
EAEko ibai-eremuan landare inbaditzaileen espezieak kudeatzeko jardunbide egokien 
gidaliburua 
Fitxa Acacia melanoxylon, arkazia beltza  

 

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. 
 

 


