dira landarearen 

toxikotasuna dela eta.  

 

 

 



  
 

 

 

27 Dokumentazioa eta bibliografia 

Dokumentazioa  

EAEko ibai-eremuan landare inbaditzaileen espezieak 

kudeatzeko jardunbide egokien gidaliburua 

Web gidaliburua 2021 
 

Esteka guztiak 2021eko maiatzean eguneratuak izan dira. 

 

Interesgarriak izan daitezkeen esteka nagusiak: 
 

  Espezie exotiko indabitzaileak, Europar Batasunaren erantzuna (gaztelaniaz)  

 Trantsizio Ekologikoa eta Erronka Demografikorako Ministerioa,   Espezie exotiko inbaditzaileak 

(gaztelaniaz)   

  Espezie Exotiko Inbaditzaileen Espainiako Katalogoaren landare-fitxak (gaztelaniaz )   

  Espainiako landare aloktono inbaditzaileen atlasa (gaztelaniaz )   

 Ebroko Ur Konfederazioa Ebro, Espezie Inbaditzaileak (gaztelaniaz)  . 

 Eusko Jaurlaritza, espezie inbaditzaileak Euskadin   

  URA, espezie inbaditzaileak  

  EAE Flora aloktono inbaditzailearen diagnostikoa, 2009  

 LIFE 08NAT/E/000055 Euskal Autonomia Erkidegoko estuarioak 

 Kanpoko landaredi inbaditzailea Bizkaian, 2010 (gaztelaniaz) 

 Gipuzkoako Foru Aldundia, espezie inbaditzaileak Gipuzkoan 

 LIFE 10 NAT/ES/000582 INVASEP (gaztelaniaz) 

 LIFE11 NAT/ES/000699 MEDWTRIVERS (gaztelaniaz) 

 LIFE16 NAT/ES/000771 FLUVIAL (gaztelaniaz) 

 Poctefa H2O Gurea; espezie exotiko inbaditzaileen mintegi teknikoa 2019-10-03 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/Invasive%20Alien%20Species/Invasive_Alien_ES.pdf
https://www.miteco.gob.es/gl/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-default.aspx
https://www.miteco.gob.es/gl/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-default.aspx
https://www.miteco.gob.es/gl/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/ce-eei-default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx
http://www.chebro.es/content.visualizar.do?idContent=36639&idMenu=4241
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/espezie-inbaditzaileak/
https://www.uragentzia.euskadi.eus/espezie-inbaditzaileak/u81-000327/eu/
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=97801056-CD1F-4503-BAFA-F54FA8%20A44&Cod=5FD95088-0390-49F3-833E-24A5DE439E2C&Idioma=eu-ES
https://www.euskadi.eus/informazioa/life-proiektua-euskal-autonomia-erkidegoko-estuarioetan-batasunaren-intereseko-habitatak-leheneratzea-life08nate000055/web01-a2ingdib/eu/
http://editaefa.com/aefa/PDF/Herrera/Flora_castellano.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/flora-fauna/inbaditzaileak
http://www.invasep.eu/
http://www.lifemedwetrivers.eu/
http://www.lifefluvial.eu/es/
http://www.h2ogurea.eu/eu/
http://www.h2ogurea.eu/eu/seminario-tecnico-sobre-especies-exoticas-invasoras/

