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dezakeela igortzen du,
hots, girotik CO2, eta
H2O hartzen dituela eta
argiaz beren materia
bilaka ditzakeela. Elika-
pen autotrofoa dutela
esan ohi da.

Erraza da CO2-a
atmosferatik hartzen
dutela pentsatzea, goi
mailako bejetaleen an-
tzera. Badakigu ere
gure lorepoteei ura bota
behar diegula landareak
haz daitezen, ura eta
bizi direneko lurreko
gatz mineralak irensten
bait dituzte. Baina hau
ez da honela gertatzen
briofitoetan, sustraiak
osatzera ez bait dira
heldu. Eta nola eta gai-
nazaleko kutikula iragaz-
kaitza oso garatua ez
duten, beren zeluletara-
ko uraren iragana ez
dago eragotzia. Hau da,
briofitoek atmosferatik
ez dute soilik CO2-a
hartzen, baizik eta ura
ere bai, eta honekin
batera disolbaturik dara-
matzan elikapen ele-
mentuak; euritako ura
zuzenean irents dezake-
te eta beren gainean
erortzen diren partikula

lehorrak ere bai.

Bizitz zikloa

Bizidun oro, bere garapen bidean,
etapa ezberdinetatik igato ohi da
jaiotzatik heriotza bitarte, bere
gisako indibiduoak sortuaz. Etapa
guzti hauek osatzen dute bere
“bizitz zikloa”.

Bizidunen erreprodukzioa sexuala
ala asexuala izan daiteke. Izaki
berria bi zelula batzean, bat arra
eta bestea emea, gametoak dei-
tuak eta gametangioetan osatuak,

osatzen denean tipo sexualekoa
dela esaten da. Erreprodukzio ase-
xuala indibiduo baten zati edo zelu-
la batetik beste berri bat osatzen
denean ematen da. Asexual erre-
produkzio era bat esporen bitartez
ematen dena da, esporangioak dei-
turiko organu berezi batzutan osa-
turiko zelulak hauek. Alta, gameto-
ak ematen dituen indibiduoa game-
tofitoa deritzo eta esporak ematen
dituena esporofitoa.
Briofitoen ziklo osoa gametofito bat
eta esporofito baten bitartez ema-
ten da. Berdina da briofito mota
guztietan, baina adibidetzat basoe-
tan oso arrunta den goroldioa har-
tuko dugu, Polytrichum formosum.

Guk “goroldioa” bezala ezagutzen

Seguraski briofitoak hitza entzutean ez
dugu hitz hori daraman landare tipoaren

ideiarik egingo. Hala eta guztiz ere, “goroldio”-
taz hitzegiten entzuten dugunean, berehala
elkartzen dugu harkaitzak, zolua edo baso
askotako zuhaitzen kortika estaltzen dituzten
tapize berdeekin. Ea ba, Briofitoek 23.000ren
bat espezie hartzen dute, zeinetarik
14.000ren bat goroldioen taldearen barnean
sartzen den.

Paisaia bejetalean beren neurri txikiarengatik
beste landare batzuz gordeak geratzen dire-
nez eta garrantzia ekonomikorik ez dutenez,
briofitoak oharkabean igaro ohi dira. Hala eta
guztiz ere beren garrantzia ekologikoa aski
haundia da.

Garrantza hau froga genezake hasteko lurre-
ko ingurunearen kolonizaketan lehendabizi-
kotako urratsa eta ingurune honetara adapta-
keta bat suposatzen duela ikusirik.

Bizitzak, Ludian ezagutzen dugun eran, ura du oinarritzat
eta organismoan gertatzen diren erreakzio guztiak inguru-
ne urtsuan emate dira. Horregatik logikoa da bizitza uretan
hasi zela pentsatzea eta lurreko ingurunearen konkista
zaila izan dela ere bai.

Beharrezkoa bihurtu zen zelulen barnetik urari itzurtzen
ez uztea, berauek bizirik
iraungo bazuten. Horreta-
rako aireko ingurunera ate-
ratzen saiatzen zen landare-
aren zati bejetatiboaren
estruktura babesleak garatu
behar izan ziren, batez ere
zati erreproduzitzaileare-
nak. Honela, briofitoetan,
kutikula bat topatzen dugu,
oso garatua ez egon arren,
babespen maila bat ematen
dioena. Garrantzizkoa da
ere zera, zelula erreprodu-
zitzaileak osatzen direneko
organuak (arrak anteridioak
eta emeak arkegonioak dei-
tuak) zelula antzuzko geru-
za batez estalirik egotea,
zeinaz erreproduzitzaileak
babesturik dauden. Lurreko
landareetan arrunta den
arazo hau algetan alga
berde talde batean bakarrik

agertzen da, karofizeoetan.

Badirudi lurreko landareak motaren batetako alga berde-
tatik abiaturik eboluzionatu zirela. Suposamen hau briofi-
toak, iratzeak eta espermafitoak (haziarekiko landareak)
pigmentu tipo berdina (klorofila a eta b, a eta B karoteno-
ak eta luteina zeaxantina eta kriptoxantina bezalako xan-
tofiloak), erreserba sustantzia berdinal (almidoia, grasak

eta proteinak) eta zelulosazko
eta pektinazko pareta zelula-
rrak dituztelako oinarritzen da.

Dena dela, ez dago garbi lurre-
ko ingurunera irten ondoren
bejetaleen eboluzioa zein izan
den. Autore batzuren iritzian,
landare primitibo batzu egongo
ziren (protoarkegoniatuak) zei-
netarik eratorriko ziren briofito-
ak, eta hauetakoren batengadik
(antozeroak) sortu izango ziren
iratzeak eta espermafitoak.
Beste batzuk, alderantziz, uste
dute iratzeak eta briofitoak
zuzenki protoarkegoniatuen-
gandik eratorriko liratekela.

Elikapena

Briofitoen kolore berdea klorofi-
laren presentziarengatik ema-
ten da eta fotosintesia burutu
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duguna gametofitoa da. Kolore
berdekoa da eta P. formosum-
ean 5-10 cm.ko goierako zurtoin-
txoak ditu zeintzuren gainean
kokatzen diren hostoak, luzeak
eta estuak, orratz formarekin.
Gametofito emeak oosfera edo
gameto emea osatzen du boteila
forma duten organu batzutan,
arkegonioak deituak. Landarea-
ren apizean daude kokatuak.
Beste aldetik, gametofito arretan
anteridioak edo organu sexual
arrak osatzen dira, non gameto
arrak osatzen bait diren (antero-
zoideoak). Hauek flageloak dituz-
te eta arkegonioraino igeri egiten
dute, bertan heuretarik bat game-
to emeari batzen zaio eta honela
zigotoa deritzon zelula bat osa-
tzen da, zatitzen joaten delarik enbrioi bat osatu arte, hau
hazi egiten da eta, azkenean, estruktura arre, globotsu bati
egiten dio tokia, zeina pedunkulu baten gainean eutsia eta
txanotxo iletsu erako batez estalia gametofito berdearen
gainean ikus dezakegun, uda azkenean. Esporofitoa da.

Esporofitoa, beraz, gametofito emearen gainean geratzen
da eta hemendik heltzen zaizkion elika ekarpenari eskerrak
bizitzen da, zeren umatzen joaten den heinean klorofila
galtzen du eta ezin du fotosintesia burutu. Esporofitoan
umaturik direnean airera jaurtikiak izaten diren esporal
osatzen dira. Lurrera iristean, baldintzak egokiak baldin
badira, zatitu egiten dira arian-arian gametofito berria bila-
katzen den alga (protonema) baten gisako harizpia osa-
tzen dute. Honela iritsiak gara hastapen puntura, zikloa
burutua da.

Ikusten da, beraz, zikloa bi belaunaldiekin betetzen dela,
gametofito bat eta esporofito bat, forma ezberdina dutenak.
Baina ezberdintasun morfologikoaz gain, beste bat dago
oso garrantzitsua, eta da esporofitoak ez duela bizitza
independienterik, baizik eta gametofito emearen gainean

eta bertatik heltzen zaizkion nutrienteen baitatik bizi dela,
ikusi dugun bezala.

Bizitz zikloa briofito guztietan berdina den arren, gametofi-
toaren forma, esporofitoarena eta protonemarena ere,
aldatu egiten da batetik bestera eta, ikuspuntu honetatik,
ezarri ahal izan dira tallde ezberdinak.

Erreprodukzio bejetatiboa

Briofito baten zikloa gameto eta esporazko erreprodukzio-
arekin burutzen da beti. Baina ez da indibiduo berriak osa-
tzeko bide bakarra. Kasu batzutan badira erreprodukzio
asexualezko beste ere batzu, indibiduo baten zati batetik
indibiduo berriak osatzea bideratzen dutelarik.

Erreprodukzio bejetatibo mota hauetako bat briofitoaren
zatiketa da, zati bakoitzak berri bat eman dezakeelarik.
Beste batzutan gertatzen da goroldio adarkatu baten lehen
zatia hiltzen joaten dela eta adarkadura bakoitzak izaki
independientea bailitzan funtzionatzen du; horrela gertat-
zen da esfangoetan. Azkenik, briofito batzutan askatzen

diren eta indibiduo berriak ema-
ten dituzten estruktura batzu
bereizten dira. Honela begi
gutxi gora behera biribildualk
agertzen dira errizoideen arte-
an (Bryum), hostoen gainean
sakabanaturik (Tortula) edo
organu berezietan (Tetraphis),
(Lunularia).

Erreprodukzio bejetatiboa ko-
menigaria da organismua
dagoeneko baldintzak egokiak
direnean. Era honetan azkar
banatu ahal dira zona horreta-
rako egokiak diren ezaugarriak
dituzten indibiduoak. Errepro-
dukzio sexuala zailagoa da

baina abantail haundi bat du; indibiduo
gurasoen ezaugarriak konbinatzean, indi-
biduo berriak gaitasun haindiagoa du
giroko baldintza kaltegarrietara egiteko.
Horregatik, erreprodukzio mota biak kon-
binatuaz, espezie bakoitza abantaila
adaptatibo haundienak lortzen saiatzen
da.

Briofitoak eta ura

Ikusi dugun bezala, briofitoak lurreko
ingurunera hurbiltzea lortu duten landare-
ak dira, baina ez daude, Osorio adapta-
tuak bertara. Gametoak bezala esporak,
desekaziotik bebesten dituzten organuen
barnean osatzen dira (gametangioak eta
esporangioak) eta gainazal geruza gara-
tua dute, kutikula, neurri batean ur galke-
ta ekiditen duena. Baina uraren depen-
dentzia nabarmena da. Ikusi besterik ez
dago goroldio batek egun euritsu batean
duen itxura eta haizea lehor denean
duena. Lehendabiziko kasuan kolore
berdeak, argia ala iluna baina izarnia-
tsua, eta hostoek kasu askotan zabal-
duak, bizitza ideia sorrarazten digute.
Bigarren kasuan, hostoak zimurduraz
agertu ohi dira, goroldio osoa kizkurtua,
kurbatua, lehorra. Hilik dagoela dirudi
eta halaz guztiz ere bizirik dirau. Hilik
dirudien goroldio horren gainean ura
botako bagenu, arian-arian irensten
duela eta hostoak deskiribilkatzen eta
“bizi” itxura hartzen duela ikusiko gendu-
ke. Hau ez da gertatzen goi mailako lan-
dareekin.

Briofitoak ez dira beren barnean duten ura kontrolatzeko

gauza eta giro baldin-
tzen arabera galdu ala
irabazten dute; giro
hezea bada, girotik ura
hartzen dute; alderan-
tziz, lehor bada, galdu
egiten dute eta geldo
irauten dute hezetasun
baldintzak berriro ego-
kiak diren arte.
Briofitoak euritako ura,
ihintza eta abar irens-
teko gauza dira, baina
ezin diote eutsi.

Hau da urarekiko duten lotura erakusten duen alderdi bat,
nahiz ez ezin bakarra. Bizitz zikloaz hitzegitean, esana da

gameto arrek flageloak dituzte-
la, zeinen bitartez arkegoniorai-
no iritsi arte igeri egiten duten.
Hau da, ezin iritis dira airetatik,
baizik eta bitarteko urtsu batez
iritsi beharra dute. Ura egon
behar du zikloaren etapa hau
eman dadin.

Urarekiko dependentzia hau
kontutan izanik, ez da harritze-
koa errazgoa izatea briofitoak
basoak bezalako giro hezeetan
topatzea, aisa lehortzen diren
zona irekietan baino. Lur,
zuhaitz enbor, pagadi edo
hariztedietako arroka zati
haundienak goroldioz estalirik
egoten dira, zona lehor bateko
arroken gainean aurkitzea zai-
lagoa den artean.
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Bryum, Polytrichum,…) deitzen zaie.
Beste espezie batzu, berriz, herresta-
riak dira, adarkatuak, eta esporofitoa
albokia garatzen da. Espezie pleuro-
karpikoak dira (Brachythecium,
Eurhychium, Pseudos-cleropodium,
eta abar…) eta naharoagoak dira
zona hezeetan, basoetan,… akriokar-
pikoak arroka eguzkitsuen gainetan
ugariagoak diren artean, bertan bur-
kotxo estuen itxura hartuaz, ur galke-
ta zailagoa egiten dutelarik-ko bal-
dintzak egokiak diren bitartean.
Esporak babesten dituzten “heziak”
hiru dira. Horietarik lehena kofia edo
kaliptra da, kapsularen gaikaldea
estaltzen duen txanotxoa da.
Esporofitoa hazten den heinean
urratzen den arkegonioaren hon daki-
nak dira. Bigarren hesia operkuloa
da, esporak heldu direnean ireki eta
erortzen den estalki bat da. Bere
forma aldakorra da eta goroldio espe-
zie ezberdinak bereizteko erabiltzen
den ezaugarria da. Baina operkuloa
erortzen den arren, esporek ezin dute
irten zeren oraindik ere hirugarren
hesi bat dago, peristomoa, giroaren
hezetasun baldintzen arabera itxi edo
irekitzen diren hortz sorta batez osa-
tua; hau da, giroa lehorra denean,
hortzek zabalik uzten dute kapsula eta
honela esporak irteten dira eta haize-
az leku gutxi gora behera urrunetara
eramanak izan daitezke, han gameto-
fito berriak osatuaz. Halabaina, heze-
tasuna haundia izango balitz, ezingo lirateke haziak
eroan eta horregatik peristomaren hortzek kapsularen
ahoa ixten dute.

Goroldioen esporofitoa hiru zatiz osaturik dago; oina,
seta eta kapsula. Oina gametofitora elkartzeko duen
zona da. Kapsulan esporak osatuko dira eta seta oina
eta kapsula elkartzen dituen pedunkulua da, eta kapsu-
la gametofitoaren gainetik jasotzean esporen hedape-
na errazten du.

Esporak kapsularen barnean joaten dira osatzen eta ez
dute hau uzten heldu izan eta kanpotofitotik datorren
elikapen ekarpenaren baitan ez daudelarik. Baina hel-
tzen joaten den heinean, klorofila galtzen du eta kolore
arrea hartzen du.

Kasu batzutan esporofitoek antolakuntza nahiko kon-
plexua bereganatzen dute eta beren gainazalean esto-
mak garatzen dituzte. Honela gertatzen da
Orthotrichum-ean eta aurrerapen bat suposatzen du
aireko ingurunearen konkistan zeren eta, honela, hai-
zearen barneranzko pasua, kutikula garatzean zailtzen
dena, errazago egin daiteke zulo hauen bitartez.

Hepatikoak

Briofitoen barnean, espe-
zie kopuruari dagokionez
hepatikoak dira bigarren
talde garrantzizkoa,
9.000ren bat. Normalean
ez dira goroldioak bezain
ezagunak eta askotan
beren barnean sartuak iza-
ten dira.

Hepatiko askotan zurtoin-
txoa eta hostotxoak bereiztea posible egiten da, gorol-
dioetan bezalaxe, baina bereiz ditzakegu zeren haue-
tan hostoak planu bakar batean kokaturik daude eta ez
dute nerbiorik. Hepatiko hostodunak dira. Dena dela,
badaude hepatiko zearo ezberdinak, beren gametofito-
ak hostorik ez duelako, orri gehiago ala gutxiago zati-
tuak baizik; hepatiko talokarak dira.  

Hepatiko hostodunak

Hepatiko guztiak bezala eta goroldioetatik bereizturik,
errizoide bakanak aurkezten dituzte zelula bakar batez
osatuak eta fixapenerako serbitzen dienak.

Argia, hostoak edukitzeak orri herrestariak soilik dituz-
tenek baino hobekiago probetxatzen laguntzen die.
Hosto hauek zurtointxoaren inguruan hiru iladatan
kokatzen dira, baina sabelaldeko ilada, sustratuarekin
kontaktua egiten duelarik, ez da ia hazten, ondorioz
beste bi iladetako hostoak planu berdinean geratzen
dira eta landareari itxura laundua ematen dio.
Sabelaldeko hosto txiki horiei “angastrioak” esaten zaie
eta beren neurriaren murrizketa beste hostoz estaliak
izatean argia ezin dutelako jaso, beraz behar ez direla-

Goroldioak briofitoen artean talde ugariena diren
arren, beren barnean sartzen dira antozeroak,

hepatikoak, andreoak eta esfagnoak ere. Guztiek dituz-
te ezaugarri amankomunak, baina talde bakoitzak
berezi batzu aurkezten ditu. Bakoitzetik gomentatu
behar ditugu gametofitoa, esporofitoa eta giroko zen-
bait arazo.

Goroldioak

14.000ren bat espezierekin, hau da briofito talderik
ugariena.

Goroldio baten gametofitoan beti da posible hiru zati
ezberdin bereiztea, goi landareenekin duten antzeko
itxurarengatik hostotxoak, zurtointxoa eta errizoideak
deitzen direnak.

Errizoideak goroldioari lurrera, arrokara, kortikara…
fixatzeko balio dioten harizpi adarkatu batzu dira. Hala
eta guztiz ere, ez diote balio sustraturik sustantzia
nutritiboen irensketarako organu bezala; ez dira, beraz,
benetako sustraiak.

Zurtointxoa lurreko ingurunera adaptapena
da. Uretan algak tente manten daitezke
beren kabuz, baina airean, ingurune dent-
soagoa izanik, posizio hori hartzekotan,
euskarri bezala ehun zurrun batzu egon
behar dute. Briofitoek ez dituzte oraindik
erabat garatu, baina zurtointxoak lagun
dezake goroldioa neurri haundiegikoa ez
bada.

Hostotxoak zurtoinaren inguruan helikoidal-
ki kokatuak, zelula geruza bakar batez osa-
turik daude erdiko zonan izan ezik, non oro-
har zenbait geruza garatzen bait diren ner-
bio bat osatuaz. Hostoen forma, zelulena,
nerbioaren luzera, eta abar… espezie
ezberdinen ezaugarriak dira.

Goroldioen gametofitoek hazkuntza forma
bi ezberdin aukezten ditu. Zenbait espezie
bertikalki hazten da, tenteak eta adarkatu
gabeak dira eta esporofitoa puntako zatian
kokatzen da; akrokarpikoak (Grimmia,

GOROLDIOAK
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dira. Bere gametofitoak bizitza oso
luzea du; urtero gaikaldetik hazten
joaten da eta hiltzen azpikaldetik,
ondorioz hildako ehun horien aku-
mulapen hauendia ematen direla-
rik, urteen poderioan usteltzen dire-
nak eta “turba” izeneko ikatza ema-
ten dutenak.

Gametofitoak ez du errizoiderik eta
zurtointxoa adarkatua da, puntu
berdinetik eta oso estuturik, batez
ere apizearen alderdian, zenbait
adar irteten direlarik.

Hostotxoek ez dute nerbiorik eta bi
motatako zelulak aurkezten dituzte;
batzu luzeak eta gardenak dira eta
beren funtzioa ura gordetzea da.
Ez dagoenean kolapsatu ez deza-
ten, pareta erreforzaturik dago.
Zelula hauen irenspen indarra dela
eta, batzutan esfagnoak kotoiaren ordekoak egiten era-
bilia izan da. Beste zelula motak berdeak dira eta txi-
kiak eta arestikoei inguratzen aurkitzen dira.
Asimilaketa funtzioa betetzen dutenak dira.

Zelula kopuru haundi batek klorofilarik ez duenez,
esfagnoek, multzoka, kolore berde argia hartzen dute,
edo zertxobait gorria beste pigmentu batzu daudelako.

Esporofitoak ez du oinik baina esporen hedapenari
laguntzen dion gametofitoaren pedunkulu batez dago
sostengaturik. Kapsula globularra da eta operkulua du.
Esporak heldu direnean, gotorki askatzen da hau eta
esporak egotziak izaten dira.

“Turbategien osakuntza” uraren akumulaketa ematen
den zonetan ematen da esfagnoen garapenarengatik,
zona horretan errejistratzen diren eurite eskergengatik
batzutan, lurra blai eginda uzten dutelarik, eta bestee-
tan, iturri edo erekastoen aldamenean. Esfagnoak leku
hauetan beste goroldio eta Drosera haragijalea bezala-
ko goi mailako landareekin, txilarrarekin ere, elkarbizi-
tzen dira. Esfagnoen artean garatzen diren ornogabeko
animali motak ere bat baino gehiago dira (protozooeta-
tik hasita xinaurri eta armiarmetaraino). Mikroorganis-
muen ekintzak, aerobioak bezala anaerobioak, bejetal
hauek turba den ekai arre eta aroltsua bilakatze bidean
jartzen ditu. Betiere bejetale bizidun geruza baten
azpian osatzen da eta konbustible bezala erabilia iza-

ten da, lorezaintzan ere erabiltzen
delarik, bere aroltasunarengatik.

Antozeroak

Ez da talde usuegia ez eta erraza
aurkitzen. Zona aski hezeetako
ezpondetan agertzen da eta
nahas daiteke hepatiko talokara
batekin bere “gametofitoak” forma
orrikara duenez, erroseta gehiago
ala gutxiago lobulatuak bezala.
Bere barnean hutsunak aurkezten
ditu, baina ez haizez beterikoak
hepatikoetan bezala, baizik eta
muzilagozkoak bertan alga urdi-
nak garatzen direlako.

Talde honetan bereizgarriena
esporofitoa da. Gainerako briofito-
enarekin ez du batere antzarik. Ez
du setarik eta kapsula luzanga da.
Beste briofitoetan hazteari uzten
dioten momentua iritsi eta espo-
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ko ematen da.

Hepatiko hauen hostoek
goroldioenen antza, lodie-
ran zelula geruza bakar
bat izateagatik dute, baina
goroldioetan oro har luze-
ra aldakorreko erdiko ner-
bio bat duten bezala,
hepatikoek ez dute inoiz
aurkezten. Beste alde
batetik, hepatikoen hosto-
ak askotan barnekaldera
okerdura batez agertzen
dira eta kasu batzutan itxi
egiten dira eta ura gorde-
tzeko poltsa bat osatzen
dute; ur zakua da.

“Esporofitoari” dagokio-
nez, hau zurtoinaren api-
zean garatzen da, bere elikadurarako oso osorik
gametofitoaren baitan dagoelarik. Seta oso motza
da, baina esporak heldu direnean, azkar hazten da
harizpi txuriska bat eta honela laguntzen die haiei
sakabana daitezen. Kapsulak ez du operkulorik ez
eta peristomarik, baizik eta lau balbatan zabaltzen
da. Esporen sakabanaketa lagundua izaten da kap-
sularen barnean mueile formako estruktura batzu
daudelako, hauek lehortzen direnean teinkatu, jauzi
eta itsatsirik daramatzaten esporak jaregiten dituzte
honela; “elaterioak” dira.

Hepatiko talokarak

“Gametofitoa” orrikara formakoa duten hepatikoen
barnean, batzu oso xumeak dira eta erdiko zonan
izan ezik, zelula geruza bat edo biko lodiera dute.
Honelakoak dira Metzgeria, Pellia,… “Esporofitoa”
orriaren gainean garatzen da.

Lunularia, Marchantia,…bezalako hepatiko talokara
konplexuago batzu badaude. Horietan funtzio ezber-
dinak betetzen ehun espezializatuak aurkitzen dira.
Goiko aldean, epidermisa aurkitzen da, kamara aeri-
feroekin komunikaturiko estomak aurkezten ditu, non
kokatzen bait diren harizpiak osatuaz klorofilas ase-
turiko zelulak.Ehun asimilatzaile berde honen azpitik,
erreserbazko parenkima geruza bat dago, txuriska
eta gardena. Behekaldeko epidermisetik zelulabaka-
rreko errizoideak ateratzen dira fixapenerako.

Gametangio arrak, anteridioak, eta emeak, arkego-
nioak, taloaz gainetik osatzen diren guardasola
moduko estruktura batzuren gainean inkrustaturik
garatzen dira. Estruktura hauek jasorik daudenez
gero, osatzen den “esporofitoak” ez du setaren beha-
rrik esporak sakabanatzen laguntzeko. Kapsula lau
balbatatik irekitzen da ere, hepatiko hostodunetan
bezala.

Oro har, hepatikoak goroldio-
ak baino eskakorragoak dira
hezetasunari dagokionez eta
horregatik ez ditugu topatzen
aisa lehortzen diren giroetan
eta bai horma jariotsuetan,
ezpondetan, erreka bazterre-
tan eta baso hezeetako
zuhaitzen gainean hazten
diren batzu ere badaude.
Lehorte garaietan, hepatiko
hostodunen ertza gorantz
iraultzen da ur galketa ekidi-
teko.

Esfagnoak

Esfagnoak, 300 bat espezie,
“turbategietako goroldioak”
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detan, nola talokarak (Lunularia,
Marchantia) hala hostodunak
(Lophocolea, Plagiochila,…). Ez
dira lur lehorretan agertzen zeren
hepatikoek goroldioek baino
hezetasun haundigoa behar iza-
ten dute.

Zolu mota berezi bat sute baten
ondorenean geratzen dena da,
edo su bat piztua izan den tokian.
Bere gainean zenbait goroldio
mota garatzen da eta briofito
batzu ere topa ditzakegu, batez
ere Funaria hygrometrica gorol-
dioa.

Zuhaitzak ere briofitoentzat sus-
tratu ona dira. Pagoa bezalako
kortika leuneko zuhaitzetan, edo
haritza eta zumarra bezalako korti-
ka zimurtsukoetan bizi daiteke.
Hala eta guztiz ere, eta briofitoen
hazkuntza geldoa dela bide, ezin
dute bizi aldiro kortika xaflakatzen
zaien zuhaitzen gainean, horrega-
tik ez dira ikusten kaleak eta jardi-
nak edertzen dituzten Indiako pla-
tanondoen gainean.

Zuhaitza bakarturik denean, argi
asko jasotzen du eta han hazten
diren goroldioek kuxin itxura dute,
zutuniko zurtoin estutuekin.
Honelakoa da, adibidez, Orthotrichum. Basoaren bar-
nean baldintzak hezeagoak dira eta goroldio handiago-
ak garatzen dira, adarkatuak eta multzo bataz beste
laseak osatuaz, sustratutik erraz banandu daitezkee-
nak (Hypnum,…). Zuhaitzaren eta adarren goikaldean
hazten diren goroldioak, zuhaitz kortika baino ezin dute
beste sustraturik eduki. Oinaldean bizi direnek, berriz,
lurrean egiten duten berderak dira, egurrean bezala

lurrean hazi dai-
tezke. Baina ez
dira zuhaitz biziak
goroldio ezberdi-
nei euskarritzat
balio dieten baka-
rrak; motzondo
eta zuhaitz ero-
riak ere briofitoz
estaltzen dira eta
basoetan horrela
igger ditzakegu
askotan.

Hepatikoei dago-
kionez, batzu

batzu dira zuhaitzen enborretan hazten direnak, naha-
sirik, batzutan, han aurkitzen diren goroldioekin. Oro
har hostodun motakoak dira eta gure basoetan usue-
netariko bat Frullania da, Madotheca edo Lophocolea
bezalako batzu ere agertzen diren arren.

Goroldioz kolonizaturiko beste sustratuetariko bat arro-
kak dira. Hormak eta arroka bakartuak leku lehor eta

eguzkitsuak dira eta beren gainean
kuxinak eta burkoak osatzen dituzten
goroldio akrokarpikoak garatzen dira,
sarritan forma erdiesferikoz uraren
galera ekiditearren. Askotan tonu txu-
riskak hartzen dituzte hostoen apizee-
tan ileak dituztenez edo hauen puntak
kloroplastorik ez duenez. Honela argia
gehiago erreflexatzen da eta ez da
horrenbeste ur ebaporatzen. Goroldio
mota honetakoak dira Grimmia,
Tortula, Bryum,…

Arroka babesean, dagoenean, basoa-
reen erdian esate baterako, bere gai-
neahn gara daitezke arroka bakartue-
tan hazten direnek baino hezetasun
handiagoa behar duten briofitoak. Era
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la, kasu honetan alderantziz, esporofitoa
esporak heltzen doazen neurrian hazten
da, hots, kapsulak behekaldetik hazten
jarraitzen dien artean, apizekoa bi balba-
tan irekitzen da eta espora helduei irteten
uzten die. Esporofitoaren hazkuntza
mugagabe honek goi mailako landareen
antzekoa bihurtzen du eta horregatik ba-
tzuk pentsatzen dute Anthocero-engana-
tik abiaturik garatzen direla hauek.

Andreoak

Briofito talde eskas batetan datza, habitat
berezi batekin: arrosa granitikoak non
heze direnean kolore berde oso iluneko
narrioak osatzen dituzten, eta ia beltzak,
oso ahulak, lehorrean.

Beren gametofitoak goroldioenaren antza du, baina
esporofitoa ezberdina da, kapsulak ez bait du operku-
lorik, baizik eta eguraldia lehorra denean goitik eta

behetik elkarturik irauten duten lau balbatan irekitzen
nda. Eguraldia hezea denean, berriro itxi egiten dira.
Hedapen mekanismo ezberdina da beste briofitoen
aldean.

Lehenago aipatu dugu briofitoek izan
duten garrantzia lurreko ingurunea-

ren kolonizatzaile bezala eboluzioan.
Zenbait girotan aurki genezake. Alde
batetik, ugariak dira basoetako zolu
hezean, zuhaitzen enborrak estaltzen,
biziak bezala usteltze bidean direnak,
edo arroken gainean. Iger ditzakegu itu-
rri eta ibai ertzetako hezetasunari lotu-
rik, edo uraren barruan ere bai, kasu
batzutan. Baina toki lehorragoetan ere
bizi daitezke, arroka eta horma eguzki-
tsuetan, bertara forma eta estruktura
bereziz egiten direlarik.

Giro faktoreek eragin haundia dute bejetale guztien
morfologian eta briofitoek ere forma ezberdinak har-
tzen dituzte garatzen direneko ingurunearen argi, ten-
peratu eta hezetasun baldintzen arababera.

Zolua agerian baldin badago, bejetaziorik gabe, urtero
briofitoak garatzen dira han, esporofitoa heldu denean
hiltzen direnak (Buxbaumia, Phascum,..). Esporofotioa
heldu denean hiltzen ez diren goroldio akrokarpiko txi-
kiak garatzera ere iritsi daitezke, hil ordez zurtoin
berriak garatzen dituztenak eta goroldioari hedatzen
laguntzen diotenak. Argiak zurtoinen luzapena inhibi-

tzen du, bada soropil ñarroak dira, apenas zm bateko
goierakoak (Barbula,…). Zolua hezeagoa denean eta
itzalean dagoenean, hazkuntza haundiagoa ematen da
eta jadanik goiera baduten goroldioak agertzen dira,
goroldio akrokarpikoak, soropil altuak eratzen dituzte-
nak, Dicranum, Polytrichum… bezalakoak, edo landare
adarkatuzko multzoak, goroldio pleurokarpikoak bata
bestearen gainean soltean hazten diren alboko zurtoi-
nez (Brachythecium, Hylocomium,…). Bi goroldio mota
hauek oso naharoak dira basoetako zoluan eta euria-
ren eta ganduaren ura irenstean Basoko zoluaren
hezetasunari eusten laguntzen dute. Leku heze haue-
tan hepatiko batzu ere topa ditzakegu, oro har ezpon-

EKOLOGIA
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honetan ikus ditzakegu goroldio
pleurokarpikoak tapiz launak osa-
tzen (Homalothecium) edo soropil
malguak (Brachythecium).

Arroketan haztean, goroldioek bete-
kizun garrantzitsua dute. Goi mailako
landareak leku jakin batean haz dai-
tezen lurra egon behar da, hau da,
ezin dira hazi zuzenean arrokaren
gainean. Briofitoek lur hori osatzen
laguntzen dute, zeren arrokaren
lehendabiziko kolonizatzaileak like-
nak diren arren, goroldioak dira oso-
rik lortzen dutenak, beren gainean
beste materiale batzu metatzen joa-
ten bait dira, hiltzen direnean beren
hondakinak geratzen direlarik, eta
abar… eta honela koka daitezke ber-
tan espezie behartsuagoak. Beste
alde batetik, animali txikiei babesle-
ku bezala balio diete.

Briofitoen kokapema arroken gaine-
an, hauen konposaketaren baitan
dago. Arroken gainean hazten diren
briofito guztiek ezin dute edozein
lekutan hazi. Batzu adeibera dira
baina beste batzu soilik kareharrie-
tan bizi dezakete (kaltzikolak dira,
Cratoneuron bezala) eta beste
batzu, alderantziz, arroka azidoen
gainean (kaltzifugoak, granitoaren
goroldioak bezala, andreoak).
Horregatik, goroldio bakoitzaren
zaletasunak ezagutuko bagenitu, baten edo bestearen aurkezpenak zein arroka mota den igerriko liguke.

Azkenik, briofito guztiak hezeta-
sunarekin harremanak badituzte
ere, batzu uraren barruan gara-
tzen dira, Fortinalis antipyretica-
ren kasua da. Neurri handiena
lortzen duen goroldioa. Ibai eta
errekasto bazterretan ere aurki
ditzakegu goroldioak eta hepati-
koak, arroka edo zuhaitzen gai-
nean, maiz urez estaliak izaten
direlarik (Leskea polycarpa,
Amblystegium serpens, … eta
Conocephallum, Marchantia,
Scapania,… bezalako hepatiko
multzo bat). Itsas urez zipriztin-
duak izaten diren arrokak ere
izan daitezke kolonizatuak bal-
dintza jakin horietako briofitoz,
hara nola Grimmia maritima; eta
zona zingiratsuetan edo ur
metaketak ematen diren zonetan
osatzen den giro berezi horre-
tan, esfangoak garatzen dira,

zeinen hondakinetik turba ikatza
lortzen den.

Briofitoak eta animaliak

Edozein ekosistematan lotura
estua dago flora eta faunaren arte-
an. Bejetaleek alimentu edo babes
bezala balio diete animaliei eta
hauetaz baliatzen dira beren bana-
ketarako. Briofitoak ere zenbait ani-
mali tiporekin elkartzen dira, orno-
dunekin baino gehiago ornogabee-
kin.
Animali ornodunek gutxitan erabil-
tzen dituzte briofitoak janari bezala;
batuk gametofitoa erabiltzen dute
beren elikapenerako, baina zona
hotzetan bizi direnak dira batez ere,
beste bejetalerik ez dagoen poloa-
ren ondoan. Errenuen kasua da,
eta leku horietatik igarotzen diren
sasoiean antzarena ere. Beste alde
batetik, jakina da txori batzu gorol-
dio kapsulak jaten dituztela eta
kabiak eraikitzeko erabiltzen dituz-
tela.

Alderantziz, briofitoak garrantzizko
elikapen iturria dira ornogabeen-
tzat, batzu nematodoak, amebak,
errotiferoak… bezalako oso txikiak;
besteak haundiagoak landare-
zorria, euli kumekiak, patxikosalto-
ak, barraskiloak eta bareak bezala.
Askotan abaro egiten diete, zeren
goroldioek osatzen dituzten kutxi-
nen barnean giroa ez da lehora
bezain gogorra. Zenbait larba eta
beldarrek gordetzeko erabiltzen dituzte, beren kolorea
hartuaz. Briofitoek aldiz animali hauek erabil ditzakete

esporen banakuntzarako, loreek beren polen aleekin
egiten duten era berean.

Gizona eta briofitoak

Gaur egun gizonak goroldioen usariorik
ez duen arren, aintzinean askozaz ere
erabiliagoak izan ziren; arnariak eta
barazkiak almazenatzeko zeuden zuloak
estaltzen ziren goroldioarekin, paretets-
ko hutsunak tapatzen ziren eta urontziak
eraikitzeko erabili ohi ziren. Beren kon-
sistentzia guriarengatik, Europako ipa-
rraldeko zenbait lekutan, koltxoiak eta
kutxinak betetzeko erabiltzen zituzten,
eta erromatarren iratzeekin nahasten
zituzten zona horietako beren gotorle-
kuetako zoluak estaltzeko. Polytrichum-
aren zurtoin luzangak sokak eta sakiak
egiteko erabili ziren, eta beste goroldio
batzu pizma sendagarriak egiteko ere
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Jakina denez, lehenda-
biziko landareak,

lehendabiziko animaliak
bezala, uretatik sortu
ziren, non bizitzeko bal-
dintzak errazagoak bait
diren, nola elikapena lort-
zeko hala grabitateari
aurre egiteko eta zutunik
irauteko.

Landareekiko lurreko
ingurunearen konkistak
arazo larriak suposatzen
zituen elika hartzerakoan,
hostotaraino jasotzerako-
an, zutunik irauterakoan
eta noski elementu prezia-
tuari, urari hain zuzen ere,
eusterakoan, izaki bizidun
baten eginkizun guztieta-
rako hain beharrezkoa.

Arazo hauek osorik kon-
pondu zituzten lehendabiziko landareak egungo iratzeen
aitzindariak izan ziren. Iratzeak izan ziren lurretik fotosin-
tesia burutzen zeneko atal berdeetaraino alimentuen ero-
apena bideratzen zuten “baso eroaleak” erdietsi zituzten
lehendabiziko landareak, horrez gain landareari aireko
ingurunean mantentzea eskuratzen ziotelarik.

Lehendabiziko landareak bigunak izango ziren zihurrene-
ra eta elementu askorik gabekoak, gerora Goi
Debonikoaren inguruan, estruktura lignifikatuak, baso
zurkarak, heureganatzen joan ziren eta honek bideratu
zieten lurreko ingurunearen konkista, landare zurkarak

izatera iraganaz eta asko porte
zuhaizkarakoak, askozaz beran-
duago piskanaka uretako ingurunea
desagertu eta lignifikaketa haundirik
gabe bizitzea posible zitzaien ingu-
rune ekologiko asko agertzen ziren
heinean, mota belarkarazko lurreko
landare baskularrak agertu ziren,
egungo belarrak.

Nahiz eta basoekiko landareei
dagozkien esporazko zenbait hon-
dar fosil jaso diren, “baskularrak”,
Kanbrikoan, orain dela 500 urte
baino gehiago, hala ere ezin egon
dugu zihur bere presentziaz
Debonikoraino, gutxi gora behera
orain dela 350 miloi urte.

Landare baskular hauek kasik para-
leloki babespen ehun batzu erdietsi
zituzten, “kutikulak”, iragaizkaitzak
bihurtzen zituen ezkoaz estalirik,
ura geldierazi eta bat batean bere
galera kontrolatzea bideratzen zie-
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erabiltzen zituzten.

Batzutan eman izan
zaie xede ornamentala
eta sonbreiruentzako
adornoak egiten ziren
beroriekin edo lore
erramutan jartzen
ziren. Ez da ahaztekoa
belenetan ematen zi-
tzaien enplegua.
Gaur egun zenbait
goroldio lantzen da
pezeratan imajina era-
kargarriago bat eta
naturalago bat emate-
ko eta nahiko zabaldua
da beren hazkuntza
jardinetan Japonian
non, tenplu bat ere
bada Goroldioaren Tenplua izenez ezagutzen dena.

Esfagnoek erabilera zabalagoa izan dute beren ahal-
men xurgatzaileari eskerrak, Lehen Gerrate
Mundialean lekua hartu zion kotoiari honena baino
haundiagoa izateagatik, eskerrak baita ere bere ahal-
men antiseptikoari. Zenbait herrik, laponiarra lekuko,
haurtxoentzat ipurtzapiak egiteko ere erabili zituen.
Baina oraindik garrantzizkoagoa da hiltzen doazen
esfagnoz sortzen den turba, konbustibletzat erabilia
izan dena, eta lorezaintzan ere preziatua da bere arol-
tasunarengatik.

Gizonen briofitoekiko ekintza garrantzitsua da eta
ondorio arriskutsuetara eraman dezake. Goroldio
kopuru haundien bilketak, baina batez ere Iraultza
Industrialaren ondoren gertatzen ari den giro degrada-
ketak, lehen ohizkoak ziren zonetatik desagertarazi
dituzte zenbait espezie.

Kutxadura atmosferikoak eragin gogorra du briofitoetan
eta likenetan ere bai. Lehen esan dugun bezala, lurre-
ko elementu mineralen irensketarako organurik ez
dutelako gertatzen da hau, elikapen elemtuak euritako
uretan eta partícula lehorretan disolbaturiko gatz mine-
raletatik hartzen dituzte, geruza epidermikorik eta kuti-
kula bereizturik ez duten hostoen bitartez. Horregatik
metatzen dituzte giroko sustantzia toxikoak eta oso
sentsibleak dira batez ere ikatza eta petrolioaren deri-
batuen konbustioaz ematen den SO2-ra.

Goroldioen kutxadurarekiko sen-tsibilitatea, beste
gauza batzuren artean, hostoen muturreko kolore gal-
ketan azaltzen da, piskanaka landare osoari eragiten
diolarik, klorofilaren degradaketarengatik.

Airearen kutxaduraz espezie guztiak ez dira neurri ber-
dinean joak izaten ordea; hepatikoak goroldioak baino
sentsibleagoak dira eta hauen barnean, jakina da akro-
karpioek pleurokarpioek baino gehiago erresistitzen

dutela, eta arroken gainean bizi direnek
zuhaitzen gainean egiten dutenek baino.
Horregatik, gaur egun briofitoen beste apli-
kapen bat, “kutxaduraren igorleena” da,
zona bateko kutxaduraren graduaren ara-
bera espezie bat edo bestea egongo bait da
han.

Gizonaren ekintzaren ondorioz briofitoen
banakuntzan ematen diren aldaketek,
berauei elkarturik bizi diren animaliengan
ere eragina dute, espezie batzuren indibi-
duo kopuruak gutxituaz eta beste batzure-
nak gehiagotuaz.

Bizidun orok, bejetaleak bezala animaliak,
betetzen du eginkizun bat naturan.
Briofitoek ere badute berena, nahiz ete
guregandik ardura askorik ez jaso, eta
horregatik errespetatuak izan behar.

IRATZEAK LURREKO INGURUNEAREN KONKISTA



Iratzeak zentzu zabalean edo Pteridofitoak
propietate haundiagoz, arruntki likopodio-

ak, ekisetoak eta benetako iratzeak bezala
ezagutzen diren landareak hartzen ditu.

Pteridofitoak interes ebolutibo haundiko lan-
dareak dira lurreko ingurunearen konkistan
landareen lehendabiziko urratsa adierazten
dutenez.

Baso eroale “baskular” -ezko landareak dira,
non aktibitate fotosintetiko bizia eta ur eba-
poraketa haundia burutzen duten hosto
haundi edo “fronde” batzu, zurtoin oro har
lurpekoa edo “erizoma” eta landarea tinkotu
eta lurretik nutrienteak hartzen dituzten lur-
peko “sustrai” batzu bereizten bait diren.

Landare hauek, egiaz, bejetale hauen bizi-
tzaren fase bat errepresentatzen dute, espo-
ra asexualen fase erreproduktora, “esporofi-
toa”.

Hosto hauen behekaldean edo are bakan-
kago pedunkulu txikietan edo taldeetan,
puzturi biribil eta luze batzu agertzen dira,
“soro”-ak.

Soro hauek espora asexualak ekoizten
dituzten esporangio taldeak dira, bejetale hauen
hedakuntzaren errespontsableak.

Esporak toki egokian erortzen baldin badira erne
egingo dira eta “protaloa” deritzon landare txiki bati
egingo dio lekua, “gametofitoa” errepresentatzen
duena, bertan gametoak ekoizten dituen organu
sexuala agertuko bait da.

Protalo hau bihotz-formako landare txiki bat da, klo-

rofila duena eta bizitza independientezkoa, oro har
oharkabean igarotzen delarik lurreko hostoen artean
gorderik.

Pteridofitoetan, ikusten dugun bezala, organu espora
ekoizlea gameto ekoizlea baino garatuagoa dago eta
biek dute bizitza independientea, heuren ahaideko
goroldioekin gertatzen ez dena, non esporofitoak ez
duen klorofilarik eta gametofitoaren baitatik bizi den,
eta are gutxiago goi landare edo Fanerogamoekin,

non alderantziz gametofitoa esporofitora
elkartuta eta babestuta bizi den. Agian hau
izan liteke aintzinako iratzeen zati haundie-
naren desagerketa adieraz dezakeen arra-
zoia.

Gametofitoek, giroaren gorabeheren arabe-
ra desagertuko balira, ez lituzkete gameto-
ak osatuko, hauek ez lukete kopulatuko eta
ezin emango lukete beren sortzaileen ezau-
garri genetiko zertxobait ezberdinezko lan-
dare berria sortuko lukeen zigotoa.
Euskal Herriko Pteridofitoak hiru taldeetako
partaidez daude ordezkatuak: egungo “liko-
podioak” eta “selaginellak” hartzen dituzten
Likopodofitoak, egungo “ekisetoak edo
zaldi buztanak” hartzen dituzten Artrofitoak

telarik.

Kutikula iragazkaitzen agerpenak, goroldioa bezalako
hurbileko landare taldeetan egoten ez dena, hosto-gai-
nazalen izugarrizko garapena bultzatu zuen, fotosintesi
kopuru haundiagoa burutzen laguntzen zirlarik eta beraz
masa biziaren “biomasa”, gehikuntza kontsideragarria
zekarrelarik, lurreko goroldioetan ezinezkoa zena dese-
kazioaren arriskuengatik.

Gainazalaren gehikuntzak berebat ura ebaporatzeko
gaitasunaren gehikuntza kontsideragarria zekarren, eta
honek baso eroaleen ezaugarriekin batera landareari eli-
kapen sustantziak zeramatzan ura altura kontsideraga-
rrietara jasotzen laguntzen zion, non atal berdeek egin-
kizun fotosintetikoa hobetogo betetzen dute.

Guzti horrek aldiz eginkizun ezberdineko organuen
bereizketa garbia ekarri zuen, alde batetik “hostoak” edo
frondeak, superfizie edo espansio tzarrak klorofilazko
zelulekin, zeinen xede nagusiak fotosintesia eta ur eba-
porapena edo “transpiraketa” bait ziren, beste aldetik
“zurtoinak”, estruktura gutxi gora behera luzeak hostoei
eusteko eta hauei ura eta beharrezko gatz mineralak
jasotzeko, beraz nagusiko baso eroaleez osaturik, eta
beste alde batetik “sustraiak”, nagusiki ura eta gatz
mineralak xurgatzearen betekizunarekin, bai eta landa-
reen euskarria izatearena, zurtoinen antza handiko
estrukturaz.

Uretako landareen ugalpenak ez zuen arazo haundirik
suposatzen, hasera batean landarearen edozein zati
edo zelulak zuen ugaltzeko eta landare berri bat emate-
ko gaitasuna, elikatzeko ura, argia eta gatz mineralak
aisa lor zitezkeenez. Hau zen ezaugarri generiko berdi-
nak mantentzea bermatzen zien erreprodukzio asexuala.

Landareak bere ezaugarriak hobetu edo aldatu bide zue-
nean erreprodukzio sexuala bilatzen zuen eta horretara-
ko gameto higikorrak erabiltzen zituen, flotakorrak, ile
luze edo “flagelo” -en bitartez, uretan aske ibiltzeko zail-

tasunik ez zutelarik. Hala eta guztiz ere lurreko inguru-
nearen konkistak ugalpen bide berriak bilatzea suposa-
tu zuen, nola superbibentzia hala toki aldaketak asko-
zaz ere zailagoak egiten bait ziren, eta honela sortu
ziren erreprodukzio asexual eta sexualezko organu
espezializatuak.

Erreprodukzio asexualerako “esporangioak”, pareta
lodizko eta desekazioari eusteko moduko zelulak osa-
tzen zituztelarik, “esporak”, eta erreprodukzio sexuale-
rako gametoen osakuntzarako organu espezializatuak,
organu sexual arrak edo “anteridioak” eta emeak edo
“arkegonioak”, gameto higitezinak ekoizten zituztelarik,
bi organuen kopulaketaren bitartez, haizearen bitartez,
animalien bitartez edo gutxiago eboluzionatuetan euri-
tako uraren bitartez, flotean mugitzen zirelarik, trans-
portatu behar izaten zirelarik.

Sarritan esporak ekoizten zituen landareak eta gameto-
ak ekoizten zituztenak landare beraren bizitzako fase
ezberdinak baizik ez ziren, esporak ala gametoak ekoiz-
tearen arauera “esporofito” edo “gametofito” izenak
hartzen zituztelarik.
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PTEROFITOAK -”IRATZEAK”
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zezakeen zuhaitzarra, diametroz metro
bateko enbor lodi batekin adaburu adarka-
tu batez amaitzen zena, adarrak dikotomi-
koki zatiturik eta egungo likopodioen antze-
rako hosto niminoz estalirik.

Likopodio erraldoi hauek Debonikoaren
bigarren zatian sortu behera eta heuren
nagusigoa Harrikatzaldian eta Permikoaren
haseran izan zuten, 250 eta 200 miloi urte-
en artean gutxi gora behera, baso izuga-
rriak osatuaz baldintza klimatiko bataz
beste tropikal, epel eta hezeetan.

Permikoaren amaieran, orain dela 200 etik
18 ra miloi urte, likopodio zuhaizkara hauek
kasik osorik desagertu ziren giro aldaketa
nabari baten ondorioz, hotzagoa eta leho-
rragoa, zeinarentzat landare hauek ez zeu-
den prest beren hosto haundiekin eta
transpirazio indartsuarekin.

Honi jarraitu zioten periodoetan zehar liko-
podio zurkara batzu segitu zuten agertzen,
baina askozaz ere porte txikiagokoak,
Pleuremia bezala, palmondo txiki bat beza-
lakoa dena, zatibako hostoekin eta 2 m
baino goiera gutxiagorekin, baina berehala
ezabatu ziren eta egungo likopodio belar-
karak geratu ziren soilik, Lycopodium gene-
roari eta gisakoei dagozkienak zati haun-
dienean.

Euskal Herrian aurki daitezke naharotasu-
nez bi likopodio mota, Lycopodium clava-
tum edo “otso hanka”, zeinaren zurtoin
herrestariak metro bat har dezakeen eta
bertatik 10 etik 20 ra cm-ko goierako beste zutuniko
batzu irten daitezkeen, zatibakoak edo dikotomikoki adar-
katuak eta osorik hosto estuz estaliak, eta beste batzu
galburu bat edo bitan amaitzen direnak, beren hostoek
goikaldeko aurpegian esporangioak daramatzatelarik,
eta Huperzia selago edo “selagoa”, zeina funtsean hosto

emankor eta antzuen arteko bereizketa hori ematen ez
delako bereizten den, ez dute espikula bereizturik ekoiz-
ten, baizik eta itxuraz besteen berdinak diren zenbait
hostok ekoizten dituzte esporangioak.

Biak dira piriniar sasi eta basoetan ematen diren espe-
zieak, mendi-pinuzko pinadietan, Pinus uncinata, 2.000
m.tik gora igon daitezkeelarik.

Grasa ugari duten aipaturiko esporen erabilpenaz gain,
likopodio zurtoinak eta adarrak diuretiko bezala erabi-
liak izan dira eta katarroak sendatzeko ere bai, selagoa
landare toxikoa den bitartean, goragalea, kakaberea,
kalanbrea, eta abar, andre haurdunen hilaurketa ere,
eraginaz, baina selago egosketak erabili izan dira in-
tsektizida moduan ganaduaren parasituak akabatzeko.

Arraroagoak, baina hauek ere present Euskal Hererian,
dira Lepidotis inundatum eta Diphasiastrum alpinum.

Selaginellales ordena - “Selaginellas” 

Selahinellak likopodio belarkara txikiak eta gehiago
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eta egungo “benetako iratzeak”
edo zuzenki iratzeak direnak
hartzen dituzten Pteridofitoak.

Likopodofitoak

Lycopodiales ordena
“Likopodioak”

Gaur egungo likopodioak landa-
re txiki batzu dira, zatirik haun-
diena Likopodiazeoen familiari
dagozkion herrestariak eta zur-
toin zatibakoak edo adarkadura
dikotomikoa aurkezten dutelako
bereizten direnak, oso osorik eli-
koidalki kokaturiko hosto txikiz
estalirik edo zurtointxoa osorik
estaltzera heltzen diren kasik
bertizilatuekin.

Likopodio batzuren muturrean, Lycopodium generoari
dagozkionak, hosto tzikiagoz osaturiko galburu mordo-
tsuaren moduko bat agertzen da, zeinetarik bakoitzak
esporaz beteriko poltsa bat daraman, “esporangioak”
dira.

Beste likopodio batzutan, Huperzia bezala, hosto guztiak
berdintxurak dira, ez dago bereiztasunik muturreko gal-
buruan eta zenbait hostok bere azpikaldeko aurpegian
esporangioak eramaten ditu, babespen haundiagoa lort-
zen dutelarik eta elikapena hobe sergurtatzen zaielarik.

Heldurik daudenean espora kopuru haundia jaregiten
dute batez ere eskuaz astintzen ditugunean, “likopodio
hautsa edo likopodo azufrea” deritzona, oso bizgarria,
pospoloa hurbiltzen zaienean edo bizturiko pospolo gai-
nera haizez botatzen direnean izugarrizko sugarra eragi-

ten dutelarik, eta higroskopikoak ez direnez sendakuntza
herrikoinean erabiliak izan dira talko hautsak bezala, erre-
sumina lasatzeko eta zornajarioak sendatzeko, ezaugarri
bedintxuzko beste landare batzuren hautsak erabiltzen
diren gisan, hara nola Lycoperdom edo astaputzaren
onddoenak.

Espora hauek lurrera erortzen direnean ez dituzte likopo-
dio berriak ernetzen, baizik eta belaunaldi gametikoa edo
gametofikoa ekoizten dute, harbi formako lurpeko edo
erdilurpeko landare txiki bat, goikaldeko aurpegi berdean
organu sexual arrak eta emeak aurkezten dituelarik.

Organu sexual hauek gametoak ekoizten dituzte eta bere
ernalkuntzaren ondorenean zigotoa sortuko da, zeinak
lurpeko errizoma emango duen, nondik aire-zurtoinak
aterako diren, guk ikusten ditugun likopodioak.

Gaur egun likopodioak egiaz landare
eskasak eta arraroak diren arren, eza-
batze bidean diren landareen adibide
garbia dira.

Bere benetako jatorriak ez dira zuzenki
ezagutzen non dauden, behar bada
Kanbrikoan aurkitutako landare hondar
batzu likopodioen aintzindarienak lirate-
ke, batez ere Aldanophyton, naina
Debonikoa da egungo likopodioen
antza garbiko landareen fosilak aurkitu
direneko garaia, adibide baterako
Baragwanathia, Drepanophycus eta
Protelepidodendron.

Harrikatzaldian, likopodioek garapen
haundia lortu zuten eta porte zuhaizka-
ra hartu zuten, ordezkari garrantzizkoe-
netako bat Lepidodendron edo “ezkaten
zuhaitza” delarik 35 m.taklo goiera har
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artikulatu guztiak zurtoin, sustrai eta hostoz horni-
turiko landare belarkarak dira.

Egungo ekisetoak ez dira Iparramerika, Europa
eta Asiatik datozten 30 espezie ezberdin baino
gehiago, zeinaterik Euskal Herrian 7 espezie ikus
ditzakegun.

Lurpeko errizoma aurkezten dute hauek, metro
bateko sakoneran egon daitezkeelarik, giroko era-
soak gogor jasaten ditu beraz eta zaila da erradi-
katzen , larre soroetan benetan izurriteak eragin
ditzaketelarik.

Errizoma hauetatik lurpeko sustraiak irteten dira
nondik elikatu, eta aire-zurtoinak non erreproduzi-
tu eta fotosintesia burutu.

Guk ikusten ditugun aire-zurtoinak tipikoki artikula-
tuak dira, ondo azpimarkaturiko adabegi eta ada-
betarte sorta batekin, nondik ebakitzea erraza ger-
tatzen den.

Hostotxo bakoitzak adarkadurari bide egingo dion
begi bat darama, eta ekiseto batzutan estruktura
bereko adarkadurak irteten dira begi guztietakin,
baina zurtoin nagusia baino finagoak eta denak
oso erregularrak, ekisetoari azeri buztana gogorra
erazten duen itxura ematen diolarik.

Zurtoin nagusien muturretan edo eta aire-zurtoin
ezberdinetan, zurtoin emankorretan, espezieen arabera,
ertoin txiki batez zurtoinera loturiko ezkata gutxi gora
behera exagonal ugariz osaturiko pinaburu edo galburu
lodi bat agertzen da.

Ezkataren azpian eta oin txiki honen inguruan 5 etik 10
era poltsa txiki daude, esporangioak, bertan esporak sor-
tuko direlarik.

Esporangioak helduta daudenean luzerako arraildura
batetik irekitzen dira eta likopodioarenak bezalako espo-
ra horiei uzten die ateratzen.

Espora hauek itxuraz denak berdinak diren arren batzuk
arrak eta besteak emeak dira, batzuk ernetzean protalo
ar niminoak emango dituztelarik eta besteek organu

sexualak daramatzaten emeak.

Protalo hauek landaretxo nimino batzu
dira, gehientxuenetan mikroskopikoak,
oharkabean igarotzen direnak, beraue-
tan ematen da aktu sexuala gameto
arrak eta emeak flotean elkartuaz, horra
hor beren giro heze eta lokaztuekiko
dependentzia. Honela zigotoa sortuko
da, erne ondoren ekiseto berri bati dago-
kion lurpeko errizoma bati lekua eginaz.

Ekisetoen esporak bezala zurtoinak
bereziki kuriosoak eta interesgarriak dira.

Esporek bi estalki aurkezten dituzte, bat
barnekoa eta etenik gabekoa, aski heze-
tasun aurkitzen duenean erneketaren
momentuan soillik hausten dena eta bes-
tea kanpokoa, egiaz gurutzaturiko bi faxa
bezalakoak direnak, “elatereak”.
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oraindik gorolio batzukin lotura
eta antza handiko landaretxoak
dira.

Bere jatorria orain 300en bat
miloi urtetakoa da, Harrikatzal-
dikoa, eta gutxi aldatu dira gaur
egun arte.

Landaretxo oso txikiak dira, zen-
timetro gutxikoakm oro har
herrestariak eta nerviobakarreko
hostoz osorik estaliriko zurtoi-
nezkoak, askotan nahasten
diren goroldio batzu bezala.

Likopodioekiko berezitasun
nagusia bere espezializazio
haundiagoa da. Bi esporangio
mota ezberdin daude, makroes-
porangioak batzu, espora emeak
ekoizten dituztenak eta arrak ekoizten dituzten mikroes-
porangioak besteak.

Esporangio hauek “estrobilo” -tan biltzen diren hosto
emankorren gainazalean kokatzen dira, gainaldekoek
mikroesporangioak eta azpikaldekoek makroesporangio-
ak eramatea delarik ohizkoena.

Likopodioek eta benetako iratzeek ez bezala, espora
hauek ez dira lurrera joaten eta ez dute landare berririk
ematen, baizik, eta espora bakoitzaren barnean organu
sexual arrak eta emeak osatzen dira, espora ar edo
mikrosporetatik zuzenean irteten dira espora eme edo
makrosporen barnean obuluak ernaltzen dituzten game-
to arrak, hor geroko selaginellaren ernamina hazi

moduan sortuaz, horregatik makrospora hauek benetako
hazien aitzindari bezala kontsideratu izan dira.

Selaginellak berez giro tropikaletakoak dira salbuespen
batzukin, dena dela, kantauriar mazeleko area heze eta
epel batzutan aurkitzen da Selaginella selagillenoides eta
Donostian naturalizaturik aurkitzen da afrikar selaginella,
S. kraussiana, lorapote txikietan barneko landare gisa
lantzen den besteren batez gain.

Artrofitak edo Artikulatuak

Equisetales ordena - “Ekisetoak” edo
“Azeribuztanak”

Ekisetoak edo azeribuztanak Dibisio
Artikulatuari dagozkion Pterodofito talde
bat dira, bere izenak igortzen duen lez
zurtoin artikulatu bat aurkezten dutelako
bereizten bireizten direnak, landare bas-
cularen artean ezaugarri ez arrunta
dena.
Lehendabiziko Artikulatuak likopodioak
bezala behe Debonikoan agertu ziren,
gutxi gora behera orazin dela 300 miloi
urte tropical antzeko baldintza klimatiko-
etan, hots epel eta hezeetan.

Goren puntua Debonikoan eta
Harrikatzaldian izan zuten, baina gero
eta ezabatzenago joan ziren eta ezagu-
tzen diren Artikulatuen bost Ordenatatik,
gaur egun bakarra existitzen da,
Ekisatelena, Equisetum genero bakarra-
rekin: ekisetoak edo azeribuztanak.

Calamites bezalako espezie primitibo
batzu salbu, mediterraniar erregioko
zenbait jardinetan topa dezakeguna,
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EZAUGARRIAK: zurtoinak:
80cm-rainoko garaiera. Zurtoin
antzuek 10-80 cm-ko garaiera.
Zurtoin emankorrak txikiagoak
dira, bakunak eta arre-gorriskak
edo lasto-kolorekoak. Adabetar-
teen goialdean bikor latzak
daude. Errizoma ilaunduna.
Zurtoin artikulatuak eta adar ber-
tizilatuak.
TAMAINA: 10-80 zentimetro
luze da.
HABITATA: soroak, baso-soilu-
neak eta bestelako leku hezeak.

EZAUGARRIAK: zurtoinak 130 cm-rainoko
garaiera. Zurtoin
antzuak erregu-
larki adarkatuak,
eta ia 2 m-raino-
koak, gehiene-
tan txikiagoak.
Zurtoin emanko-
rrak 50 cm-raino-
koak, kolore
zuriska edo ber-
deska. Erri-
ozoma arre ilu-
nak, ilaundunak.
Zurtoin artikulatuak eta adar
bertizilatuak.

TAMAINA: 130 zentimetro luze da.
HABITATA: leku hezeak

EZAUGARRIAK: zurtoin artikulatuak eta
adar bertizilatuak. . Errizoma ilaunduna.
Zeinaren zurtoinek 12 zentimetroko goiera
haz dezaketen eta zurtoin antzu adarkatuak
eta zurtoin emankor zatibakopak aurketzen
ditu.

TAMAINA: 7-12 zentimetro luze da.

HABITATA: soroak, baso-soiluneak eta bes-
telako leku hezeak.
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enean espora hertsiki besarkatuaz elikoi-
dalki biribilkatuak aurkitzen dira, baina
giroa lehortzen denean desitsasten dira
eta zabaldu egiten dira. Honek batetik
esporangioetatik desitsastea eta zabal-
kuntza erraztea eta bestetik area lehorre-
tako haizeaz herrestakatuak izatea bide-
ratzen du.

Espora area heze batetara heltzen dene-
an elatereak biribilkatzen dira eta esporak
haizeaz herrestakatua izateari uzten dio
emetzea posible bihurtuaz.

Ezaugarri hauek erabakitzen dute piska
bat ekisetoen banaketa area heze eta
lokaztuetan.

Alde batetik ekisetoen zurtoinak ere
bereziki nabariak dira, eta ez soilik arti-
kulazioengatik, beren barne egituraren-
gatik baizik.

Ekisetoek ruin kofaduna aurkezten dute heldutasunean
erreabsorbitu egiten direlako eta baso eroaleak kofa
honen baranoan lokalizatzen dira sortatan, aldi berean
sorten tarteetan beste barrunbe batzu utziaz, barrunbe
hauek aire kopuru haundia mantentzen eta lokazpenaren
eta anaerobiosiaren baldintzak pairatzen laguntzen diete,
nahiz eta giro oso lehorretan ere topa ditzakegun, batez
ere behe geruzetatik ura hartzen duten errizoma oso
sakonak aurkezteagatik.

Ekisetoen zurtoinen epidermisak kasu askotan silize
inkrustazioak aurkezten ditu, zurruntasun eta laztasun
pitin bat ematen dielarik. Arrazoi honegatik izan ziren era-
biliak aspaldian ekisetoak baxera garbitzeko mostratxa
bezala edo altzairuzko tresnei ateratzeko.

Sendakuntza herrikoiean oso preziatuak dira ekiseto infu-
sioak odol garbitzaile bezala eta giltzurdinetako gaitz
guztietan, diuretiko ontzat kontsideratu bait dira odolaren
garbiketa eta toxina eliminapena laguntzen dutelarik.

Emostatikoak bezala ere erabili izan dira, sudurreko
hemorragia, barne hemorragia eta hilerokoetan ere bai.

Hala eta guztiz ere eta bertute hgauek salbu, ekisetoak
landare arriskutsuak dira ganaduarentzat baldin eta neu-
rri batean jaten baditu, zihurrenera beren silize edukin
haundiak hesteetako min gogorrak edo eta heriotza era-
giten die, beraz ganaduak larretzen dueneko pentzeetan
eta maiz zona lokazturen bat balego edo ubide ondoetan,
izurrite gaiztoak bihur daitezke ekisetoak, non bere erri-
zomakl erradikatzen oso zaila gertatzen den.

Euskal Herrian dauden zazpi espezieetatik arrun-
tenak “azeribuztanak” dira, E. telmateia (=E.
maximum) zeinaren zurtoinek metro bateko goie-
ra har dezaketen eta zurtoin antzu adarkatuak
eta zurtoin emankor zatibakoak aurkezten ditu.
Praktikan Euskal Herri osoan aurkitzen da
ezponda, errekatxo, ibai ertz eta oro har giza are-
atan.

Area oso lokaztuetan, batez ere turbategietan,
aurki genitzake E.palustre eta E. fluviatile aresti-
koetatik bereixi zurtoin emankor eta antzuen
artean bereizkuntzarik aurkezten ez duelarik,
denak dira adarkatuak azerti buztanaren forman.

Azkenik eta jadanik arraroagoki egregio honetan
aurkitzen dira E. hyemale, E. ramosissimum eta
E. varietatum, interesa espezialistentzat duten
beste hibrido batzuz gain.

AZERIBUZTANA TXIKIA
(Equisetum arvense)

AZERIBUZTANA
(Equisetum maximus)

EQUISETUM SILVATICUM



27

EH 106 Zk.

26

EH 106 Zk.

E
U

S
K

A
L

H
E

R
R

IK
O

 /
 L

OR
E 

GA
BE

K
O 

LA
N

DA
RE

AK

bezala, erreprodukzioaren helburu soilerako bila-
katuriko hosto berezien gainean.
Iratze primitibo fosiletan eta uretako bizitzazko
egungo iratze gutxi batzutan, hara nola Mardilea
eta Salvinia, ezezagunak Euskal Herrian, selagi-
nelletan bezala gertatzen zen, hots, esporangioen
barnean espora arrak eta emeak osatzen ziren
edo hobe esan, protalo arrak ematen dituzten
esporak, mikrosporak, eta esporatik irtetzera he-
ltzen ez diren protalo emeak, makrosporak,
Heterosporeoak deritzon iratzeak dira; hala eta
guztiz ere, egungo iratze haundiena, eboluziona-
tuenak, iratze Homosporoak dira, hau da, espora
tipo bakarra ematen dute, zeina lurrera erortzean
ernetzen diren eta bizitza independienteko landa-
retxo txiki bat ematen duten, “protaloa”, non osa-
tzen bait diren organu sexual ar eta emeak, anteri-
dioak eta arkigonioak, bistan denez ernalkuntza
edo bi sexuetako gametoen elkarketa segurtatzen
duelarik.
Anteridioetan sorturiko gameto arrek flota egin
behar dute organu emeenganantz, bada giro heze-
ak behar dituzte, sexualki erreproduzitzeko behinik
behin.
Oosfera ernaldua izan den ondorenean iratze
berriak emango dituen enbrioia osatuko da.
Esporangioak oso haundiak eta pareta lodikoak
izan daitezke, zenbait zelula geruzaz  osaturik,
Marrattialetan eta Ofioglosaletan bezala, iratze
Eusporangiatuak, baina normalena txikiak izatea
da, luze pedizelatuak eta zelula geruza bakar
batez osaturiko pareta fin batez, iratze
Leptosporangiatuak dira, salbuespen bat edo bes-
tearekin, ofioglosoak bezala, Euskal Herrian aurki-
tzen ditugun iratze guztiak eta munduan existitzen
diren gehientsuenak direlarik.
Esporangio hauek mikroskopioz ikusirik fax aedo “eraz-
tun” antzeko bat aurkezten dute, gainerako pareta baino
lodiagoa eta koloretsuagoa, kremailera itxura ematen
dioten lodiune paralelo ilada batez. “Eraztun” honek hain

justu esporangioa irekitzeko balio du, baina ez kremalle-
ra moduan, baizik eta eraztun hau oso higroskopikoa da
eta giroak lehortze azkarren bat jasaten duenean, likopo-
dioen elateren modura, eraztunaren kanpoko zelulak

laburtu egiten dira eta eraztun honen
teinkada eragiten dute, gainerako
pareta finarekin konpentsatzen ez
dena, urratzen delarik, gehiago ala
gutxiago giltzurrun-formako eta pareta
zimurdunezko esporei irteera libre
utziaz.
Egun existitzen diren iratzeak 4 edo 5
ordenetan banaturik daude, autoreen
arabera:
Marattialeak eta Ofioglosaleak
- Eusporangiatuak.
Filikaleoak - Leptosporangiatu
Homosporeoak.
Hidropteridaleoak (Marsilialeoak eta
Salbinialeoak)- Leptosporagiatu Hete-
rosporeoak.
Bost ordenu hauetatik soilik bi daude
ordezkaturik Euskal Herrian,
Ofioglossaleoak eta Filikaleoak.
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Benetako iratzeak har-
tzen dituzten pterofito-

ak arestiko taldeetatik fun-
tsean beren hostoak asko-
zaz zabalagoak direlako
bereizten dira, sarritan
birritan pinnatuak eta oso
berdeak, horregatik ekise-
toetan eta likopodioetan
nola hostoek hala zurtoinek
betetzen zuten funtzio foto-
sintetikoa betetzen dute
hauek.
Osterantzeko Pteridofitoak,
lehendabiziko iratzeak
Debonikoan sortu ziren,
gutxi gora behera orain
dela 300 miloi urte. Nahiz
eta batzu zuhaizkarak ziren,
beste batzu belarkarak zuren
eta ez ziren heldu espezie
nagusiak izatera likopodio
batzuren aitzindariak bezala.
Hala eta guztiz ere eta kurios-
ki Pteridofito guztien artean
gaur egun espezie eta indibi-
duo kopuru haundiena duen
taldea da, honek esan nahi du
beren ezaugarriek beste lan-
dare batzu menderatzera era-
maten ez bazituzten ere gaur arte irauteko lain aski onak
zirela eta, herrialde tropikaletan ikusi ahal izan denez,
iratzeak dira bortxakeria gustáis hobeen pairatzen dituz-
tenak eta adibide baterako egiaztatu ahal izan zen

Krakatoa sumendiaren erupzioaren ondo-
ren, Javako irletan, landaretza osorik hon-
datu zuelarik, hiru urte gerora berriro espe-
zie oso ezberdinetako iratzez osaturiko
mantu berde batez estalia ikusi zen.
Benetako iratzeek zurtoin herrestaria edo
lurpekoa aurkezten dute, “errizoma”, ba-
tzutan oso murriztua baina besteetan oso
garatua eta hazkuntza sakonekoa. Bertatik
irteten dira lurpeko sustraitxo ugari eta
beste hainbeste hosto, batzutan bi klaseta-
koak, batzu ezkata-formako marroiak zur-

toina estaltzen eta babesten eta besteak haundiak eta
berdeak fotosintesia eta erreprodukzio lanak betetzen.
Hosto berde edo “frode” –ak oro har haundiak dira eta bat
aldiz edo bitan zatituak, pinnatuak. Epidermis iragazkai-

tza eta estoma ugari aurkezten
dituzte gasezko trukea eta transpi-
razio ugaria bideratzeko.
Hosto hauen azpian esporangioak
osatzen dira “soro”-ak deituriko
talde marroietan.
Soro hauek biribilduak, giltzurrun-
formakoak, luzatuak edo beste
forma batzutakoak izan daitezke eta
“indusio” deituriko babespen mintz
batez estaliak egon daitezke ala ez,
ezaugarri hauek garantzi haundiko-
ak direlarik espezie naroen klasifi-
kapen orduan. Ardurazki nerbioekin
parez pare kokatzen dira janaria
hobetogo lortzeko, baina primitibue-
netan hostoen ertzetan kokatzen
zen eta eboluzionatuenetan nerbio-
en galtzarbeetan, hurbilago hostoa-
ren oinaldetik eta kasu batzutan
Blechnunt spicant iratzearenean

PTEROFITOAK
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Filikaleoak- 
“Benetako iratzeak”

Egungo iratze kopuru haundiena
hartzen du, 14 familia eta 200
genero ezberdin baino gehiagore-
kin.

Suge mihia eta ilargi belarra salbu,
Euskal Herrian aurkitzen ditugun
enparau iratzeak talde honi dagoz-
kio eta 10 familiatan banatzen dira.

Euskal Herrian ditugun iratze guz-
tiak zurtoin herrestaria edo lurpeko
iraunkorra aurkezten du, “errizo-
ma”, neguko gogorkeriak egokiro
jasaten dituena, nahiz eta osatzen dituen hosto haun-
diengatik giro epel eta izozte gogorrik gabeko ozeani-
koak nahiago dituzten.

Zenbait errizoma epifitikoa da eta zuhaiz askoren aza-
lean garatzen da, batez ere lizarrak eta pagoak, polipo-
dioen kasuan bezala, Polypodium vulgare, beste batzu
lur piska bat metatzen den kantauriar mazelako horma
eta pareten gainean garatzen dira, hau da “xardin-belar
beltz”-aren kasua, Asplenium trichomanes, “doradilla”-
rena, Ceterach officinarum, zenbait “haritz-iratze”-ena,
Polypodium australe eta abar.

Egregio tropikaletan zurtoin tente eta porte zuhaizkara-
kiko iratzeak ere aurki ditzakegu, palmando txikiak gisa-
koak, baina erregio honetako klimak eragotzen du bere
garapena, nahiz eta artifizialki egin.

Lurpeko errizoma hauetatik ateratzen dira hosto “fron-

de”-ak , osoak edo lanzeolatuak izan daitezkeelarik
“orein mihia”, Phyllitis scolopendrium, bezala edo nor-
malena bat, bi edo hiru zatitan ebakiak edo pinnatuak
izatea da eta zentimetro gutxi batzutatik metrotik gora-
ko neurriarekin.

Erregio honetako baldintza klimatikoak kontuan izanik
iratzeek urtero berritzen diren fronde galkorrak aurkez-
ten dituzte.

Negu azkenerako jadanik hasten dira fronde berrien
kimuak agertzen. Fronde hauek oinaldetik muturreraino
eta ertnerbiotik ertzetara hasten dira garatzen, “berna-
keta zirzinatua” bezala ezagutzen den garapen proze-
dura batez, oso bereizgarria iratzeetan.

Frondeen azpian edo gutxiagotan ertzetan, gerora soro-
ak osatzen dira, babespen mintz garden batez estalirik
ala ez, “indusioa”.

Soro hauen forma eta disposizioa ezaugarri
garrantzitsua da genero eta espezie ezberdi-
nak mugatzerakoan.

Orein mihiarenak, Phyllitis scolopendrium,
bezalako soro luzeak aurkitzen ditugu, giltzu-
rrun formakoak, iratze arean, Dryopteris filix-
mas, punta-formakoak, arrautz-formakoak,
eta abar…, kasu batzutan frondeak ingurat-
zen dituzten lerro marginal batzu osatuaz
Pteridium aquilinum iratze arruntaren kasuan
bezala edo iturri-belar arruntarenean bezala,
Adiantum capillus-veneris, espezie hauek oro
har primitiboagoak kontsideratzen direlarik,
bai bait dirudi eboluzioan zehar soro hauek
desagerturiko iratze primitibo guztien lez er-
tzetan egotetik, bernekaldera aldatzen joan
direla nerbioen lerroei jarraituz eta gaur egun
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Kasik iratze tropical guztiak dira. Gure
egunetararte iritsi dira Harrikatzaldiko

bere aitzindarien antzeko ezaugarrirekin,
orain gutxi gora behera 250 miloi urte
danik.
Gaur egun soilik Marattia genero baker bat
ezagutzen da, hemisferio bietan hedapena
duena behik behin, talde honetako beste
iratzeek oso hedapen murritza aurkezten
dute irla tropikaletan eta Ekialde urruneko
eta Hegoamerikako baso tropikaletan.

Ofioglossaleoak 
“Suge mihiak edo Lunariak”

Ofioglossaleoak benetako iratzeen antz
gutxiko landareak dira, soilik hiru genero
ezagutzen dira gauregungoak eta fosilik
bat ere ez. Ezagutzen diren hiru generoe-
tatik bat oso arraroa da eta Afrikako eta
Polinesiako puntu oso lokalizatuetan aur-
kitzen da, klima argiro tropikalean, baina
beste biek, Ophioglossum eta Botrychium,
hedapen haundia dute eta beren ordezka-
riak dituzte Euskal Herrian.
Iratze hauek tuberiforme tipoko lurpeko
errizoma bat aurkezten dute, erraboila txi-
kiak bezala nondik irtengo bait diren hosto-
ak kopuru txikitan, arrautz-formakoak
Ophioglossum-ean eta pinnatuak
Botrychium-ean.
Hostoen oinaldetik zurtointxo luzanga irte-
ten da muturrean galburu modukoa dara-
malariak, singlea Ophyoglossum-en eta adarkatua
Botrychium-en, esporangio globulutsu eta nahiko haundiz
osaturik, pareta lodiz, multiestratifikaturik (eusporangia-
tuak) esporak ederki babesten dituelarik eta soilik heldu-
tasunean irekitzen delarik irekidura horizontal batez, ingu-

runearen lokabez.
Euskal Herrian O. vulgatumn edo “suge mihia” (heladera-
ko phis-sugea-tik, eta glosa-mihia-tik) aurkitzen da,
“kalen” itxura gogorra erazten du. Area hezeetan, iturrie-
tan, haltzadietan, pagadietan, agertzen da.
Berdintsu aurkitzen da Botrychium lunaria edo “lunaria txi-
kia”, zeinaren frondea bere izen herrikoiak aipatzen dituen
aurrez aurreko segmentu erdilunaretan zatitua dagoen.
Mahasparrak diruditen galburu emankorrak aurkezten
ditu, hortik datorkio izena (heladerako Botrys, mahats
mordoa).
Lunaria edo ilargi belarra behiala preziatua izan zen alki-
mista eta belagileen artean, bertute magikoak atxikitzen
zizkiotelarik, merkurioa zilar bihurtzearena edo burdina
desegitearena, zanpatzen zituzten zaldi perren eroria bul-
tzatzen zutela sinisteraino.
Soinean ere eragina izan zezaketen eta aitzinakoen ara-
bera ilargi belarra jatearekin behiak susara jartzen dira eta
zuzenean zezenarengana joaten dira.
Ilargi belar txikia Euskal Herri guztiko puntu sakabanatue-
tan ematen da karekizko mendietako zelai lehorretan.

EUSPORANGIATUAK LEPTOSPORANGIATU HOMOSPOREOAK
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Hidropteridaleoak - “Uretako iratzeak”
Hidropteriladeoek uretako edo giro

lokaztuetako iratzeak hartzen dituzte.
Egia esan, ahaideko ordenak dira,
Marsilialeoak eta Salbinialeoak, gainerako
iratzeetatik batez ere bi espora mota ema-
teagatik bereizten direlarik, Protalo arrak
ematen dituzten batzu eta emeak ematen
dituzten besteak, gainerako iratzeek ez
bezala, espora mota bakarra ematen bait
dute hauek, hortik dator “Heterosporeoak”
izena.
Iratze hauek berez Euskal Herrian ematen
ez diren erregio epel eta tropikaletakoak
dira, nahiz eta Marsilia quadrifolia-ko zen-
bait ejemplare aurkitu izan den Katalunian eta Madrileko
inguruetan.
Marsilialeoek hiru genero hartzen dituzte, zeinetarik gure
latitudeetan arruntena Marsilia den eta batez ere aipaturi-
ko espeziea.
Iratze honek Oxalis acetosella edo hirusten antzeko fron-
deak aurkezten ditu, baina gauez itxi eta egunez zabaltzen
diren gurutzaturiko lau lobuluz.
Esporokarpo batzu aurkezten dituzte, erdikaldeko ehun
bati lotzen zaizkien bi iladatan zenbait soro edo esporan-
gio talde gorde eta babesten dituzten ertzetatik hertsiriko
hosto batzu besterik ez direnak.
Heldutasunean, barrunbea bi balbatan zabaltzen da eta
erdiko ehuna puztu egiten da eta balben artean agertzen
da soro ilada biak eroanaz, beren bakarkako indusioekin,
zeinak deskonposatzean esporei irteten utziko dien, 32
makroesporangio edo esporangio emeetan eta 64 mikro-

esporangio edo esporangio arretan.
Mikrosporangioetatik datozten esporek, “mikrosporak”,
esporaren barrenean protalo arra sortzen dute eta makros-
porangiotik datorrenak beste eme bat organu sexualekin.
Ernalkuntzaren ondoren uretako iratze  berriak emango
dituzte.
Salbinialeoei dagokienez, erregio epeletako uharka eta
urtegietan flotean bizi diren iratze txikiak dira.
Orainarte soilik bi genero ezagutzen dira, Salvinia eta
Azolla, zeinetatik soilik espezie bat dago Europan, Salvinia
natans.
Salvinia natans iratze arras delikatua da, zurtointxo oso
adarkatuz, nondiko begietatik hiru hostozko bertiziloak ate-
ratzen diren, zeinetarik bi uretan flotatzen dute eta hiruga-
rrena murgildurik zintzilika bizi da zaintxo bezala edo
nutrienteen organu xurgakari bezala ekiten duten nerbioe-
tara murrizturik.

Hosto hauen oinaldean kapsula esfe-
riko edo oboide batzu agertzen dira,
pareta erretikulatuz, “esporokarpo-
ak”, talde txikietan.
Esporokarpo bakoitzak soro bat
ordezkatzen du, eta estalkiak edo
kapsulak bere indusio itxia eta solda-
tua.
Esporokarpo talde bakoitzean batzu
besteak baino txikiagoak dira, txikiak
mikroesporangio ugariz beterik
daude eta haundiak makroesporan-
gio gutxi batzuz daude beteak.
Esporokarpoak heldurik direnean
uretara erortzen dira eta esporangio-
ei beren esporekin irteten uzten
diete. Espora bakoitzaren barnean
protalo arrak eta emeak sortzen dira,
ernalkuntzaren ondoren iratze
berriak emango dituzten gametoak
ekoizten dituzten organu sexualei
lekua eginaz.
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iratzeetan duten lekua hartuz, ner-
bioekin parez pare edo eta galtzar-
beetan, zihurrenera nerbioetako
basoetan dabilen elikaren hurbilta-
sunarengatik eta noski helduera
garaian babespen hobea dutelako.

Soro hauek pareta finezko eta
uniestratifikatuzko esporangio
ugari dute, pedizelo txiki eta fin
batez sostengaturik eta esporan-
gioaren irekidura eraztun higrosko-
piko batez horniturik.

Esporangio hauetatik ateratzen
diren esporak guztiak igualak dira,
homosporeoak, eta ernetzean oro
har zentimetroa baino gutxiagokoa
den landare txiki bati egiten dio
tokia, “protaloa”, forma gutxi gora behera orbikularraz
edo batzutan harikara, klorofilaz eta sustraitxoz hornitu-
rik eta beraz bizitza askearekin.

Protalo honen gainazalean, goikaldetik, gameto arrak
eta emeak emango dituzten organu sexualak osatzen
dira, ernalkuntza segurtatzeko moduan hurbil bata bes-
tetik, errizoma eta iratze berriei lekua egingo dien
enbrioiari sormena emanaz.

Euskal Herrian topa daitezkeen Filikaleo arruntenak
giro jakin batzuren arabera taldeka ditzakegu: 

Hormak, paretak eta harriarteak

Giro harritsuetan eta garbietan, non hezetasuna barne-
an gordetzen den, eguzkia agertzen denean aldiz asko
berotzen delarik, udaran batez ere, iratze txikien talde
zabalak aurkitzen ditugu, errizoma oro har txikiekin,

arrailduretan sarmen haundiz baina.

Arruntenak Aspleniazeoen familiako zenbait partaide
dira, soro biribil eta inducíos estalduekin, hara nola xar-
din-belar beltza (Asplenium trichomanes), xardin-belar
horia (Asplenium ceterach), horma erruda (Asplenium
ruta-muraria), Asplenium marinum, Asplenium septen-
trionale, haritz-iratzeak (Polypodium australe),
Poypodium vulgare, Polypodium interjectum...

Basoak

Basoetan, hostogalkorren artean batez ere, hariztediak,
pagadiak, zuhaitz haundiek botatzen duten eluts ona
eta giro hezeaz baliatzen den iratze haundi talde bat
topa dezakegu.

Iratzerik ugarienak iratze arrunta (Pteridium aquilinum),
iratze arra (Dryopteris filix-mas), iratze emea (Athyrium

filix-foemina), orein mihia (Asplenium
scolopendrim), Blechnunt spicant dira.

Enborrak, motzondoak edo zuhaitzak

Epifito bezala egiaz kasik iratze guztiak
topa ditzakegu, lizar edo pago enbor
haundien gainean, non lur piska bat pila-
tzen bait den, baina badira batzu berezi-
ki naharoak eta deigarriak direnak, poli-
podioen kasua da, batez ere Polypodium
vulgare eta P. interjectum, herrixketan
hormen gainean azaltzen direnak baino
haundiagoak.

Oro har Euskal Herrian Filikaleoen fami-
lia honetako 4 dezena iratze espezie aur-
kitzen dugu, hamaika familiatan banatu-
rik, nagusiki Kantauriar arean eta beste
leku heze eta izoztaldietatik babestutako
batzutan.

HIDROPTERIDALEOAK “URETAKO IRATZEAK”
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EZAUGARRIAK: fronde han-
diagoak edo soro ez luzatuak,
zirkilarrak baino.
Soroak giltzurrun-formako
indusioz.
Metro bat edo gehiagoko fron-
dearekin, birritan pinaturik,

“iratze arra”, Dryopteris filix-mas,
dugu Euskal Herrian, giltzurrun-
formako indusioz eta pinna biro-
bildu eta ilunki horzkatuz hornitu-
riko soroekin. 

TAMAINA: 120 zentimetro luze da.

HABITATA: erreka-ertzak, zuhaizti
laiotz eta hezeak.

EZAUGARRIAK: arrautz-formako
folioloak. Pezioloak marroi gorriskak
ile korneoen itxurarekin.
Zurtoinak: 8-40 cm-ko luzera. 
Hostoak: hostosken txortena hegal
arre argi batekin. Txortena eta arda-
tza ilun distiratsuak. 15-40 hostoska-

pare, arrautza-formakoak, erraz askakorrak. Lerro-for-
mako soroak.

TAMAINA: 40 zentimetro luze da.

HABITATA: harkaitzak, hormak, enborrak.
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EZAUGARRIAK: hosto handiak, 60 cm, baino
gehiagokoak, orizontalki kokatuak. Soro margina-
lak gutxitan agertzen direnak.
Hypolepidazeoen taldera atxikia, 3 edo 4 bider
pinaturiko zenbait hosto orizontal ematen dituen
aire-zurtoin bat aurkezten duena.
Iratze arruntak lurpeko errizoma tzar bat ere aur-
kezten du, suteak edo segaldiak ederki pairatzeko
baliatzen duelarik, beraz jabe egiten da basoa
erre edo ebakitzen den lekuetan edo naturalki ire-
kitzen den haietan, zuhaitz baten eroriaz esate
baterako.
Kantauriar zonan ganadu probetxamendurako
ebaki ziren pagadi eta hariztedi zaharretatik

datozten iraleku ugari aurkitzen dugu.
Iratze arrunta segatu egiten da, zelaian sikatzen uzten
zaio eta gero pilatu egiten meta tipikoetan, nondik eba-
kia izaten  joaten den ganaduaren ohantze bezala edo
belarrerako edo zuhainerako txarrak gertatu diren urte-
etan ganadu janari bezala ere erabiltzeko.
Iraleku hauek komunitate kaltegarriak dira oso natura-
rentzat eta batez ere basoaren berrindarketarentzat,
zeren iratzeen frondeen geruza lodiak eragotzi egiten
du beste behe landaretxo txikien erneketa itotzen du.

TAMAINA: 60 zentimetro luze da.

HABITATA: baso argi eta txilardiak.

IRATZE ARRUNTA
(Pteridium aquilinum)

IRATZE ARRA
(Dryopteris filix-mas)

XARDIN-BELAR BELTZA
(Asplenium trichomanes)

EZAUGARRIAK: soro luzatuak,
indusio luzatuarekin ere eta alde
batetik fixaturik.
Iratze emea, iratze arraren antza
handikoa da, baina soro piska bat
luzatuekin eta albotik loturiko indu-
sioz eta pinna sakonkiago zerratuz.
Zurtoinak 30-130 cm-ko garaiera.
Hostoak: meheak, txortena gehie-

netan kanalatua eta orria baino
askoz laburragoa; 25-30 hostoska-
pare, behin edo bitan pinatuak; hos-
toska bakoitzaren azken lakainak
puntadunak. Ardatza, gorria edo
purpura. Soro luzangak, 1 milime-

tro-koak, lakainen ertzetik baino
erdiko nerbiotik hurbilago kokatuta.
TAMAINA: 30-130 zentimetro-ko
garaiera.
HABITATA: baso laiotzak eta erreka-
ertzak.

IRATZE EMEA-SORGIN 
(Athyrium filix foemina)
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EZAUGARRIAK: zurtoinak 10-40
cm-ko luzera.
Hostoak: hosto distiratsuak, berde
ilunak, txortena orria bezain luze
edo luzeagoa, 15 bat hostoska-
pare, behin edo bitan pinatu-zati-
tuak; behealdekoak zuzenak edo
gutxi okertuak. Lerro-formako
soroak, elkarrengana arin hurbil-
duz.

TAMAINA: 10-40 cm-ko luzera.

HABITATA: harkaitzak, hormak...

EZAUGARRIAK: zurtoinak     90-100
zentimetro-ko garaiera.
Hostoak ingerada triangeluarrekoak,
pitin bat larrukarak, azpialde ez leuna,
behin eta berriro pinatuak, azken
lakainak eliptikoak edo luzangak.
Soroak, lerro-formako multzoetan,
hosto-ertz kiribilduetan babestua. 

TAMAINA: 90-100 zentimetro-ko
garaiera.

HABITATA: baso hezeak, erreka-er-
tzak eta uraganak.

EZAUGARRIAK: zurtoinak 40-50 cm-ko
garaiera. Hostoak ingerada triangeluarrekoak,
pitin bat larrukarak, azpialde ez leuna, behin
eta berriro pinatuak, azken lakainak eliptikoak
edo luzangak. Soroak, lerro-formako multzoe-
tan, hosto-ertz kiribilduetan babestua.

TAMAINA: 50 zentimetro luze da.

HABITATA: baso hezeak, haran eta ezponda
hezeak.
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EZAUGARRIAK: hosto lobu-
lauak eta enbesa ezkata zilarka-
raz estalirik.
Xardin-belar horia, bere fronde
lobulatu, ez pinatuengatik erraz
ezagut daitekena, txandakako lobulu sakonekin, ia ert-
nerbioraino ailegatzen direla. Eztularen aurka eta odola
garbitzeko diuretiko bezala erabilia izan den iratzea da.
Bere izena azpikaldetik aurkezten dituen ezkata dora-
tuetatik datorkio, berebat landare honen errautsa ur oxi-
genatuaren moduan ilea horitzeko erabiltzeko deigarria
izan delarik.
Zurtoinak: 20 cm-rainoko luzera.

Hostoak: pinatu-gilgilduak eta azpialdetik ezkatadunak,
lehortean kiribiltzen diren errosetan bilduak. Lakain
kamutsak, laburrak eta lodiak; azpialdeko ezkatak
argiak berritan, gero herdoil-kolorekoak. 

TAMAINA: 20 cm-rainoko luzera.

HABITATA: harkaitzak, horma lehorrak.

EZAUGARRIAK: luzetara 15 cm.
Baino gutxigoko frondeak eta soro-
ak indusio luzatuekin.
Horma erruda hosto bipinnatu eta
gehiago edo gutxiago subtriange-
luarrekin, ohizko iratzea da horma
eta harriatzetan, ahaideko zenbait
espezierekin batera: Asplenium
adiantum-nigrum, Asplenium sep-
tentrionale, Asplenium marinum,
Asplenium fontanum, eta abar, oso

antzekoak heuren arte-
an.
Zurtoinak 5-15 cm-ko
luzera. Hostoak: txor-
ten berdea, oinaldean
iluna. Hostoskak oinal-
dean falka-formakoak,
lakain erronboidalak

abaniko-forman. Lerro-formako
soroak. Hostoen ingerada gutxi
gorabehera triangeluarra.

TAMAINA: 5-15 zentimetroluze da.

HABITATA: harkaitzetako arraildu-
rak eta hormak.

XARDIN-BELAR HORIA
(Asplenium cterach)

ITURRI BELAR BELTZA
(Asplenium adiantum nigrum)

DRYOPTERIS DILATATA

WOODWARDIA RADICANS

HORMA ERRUDA
(Asplenium ruta-muraria)
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EZAUGARRIAK: hostoak perfil
triangeluarrekoak, lobulu handiekin
luzeagoak oinaldean. Soroak biribi-
lak indusioik gabe.
Zurtoinak: 20-40 zentimetro-ko
garaiera.
Hostoak ingerada triangeluarreko-
ak, pitin bat larrukarak, azpialde ez

leuna, behin eta berriro pina-
tuaz, azken lakainak eliptikoak
edo luzangak. Soroak, lerro-
formako multzoetan, hosto-
ertz kiribilduetan babestua.

TAMAINA: 40 zentimetro luze da.

HABITATA: erreka-ertzak, zuhaizti
laiotz eta hezeak.

EZAUGARRIAK: hostoak perfil
triangeluarrekoak, lobulu handiekin
luzeagoak oinaldean. Soroak biribi-
lak indusioik gabe.
Zurtoinak 15-50 zentimetro garaie-
ra.
Hostoak isolatuak; lakainak era
pinatuan kokatuta, luzangak, joera
paraleloan, punta-zorrotzak. Orria
piskanaka estutuz joaten da punta-
rantz, eta hostoska-pare handiena
behetik hasita bostgarrena izaten

da. Soroak arrautza-formakoak.

TAMAINA: 15-50 zentimetro
garaiera.
HABITATA: harkaitzak, hormak,
enborrak.

POLYPODIUM VULGARE
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EZAUGARRIAK: hostoak perfil
triangeluarrekoak, lobulu handiekin
luzeagoak oinaldean. Soroak biri-
bilak indusioik gabe.
Horma eta sapai gaineetan ere
usual dira Polypodiazeoak “haritz-
iratzeak”, elkarrekiko antz handiko

zenbait espezie-
rekin, Polypodium
a u s t r a l e ,
Polypodium inter-
jectum eta gutxi-
gotan Polypodium
vulgare, ingerida
tr iangeluarreko
frondeekin guz-

tiak, ertnerbiora perpedikularrak
diren lobulu haundietan zatituak eta
soro haundi eta doi doi borobilekin
eta babespen indusiorik gabe.

TAMAINA: 30 zentimetro luze da.

HABITATA: hormak, putzuak, baso-
ak, leku freskoak.

EZAUGARRIAK: hosto osoak. 
Ezponda eta baso ertzetan, kantau-
riar arean eta puntu lokalizatuetan,
heze eta epeletan, izozte gutxikoe-
tan bereziki deigarria da “orein
mihia”, Phyllitis scolopendrium
(=Asplenium scolopendrium) bere
fronde zatibako, lanzeolatu eta mihi

gisakoen gatik nahastezina gerta-
tzen dena, bere lerro-formako soro-
ak xingola paraleloak eta ertnerbio-
akrekin angulu zeiharra egiten dute-
nak osatuaz. zurtoinak 15-24 cm-ko
luzera.
Hostoak: taldeka, lerro-forma-
ko/lantza-formakoak. Orriaren oinal-

dea estuxeagoa eta biotz-formakoa.
Lerro formako soroak, lapranak,
erdiko nerbioaren alde bietan.

TAMAINA: 15-24 cm-ko luzera.

HABITATA: hormak, putzuak, baso-
ak, leku freskoak.

HARITZ-IRATZE
(Polypodium australe)

OREIN-MIHIA
(Asplenium scolopendrium)

POLYPODYUM INTERJUCTUM
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EZAUGARRIAK: zurtoinak 30-100 centi-
metro-ko garaiera.
Hostoak berde argi mateak, bigunak, hos-
toskapareak 40raino, bitan pinatuak; lakai-
nak hortz puntazorrotzekin eta oinaldean
ertza angelu zuzenekoa. Soro biri-bilduak.

TAMAINA: 30-100 centimetro-ko garaiera.

HABITATA: baso laiotzak.

EZAUGARRIAK: zurtoinak 50 cm-
ko garaiera.
Hostoak: meheak, txortena gehiene-
tan kanalatua eta orria baino askoz
laburragoa; 25-30 hostoska-pare,
behin edo bitan pinatuak; hostoska
bakoitzaren azken lakainak punta-
dunak. Ardatza, gorria edo purpura.
Soro luzangak, 1 milimetro-koak,
lakainen ertzetik baino erdiko nerbio-
tik hurbilago kokatuta.

TAMAINA: 50 centimetro-ko
garaiera.

HABITATA: baso laiotzak.

EZAUGARRIAK: zurtoinak 80-100
zentimetro-ko garaiera.
Hostoak ingerada triangeluarrekoak, pitin
bat larrukarak, azpialde ez leuna, behin
eta berriro pinatuak, azken lakainak elipti-
koak edo luzangak. Soroak, lerro-forma-
ko multzoetan, hosto-ertz kiribilduetan
babestua. 

TAMAINA: 80-100 zen-
timetro-ko garaiera.

HABITATA: baso heze-
ak, errekaertzak...
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E Z A U G A R R I A K :
Hymenophyllum tunbrigense,
iratze txiki bezain bakana.
Haitz silizeoetan bizi da, zen-
bait sakan-hondoetako giro
heze eta ilubean.
Zurtoinak 5-15 cm-ko luzera.
Hostoak: txorten berdea,

oinaldean iluna. Hostoskak
oinaldean falka-formakoak,
lakain erronboidalak abaniko-
forman. Lerro-formako soro-
ak. Hostoen ingerada gutxi
gorabehera triangeluarra.

TAMAINA: 8-13 cm-ko garaiera.

HABITATA: haitz silizeoetan bizi da,
zenbait sakan-hondoetako giro
heze eta ilubean.

EZAUGARRIAK: hosto behin pinatuak.
Soro marginalak. Soroak indusioz. Foliolo
falkatuak, ez lobulatuak.
Piska bat azidifikatutako basoetan ere
naharoa da Blechnunt spicant, polipodio-
enak bezala behin lobulaturiko frondeare-
kin, baina bi muturretarantz estutzen dire-
larik eta beraz ardatz formarekin eta ez
triangeluarrekin. Ez dute sororik aurkez-
ten atzekaldean, baizik eta beste hosto
piska bat ezberdinen ertzetan, estuago
batzutan, erreprodukziora zuzenduetan
agertzen dira.

Zurtoinak: 10-75 cm-ko luzera.
Hostoak: pinatuak larrukarak. Bi motatakoak: emanko-
rrak tenteak eta antzuak, alderatuak edo etzanak. 30-
60 hostoska-pate, osoak, hosto emankorretakoak oso
estuak izanik. Soroak lerro etengabean antolatuak.

TAMAINA: 10-75 cm-ko luzera 50 zentimetro luze da.

HABITATA: pinadiak, txilardiak, lurzoru azidoetako
basoak.

ORRAZI-IRATZEA
(Blechnum spicant)

HYMENOPHYLLUM TUNBRIGENSE POLYSTICHUM SETIFERUM

THELYPTERIS PHEGOPTERIS

DRYOPTERIS AFFINIS
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EZAUGARRIAK: zurtoinak 20-
70 zentimetro-ko luzera.
Hostoak: txorten hori arreska.
Pinatuak, lantza-formako ingera-
da; hostoskak, lakain pinatuekin,
iledunak. Lerro-formako soroak.

TAMAINA: 20-70 zentimetro-ko
luzera.

HABITATA: haran eta ezponda
hezeak.

EZAUGARRIAK: zurtoinak
10-50 zentimetro-ko luzera.
Hostoak: ilegabeak, ertzeko
soroak; behin eta berriro
zatituak, abaniko-formako
lakainak, oinaldean falka-for-
makoak, goialdeko ertza
horztuna eta ile-formako
txorten beltzak.

TAMAINA: 10-50 zentime-
tro-ko luzera.

HABITATA: harkaitzak,
horma heze eta laiotzak.

EZAUGARRIAK: zurtoinak 20-110 zenti-
metro-ko garaiera.
Hostoak: txortena, orriaren luzean; ezkata-
duna; lantza-formako ingerada duten hos-
toak, pinatuak, behealdeko hostoskak
ondokoak baino askoz txikiagoak. Azpialde
horiska, ileduna eta guruiduna. Limoi-usai-
nekoa. Soro biribilak, hostoskaren ertzean.

TAMAINA: 20-110 zentimetro-ko garaiera.

HABITATA: baso hezeak, erreka-ertzak.

STEGNOGRAMNA POZOI
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EZAUGARRIAK: zurtoinak 40
cm-ko luzera.
Hostoak: hosto distiratsuak,
berde ilunak, txortena orria bezain
luze edo luzeagoa, 14-16 bat hos-
toska-pare, behin edo bitan pinatu-
zatituak; behealdekoak zuzenak edo
gutxi okertuak. Lerro-formako soro-
ak, elkarrengana arin hurbilduz.
TAMAINA: 40 centimetro-ko garaie-
ra.
HABITATA: baso laiotzak, harkai-
tzak, hormak...

EZAUGARRIAK: zurtoinak 40-170 zentimetro-ko
garaiera. Bakunak eta
tenteak.
Hostoak: bitan zatituak.
Esporangioak darama-
tzaten goialdeko hostos-
kak galburuak dirudite.
Kolore berde argia.

TAMAINA: 40-170 zenti-
metro-ko garaiera.

HABITATA: erreka-er-
tzak, zuhaizti laiotz eta
hezeak.

EZAUGARRIAK: zurtoinak 40-50 zenti-
metro-ko garaiera. Bakunak eta tenteak.
Hostoak: bitan zatituak. Esporangioak
daramatzaten goialdeko hostoskak gal-
buruak dirudite. Kolore berde argia.

TAMAINA: 40-50 centimetro-ko garaie-
ra.

HABITATA: erreka-ertzak, zuhaizti laiotz
eta hezeak

CYSTOPTERIS FRAGILIS

DRYOPTERIS AEMULA

SAN JOAN IRATZEA
(Osmunda regalis)

GARAIZKA ARRUNTA
(Adiantum capillus-veneris)

OREOPTERIS LIMBOSPERMA
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Mikologiarekin familiarizatuek bere adiagai klabeak domeinatzen
dituzte, koskorik baden ala ez, eraztuna, orri edo poro mota, ezau-
garri esporalak, eta abar…, eta berdin fixatzen garen edozein alo-
rretan. Likenek, onddoen taldean integraturik beren gorputz frukti-
feroak funtsean beren ahaidekoen antzean kontserbatzen dituzte,
baina forma morfologiko berri asko garatu dute taloari dagokione-
an batez ere.
Honela onddo eta perretsiku tipiko bezala ulertzen duguna, balio
taxonomikozko bereizketarik gabeko hifa txuriskez osaturiko mize-
lio batek sorturiko erreprodukzio egitura tenporala baino ez da.
Likenen artean hau erradikalki aldatzen da. Mizelioak, algekiko
lotura estuaz, kasu honetan Gonidioak deituko ditugunak, bere
hifak espezializatzea lortu du, sasiehunetan taldekatzea (sasipa-
renkimak, plektenkimak) eta, azken finean, ikes dezakegun talo
barietatea osatzea, hau da, zati asimilatzailearen konplexutasuna
gehitu du.
Arrazoirik haundiena elikapen bide ezberdinetan datza.
Saprofitismo fungikoak onddoek “zerbaiten barnean” jan behar
izatera eramaten ditu, bada, hifek, goi mailako landareen sus-
traiekin bat eginaz, espezializazio falta eta uniformitate nabarme-
na aurkezten dute, aldiz liken taloak, aparatu fotosintetizatzailez
horniturik eta beraz bere energiaz jabetzeko eguzki argiaren bai-
tan, goi mailako landareen aireko zatiaren moduan, bere formak
multiplikatu ditu.
Honela liken bat definitzerakoan datozen estruktura hauen ager-
pena ala eza izango ditugu kontuan:
- Organu Harikarak, zeinen xede nagusia sustratura sujezioa eta
hezetasun harmena den.
- Errizinak: talo hostokaradun likenek erabiltzen dituzten aingura-
pen organuak, behe kortexetik etorri ohi diren hifa trinkoz osaturik
daude. Parmeliazeoetan oso naharoak.
- Errizinoideak: arestikoen antzekoak baina bere hifen batasun
lasearengatik masa kotoikaratan. Pannariazeo eta Peltigerazeo
familietako tipikoak.
- Errizohifak: hifa xinple eta isolatuak, txuriskak, arestiko kasue-
tan bezala likenaren azpikaldeko alderditik irteten direnak.
Bereziki Kollematazeoetan.
- Errizonomorfoak: sujezio mekanismu bezala erabiltzen ez
diren ile motz eta meheak dira, Umbilikariazeoen behe alderdian
ugari aurkitzen dira.
- Errizina-Lokarriak: goi mailako landareen sustraietan bezala,
adarkatzen eta mehetzen doazen lokarri lodi batzuz osaturik
daude. Oso arraroak dira. Nagusiki Lekanorazeoen talo fisurikolu,
eskuamulatu edo hostokaretan.
- Zainak: peltigerazeoen espezieen behekaldeko aurpegian lodiu-

neak, zeinaren gainean errizinak kokatzen diren. Goi mailako lan-
dareen nerbio hostodunen antzekoak dira.
- Zilborra: sustratura puntu bakar batez sujetatzen diren likenena
izatez, normalean zentratua, apendize motz eta lodi bat da,
Umbilikariazeoen familiakoa izatez.
- Finkapen Diskoa: errozellazeoak bezalako zenbait liken frutiku-
lotsuak izatez, non sustratura elkartzeko puntuan forma zabaldua,
diskoidala duen.
- Zilioak: lobuluen ertza eta apotezio batzuren goeneko prolon-
gapen harikarak. Normalki luzeak izaten dira eta erraz ikusteko
modukoak, liken hostokara eta fruktikulotsuetan aurkitzen direla-
rik.
- Zuntzeskak: taloaren prolongapenak direlako bereizten dira
aurrekoetatik, bere osagarri guztiekin (kortxa eta medula gonidio-
ekin), Usneazeoetan naharoak.
- Ileak: itxura hau duten estrukturak dira, meheak eta hialinoak,
lupaz soilik ikus daitezke eta jatorri kortikalekoak, taloaren goikal-
deko aurpegian agertzen dira normalean. Physziazeoak,
Parmeliazeoak, Telostxistazeoak eta Peltigerazeoak familietako
espezie batzutan arraroak dira.

Erreprodukzio asexualezko organuak

Garrantzia haundikoak eta espezie kopuru haundi batean ikuste-
ko modukoak. Azpimarragarria da gure floraren zati  haundi bat,
batez ere Parmeliazeo eta Pertusariazeo familiena, leku berrien
kolonizaketa kasik soilik metodo hauetan oinarritzen dute.
Honela, gorputz fruktiferorik gabe bildu bide dituun liken gehienak
organu tipiko hauetakoren bat izango du. Hedapen metodo honek
horren-besteko garrantzia du horietako batzutan ze oso arraroak
direla karpoforoak edota ez direla ezagutzen, probisionalki ondo
datorkien genero batean sartzen direlarik, beren ezaugarri kimiko-
en arabera batez ere.
Naharoa da ere, lehor denean duen hauskortasunarengatik, talo
zatiak ebakitzea, batez ere espezie fruktikulotsu eta hostokaretan,
honela hedapen mekanismu bezala ekin dezaketelarik. Soralioak:
kortexa irekitzean sortzen dira, kanpoan ikusteko moduan masa
irin-usainekoa eta bokorrezkoa geratzen delarik, hifa fungikoekin
nahasiriko gonidioekin. Itxuraz oso aldakorrak dira, baina kons-
tanteak espezie bakoitzaren barnean, azken honek bere naharo-
tasunari elkarturik balio taxonomiko haundia ematen die.
Difusoak izan daitezke, hau da, gaizki delimitatuak, forma jakinik
gabe eta beraz ezberdinak elkarrekiko talo baten barruan, zeinari
estaltzen bukatzen duten, edo limitatuak, taloaren kanpoko gaina-
zalean forma definituekin. Hauek izan daitezke:
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Likenek, alga eta goroldioekin batera “behe mailako landareak”
deiturikoen barnean sarturik, sikiera naturaren ikertzaile edo

maitale polibalenteenek ere ardurarik hartzen ez dioten mundu
txiki bat osatzen dute. Zientifiko modernoaren superespezializa-
zioa, eta beraz botanikoarena ere bai, horrenbeste haunditu da
ze alor hauetan aurrerapen haundia ekarri duela, lehen kasik
pentsaezina zena, eta naturalista arruntetik urrundu egin du bere-
bat.
Bere neurri txikiak, “itxurazko” ikusgarritasun gutxiak, kolore bere
elkarrekiko antza haundiak eta batez ere ekonomikoki gizona-
rentzat aprobetxagarriak ez izateak, gaur egun ere bejetale
hauek ezezagunak izaten jarrai dezaten dakarkite.
Zalantzarik gabe, naturaren ikerpenean badira alor batzu beste-
ak baino erakargarriagoak direnak. Honela, sarritan ikus dezake-
gu jendea prismatikoekin edo biltzaile talde bat, zakutoa besoan
dutela loreekiko landareak jasotzen. Hala eta guztiz ere, gutxitan
ikusiko genuen inor susurra enbor edo harkaitz batean sarturik
bejetale interesgarri hauen “ehizean”, gure geografiako edozein
puntuko enbor bakar batean bizi diren likenen barietatearen
aurrean zoraturik geratuko ginatekelarik.

Zer da liken bat?

“Liken” hitzaren definizioa zeregin zaila izan da, itxuraz xinplea
diruien arren. Gaur egun zenbait proposamen dago, hauen arte-
tik, bere garbitasun eta zehaztasunarengatik, D. L. Hawks-worthe-
na aterako dugu, zera dioena: “Liken bat alga eta onddo baten
elkargo egonkorra da”, non egonkortasunaren adigai garrantziz-
koak milaka urtetako elkarrekiko eboluzioan lortutako harreman
iraunkorra adierazten duen.
Bi izaki hauek, alga eta onddoa, naturako sinbiosirik emankorrena
osatzen dute, milaka espeziek eboluzionatu dute inbentu azkar
honetatik, eta bere morfologia bereziak, bi izaki moten artean zal-
dika, banaketa berezi batean bereiztera eraman ditu. Hala eta
guztiz ere, konjuntzio honen barruan algak ditu galtzekoak, bere
ekoizle paper hutsa onddoarenera subordinaturik dago, ekoizten
dituen sustantziak fotosintetikoki erauziak izaten zaizkio, organis-
mu berri honek suposatzen duen kaiolaren barruan ezin da
sexualki erreproduzitu eta lortzen duen abantaila bakarra inguru-

ne egonkor eta babesle batean bizi ahal izatearena da.
Alderantziz, onddoaren garapena bete betea da, bere gorputz
fruktiferoak bere ahaideko saprofitoek eta parasitoek emanikoen
berdinak dira, eta bere taloak konplexutasun maila gorenagoak
ere lortzen ditu hustiatzen dituen algekin bat. Horrezaz gain, liken
baten espezifitatea bere alderdi fungikoak emanik dator soilik,
zeren alga espezie oso gutxik du parterik dauden liken ugarien
taloetan. Hau kontutan izanik ulertzen da egun Eumycota zatiaren
barnean kokatuak egotea, hots, bere ikerketa onddo tipikoekin
paraleloa izatea.
Batasun hauek Ludiaren historian noiz eta nola eman ziren, gutxi
da dakiguna, zeren urriak dira jaso diren honelako bejetale ez lig-
nifikatuen fosilak.
Aipatzekoa da batasun txit emankor honek posibilitate ekologiko-
en abaniko haundi bat zabaldu behar zuela, ordura bitarte koloni-
zatu gabeak. Egun Antartidatik zona tropikaletaraino hedatzen
dira, non garapen kontsideragarriak hartzen dituzten, zenbait
habitat berenganatzera heltzen direlarik, goi mailako landareei
aurre eginaz, batez ere hotzegiak direlako hauentzat habita ezi-
nezkoak diren lekuetan.
Errebibiszentzia gaitasunak, ur fisiologikoa peituan den abagadu-
netan lehortzen delarik eta ura present denean irenspenez era-
kartzen dutelarik, giro gogorrenetan bizi ahal izatea bideratzen
diete.
Beraz gure lurrean, horren aberatsa paisai kontrastatuetan, edo-
zein mailatan aurkitzen dugu, estepa bardeneroetatik hasita, piri-
niar tontorretatik igaroaz, Bizkaiko edo Gipuzkoako kostaldean
olatuez astinduetako harkaiztedietaraino.

Liken taloaren estruktura tipikoak

Talde biologiko bat definitzearren, zientifikoa espezie bat beste-
engandik bereizten duten estruktura haietan oinarritzen da.

LIKENAK
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garbiri ateratzen den artean.
Taloaren goikaldeko aurpegira begiratuz, zera bereizten
dugu: 
- Xinplea edo jarraipenezkoa: gainazal launa, jarraia, arte-
karik gabea.
- Errimosua: arteka irregularrekin, askotan asentatzen
deneko sustratuaren gaineko berezko arraildurak jarrai-
tuaz.
- Areolatua: artekak konpartimentu itxiak mugatzera hel-
tzen dira, normalean poligonalak, lokatz kuarteatuaren an-
tzera irekitzen direlarik. Batzutan hipotaloa garatzen dute,
taloa garatzen deneko kolore ezberdineko geruza fungikoa
dena.
- Buladoa: areola oso konbetxoak, ia esferikoak.
- Lobulatua, efiguratua edo plakodiomorfoa: taloaren ertze-
an hasten dira lobuluak osatzen, erdikaldeak tipo krustaze-
okoa irauten duelarik. Liken foliazeoak eta krustazeo estrik-
toen arteko formak dira.
- Eskuamulosoak: talo areolatu garatuago baten ekibalentea, non
konpartimendu bakoitza sustraturik aldendu eta jasotzen den,
honekin erdikaldetik edo naharoago albo batetik loturik iraunaz.
- Liken hostokarak: forma orrikaraz, sustratutik arestikoak baino
isolatuagoa eta berauetara aske uzten duten errizinaz loturik,
hezetasun eta lehorte ziklo jarraituengatik pitzaketa ekidin eta
asentamenduaren baldintza ekologikoetatik libratzeko bidean jar-
tzen duelarik.
- Liken zilbordunak: aurreko tipotik bereizten duen ezaugarria
inserzioa zilbor baten bitartez egiten dela da. Orbikularrak izan ohi
dira eta ez dituzte aurreko formaren lobulu tipikoak aurkezten.
Unbilikariazeoen familiakoak dira berez.
- Liken frutikulatuak: zuhaiska edo bizar formaz, laziniak deituri-
ko lobulu estu eta mehez. Tenteak edo zintzilikakoak izan daitez-
ke eta sustratura puntu bajar batetik elkartzen dira normalean.
- Liken konposatuak: ondo bereizturiko bi matiz osatuak, bata
orizontala oro har eskuamulatua, nondik elementu bertikalak
abiatzen bait diren. Genero tipikoak dira Stereokaulonak eta
Kladonioak.

Askokarpoak

Liken zein onddoen erreprodukzio sexualezko organuak dira,
lehendabizikoen partikularitate bereizgarriarekin, hots, iraunkorrak
direla eta neurri txikikoak, normalean milimetrikoa; gainera kasu

batzutan ertz taliar, gonidial batez estaltzen dira, likenizatu gabe-
ko onddoetan eman ezin daitekeena noski.
Funtsean bi taldeetan bil genitzake, bereizkuntza eta konplikazio
estrukturalezko naharotasun haundi batez.
Apotezioak: Normalean forma diskoidalekoak, azaleratzen direla-
rik edo sustratuan sarturik, luzatuak lirelak deitzen diren ildaska
sinple edo adarkatuen formaz, edo bestela estipe baten apizean,
turuten itxura ematen dietelarik Kalizialeoetan.
Peritezioak: Forma gutxi gora behea esferikozko askokarpo itxiak,
kanporak poro bakar batez irekitzen direlarik.
Himenioa askuak sortzen diren lekua da, zeinak aldiz askosporei
lekua egingo dien. Askuen arteko hutsunak morfologia ezberdine-
ko harizpi antzu batzuk hartzen dituzte, parafisoek, pirenoliken
batzutan desagertzera hel daitezkeelarik. Hipotezioa eta epitezioa
txandan himenioaren hurreneko behekaldeko eta goikaldeko
zonak dira; beren kolorapena, lodiera, granulu aurkezpena, eta
abar…, garratzi taxonomikozko ezaugarriak dira.
Paratezioa kolorapen nabarreko askokarpoaren estalkiari deitzen
zaio, askotara transformaturiko hifa fungikoz osaturik soil soilik;
pirenolikenen pirenioaren parekoa da. Genero askok du honen
gainetik beste babespen estalki bat, bere prolongapena delarik
ertz taliarra edo anfitezioa deitzen zaio.

Ondo likenikolak

Likenologian gutxi samar ikertutako alorra da; bejetale hauei aso-
ziaturiko onddoena da, kasu gehinetan ikuskorrak ez diren arren,
espezie kopuru ugari batez daude ordezkatuak, gaurdaino mila-
ren bat zensatuak eta seguruenik asko geratzen dira aurkitzeke.
Ohargarriak dira mendian, une beltzen itxuran (peritezioak edo
apotezioak) beste liken batzuren taloa edo gorputz fruktiferoen
gainean, sarritan deformatzen dituztelarik edo kolore edo garapen
anormala ematen dietelarik.
Onddo hauen barruan hiru kategoria aurkitzen ditugu, lehendabi-
zi saprofitoak, hau da liken erorien, hilen gainean bizi direnak. Egia
esan soilik espezie fungiko berezi kopuru txiki bat garatzen da
sustratu partikular baten gainean. Usuagoak dira lizundura tipiko-
en espezieak. Aspergillus, Penicillium, eta abar…, nahiz eta,
kurioski, azido likenikoak, digeritzen zailak direnak, bezalako sus-
tantzia kimiko bereizgarriak beren deskonposaketa egoera aurre-
ratuarengatik galdu dituzten likenen gainean egon beti.
Bigarren parasitoak dauzkagu, hots, arrotzainari kaltea ekartzen
dioten haiek, lesio forman, narrio nekrotikoak edo zezidioak.
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- Puntiformeak: puntu-formakoak eta neurri txikikoak.
- Makuliformeak: irekidura esferiko eta erlatiboki launetan.
- Tuberkularrak: aurrekoa bezala baina krateriformeak, talo-
aren gainean jasorik.
- Errimiformeak: arteka edo arrakala formaz.
- Maniziformeak: bizkarrezur formazio baten gainean
jasoak.
Maiz justu ertz lobularetan kokaturik topatzen ditugu, tipo
honi soralio terminala edo marginala deitzen zaiolarik, zein-
tzuk ere zenbait forma hartzen duten:
- Kapitiformeak: lazinia edo lobulu baten muturrean masa
formaz.
- Labriformea: taloaren mutur bat irekitzean zabaltzen dira,
bi ezpain soredialeoak osatuaz.
- Forniziformeak: arestikoaren antzekoa baina ezpainetarik
bat txanotxo formarekin.
- Isidioak: forma askotako garatxa itxurako protuberantziak
dira, bakarka edo taldeka ateratzen direnak, maiz oso mordotsuak
taloaren goikaldeko aurpegian. Beti dituzte kortexa eta medula
gonidioekin. Erraztasunez libratzen dira eta beste sustratu batzu-
tara heltzen dira anemoz edo zookoriaz. Forma aldakorrak aur-
kezten dituzte ere: 
- Globulutsuak: esferikoak, zabalera eta goiera berdinekoak.
- Garatxo-formakoak: antzekoak, baina lodiagoak oinaldean api-
zeetan baino.
- Zilindrikoak: zilindro formakoak, zabalak baino are luzeagoak.
- Klabiformeak: gabi formaz, apizean zabalagoak.
- Eskuamiformeak: ezkata txikiak bezalakoak, normalki liken
hostokara eta frutikulotsuetan.
- Koraloideak: isidro zilindrikoak dira, oso adarkatuak.
- Isidio soraliadeoak: isidro baten apizeak kortexa galtzen due-
nean, gainazal sorediatu bat agerian geratzen delarik.
- Soralio isidialioak: isidro txikiak ematen dituzten soralioak.

Beste organulu batzu

Zefalodioak: funtsean alga berde-urdinskazko taldeak dira
(Zianofizeoak), nola taloaren barnean (barnen Zefalodio) hala
kanpoan (Kanpoko Zefalodioak).
Lehendabiziko kasuan soilik ebakidura mikroskopikoa begiratuaz

ikusi ahal izango dituu, bigarren kasuan masa launduak edo fruti-
kulotsuak nabarmentzen direlarik, kolore ezberdinekoak, taloaren
gainazalean. Nitrogenu atmosferikoaren estruktura fixatzaileak
dira, liken talora transferitzeko gaitasunarekin.
Sasizifeloak eta zifeloak: indusketa txikiak, normalean behe kor-
texean, lehendabiziko kasuan barne geruza medularra eta biga-
rrenean azal kortikal berezi bat uzten dutelarik agerian. Itxuraz
taloaren aireapen estrukturak osatzen dituzten, naharoak
Lobariazeoak eta Parmeliazeoetan.

Forma biologikoak

Aintzinatean likenak beren taloaren tipo morfologikoaren arabera
taldekatzen ziren: krustazeoak, foliazeoak eta frutikulotsuak. Gaur
egun ordenaketa hau ez dela naturala frogatzen da, harreman
handirik gabeko taldeek gisako taloa garatu bait dute, dena dela
espezieak zatitu eta ordenatzerakoan ezaugarririk garrantzizkoe-
netarikoa izaten jarraitzen du.
Liken harikarak: alga kate xinpleetan datzate, bakoitza hifa fun-
gikozko leka batez estalirik. Neurri txikikoak dira eta beren talo
bereizketa apurrarengatik badirudi estadio sinbiotiko aski primiti-
boak direla. Arraroa da Litxinazeoen familiako ale hauek topatzea.
Liken gelatinakarak: talde hau ez da bere taloaren formaren ara-

bera banatzen, baizik eta bere konsistentziaren arabe-
ra, heze denean beti gelatinakara delarik, alga baten
antzeko itxura hartuaz (Nostok). Bere kolorea beltza
da lehor denean, hezetzean argitzen delarik.
Zianofizeoen gonidioz osatzen dira, matrize gelatina-
kara lodia garatuaz, taloari konsistentzia hori ematen
diolarik. Krustazeo, foliazeo eta frutikulotsu formak har
ditzakete.
Talo krustazeoak: beren ezaugarri nagusiena sustra-
tura hertsiki loturiko zarakar edo plakak osatzea da,
erauzi gabe aldentzea ezinezkoa delarik; berarekin
batera erauzi beharko dira aurkitzen deneko enbor,
arroka edo lur puskak.
Sustratuan sartzeko bere gaitasunaren arabera liken
endokrustazeoak (endolitikoak edo endofloikoak) edo
epikrustazeoak (epilitikoak eta epifloikoak) ditugu.
Lehendabizikoetan, talo osoa (gonidioak eta hifa fun-
gikoak) arrokaren edo kortikaren barnean aurkitzen
da, soilik gorputz fruktiferoak kanporatzen direlarik,
epikrustazeoetan beti taloaren puska bat edo osoa
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Intsektuen artean ez dira soilik sitsak
eta kakalardoak, jadanik ikusiak, beren
bizitz zikloa azpi likeniko baten gainean
garatzen dutenak, baizik eta ordenu
guztietako espezieek heureganatzen
dituzte ezaugarri mimetiko edo izkuta-
penezko jakin batzu, baita ere beren
larbak, kono txikiretan bizi direnak, fri-
ganeoen gisan, girotik bereiztezinak
bihurtzen dituzten partikula likenikoz
eraikiak.
Ornogabeak eta likenen arteko kontak-
tu prolongatuak batzuren eta besteen
arteko adaptaketen eboluzioa bultzatu
du, honela fenomenu ebolutibo parale-
luak gertatu dira, desekazioa eta haize-
az sakabanatzearen gaitasuna esate
baterako, ezaugarri tipikoki likenikoak
direnak eta animali espezie batzuk heu-
reganatu dituztenak. Bestalde, likenen
adaptaketak badirudi batez ere janak
izan ez zitezen gertatu zirela, azido gai-
tzen kantitate haundia ekoiztuaz.

Likenak eta ornodunak

Beren potere proteinikoa eta gatz mineral batzukiko edukina oso
baxua da, hala eta guztiz ere beren ohiturak dieta honetara egin
dituzten mamifero batzu badaude, nahiz eta neguko eskasia
garaietan eta muskulatura galketa gogorrez izan. Errenoz eta kari-
buez ari gara hizketan, egunean 3tik 5 kg.tara kladoia eta zetraria
jaten dituztenak.
Oreinak, ahuntzak, behiak, ardiak eta urdeak bezalako beste ani-
mali batzu ere jaten dituzte giro egoera oso eroskorretan, errume-
naren mikroorganismuei eskerrak, likeninen eta isolikeninen poli-
sakarido kateak deskonposatzen dituztenez.
Gure latitudeetan bakarrik izartiak edo sarrioak osatzen du bere
dieta liken kopuru txikiekin.
Txori askok eraikitzen du bere kabia bejetale hauez, kaskabeltzek
eta erregetxoek arrontki erabiltzen dituzten eta zozoa bezalako
beste batzuk Evernia prunastri bezalako zenbait espezie aukera-
tzen dute beren bizileku landuak eraikitzeko. Eskasia haundiko
egoeratan janaritzat ere har ditzakete, adibide bezala Parmelia

saxatilis topatu izan da txara-
mel arruntaren urdailean.

Gizonaren erabilera

Euskalerrian, seguru asko per-
fumeen fixatzaileen ekoizpene-
rako erabilia izan da bakarrik,
batez ere “ artearen goroldioak”
deituriko Evernia prunastri eta
Pseudoevernia furfuracea-tik
atereaz, eta agian medikuntza
erabilpenetarako Cetraria islan-
dica, usua goi mendietako
zelaietan.
Bere erabilpena alkohol, tinte
eta antibiotikoen sorkuntzan
gutxiagotuaz doa materiale
hobeen eta merkeagoen aurki-
kuntza dela eta, produkzio
altua eskuratzen dutelarik.
Kontsumo bezala oraindik ere
globoaren zenbait tokitan era-
biltzen dira, adibidez Arabian
Aspicilia esculenta biltzen dute,

liken abonbatua, arroka eta zolutik libratzen dena, haizearekin ibi-
liaz eta hebraidarren “mana” salbatzailea delakoa osatzen zuela
uste delarik. Japo niarrek izugarri preziatzen dute Umbilicaria
esculenta likena, zeina, “iwatake” deritzon kaki goxotzat jotzen
den. Bere esistentzia iraunkorra ezagutuaz (ia liken guztien berez-
ko ezaugarria), eztei ospakizunetan erabiltzen dute.

Likenak eta kutsadura anbientala

Beren bizimoduarengatik, likenek neurri haundi batean haizetan
eta euri uretan eroanak izaten diren sustantzien menpean daude,
hau eta iristen zaizkien sustantzia kaltegarrien akumulapenak,
kutxadura atmosferikora erresistentzia gutxi izan dezaten eraba-
kitzen du.
Honela gure hiri tzarrak, eten gabe biribilez zeharkatuak eta beren
ke kontaminanteak zabaltzen dituzten industria ugariekin, arian-
arian “desertu likenikoak” bihurtzen ari dira, bertako horma eta
zuhaitzak bejetale hauetatik husturik geratzen direlarik. Honela
Bilbon zaila da liken epifito bat topatzen eta Iruña eta Gasteiz,

nongo zuhaitzak orain urte batzu nahiko estaliak bait zeuden,
belzten ari dira astiro eta taloak degeneratzen desagertuaz
amaitu arte. Iruñako hirian konkretuki 35 espezie daude zen-
satuak, baina beren bitalitatea gero eta gehiago ari da murriz-
ten.
Ikerketa gehienak SO2-zko kutxaduraz dihardute, euriarekin
batera azido sulfurikoan bihurtzen delarik. Honek ehunak gaiz-
totu egiten ditu derrigor eta ez soilik likenenak. Ahulenak dire-
nez, zeren Ipar Europan euri azidoak urtero Basoko milaka
hektarea hondatzen ditu. Noski sentsibilitatea aldatu egiten da
espeziearen arabera, honela frutikulotsuek berehala desa-
gertzen dira Lecanora coniozaeoides bezalako espezieek
maila kontaminante goragokoak jasaten dituzten artean, habia
huts hauek bereak eginaz. Honela lehendabizikoa parke eta
abenidetako enbor kopuru haundia ari da kolonizatzen,
Europan espezie arraroa izatetik sustratu kontinental hauetan
oso arrunta izatera igaroaz.
Badira erregio taulak ikerturiko zonak hartzen dituzten espe-
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Honela ohizkoa da onddoek sorturiko zona biribildu beltze-
kiko likenak ikstea, ugariegiak egiten badira taloa akaba
dezaketelarik.
Zezidioak, goi mailako landareen era berdinean, taloaren
gainazalean sortzen diren kolore ezberdinetako puzturriak
dira. Haietan bezala, ez dauden soilik hondos eginak, bai-
zik eta estruktura tipo hauek ere aurkitzen dira, akaro eta
nematodoen habitakulo bezala.
Azkenik, naharoak dira onddo parasinbiotikoak, hau da,
ostariari kalterik egiten eza dioten haietakoak, ugariki gara-
tu arren, mikobiontearen antzera jaten baitute, talo likeniko-
ari dagozkion gonidioak hustiatuaz. Talde honek
Sphinctrina, Arthonia edo Melaspilea bezalako genero like-
nizatuetako espezieak hartzen ditu.
Ikusi izan da onddoen genero berdineko espezie oso elkar-
lotuetarik batzu parasito bezala ekiten dutela, beste batzu
parasinbiotiko bezala, azken mekanismo trofiko hau  ebo-
lutiboku garatuena delarik, zeren honek zalantzarik gabe
biziahal izateari dagokionez abantaila suposatzen bait du; ez
dezagun ahantz parasitoa arrotzainaren bizitza akabatzearekin
batera hiltzen dela.

Likenak eta ornogabeak

Bejetale tipo hau ikuskatzen jardun duen oro “beldurtu” egingo zen
lurparen pean “izugarrizko” akaroak edo kolenboloak ikustean,
lobulu bat jasotzen dugun unean. Ondoren ez zaizkie horrelako
agerpenei garratzia handirik ematen, zeren predadoreetatik
babesteko edo neguko abaro bezala likenak erabiltzen dituzten
ornogabeen kopurua eskerga bait da.
Baina pasiboki gordetzeaz gain, badaude berezitasun askozaz
ere elaboratuagoak berenganatuaz eboluzionatu dutenak, kamu-
flajea eta mimetismoa esate baterako. Lehendabizikoa partikula
likenikoen bitarteko ezkutapenari dagokio: soralioak, isidioak edo
fragmentu taliar txikiak. Kakalardo batzuren elitroek saihetsezur
nabariz inguraturiko zulotxoak agertzen dituzte, ile eta ezkataz
gain, eta sustantzia itsatskorrak sekretatzen dituztenak ere badau-
de, xeda dena dela estalki babesle
honen kokapena ziurtatzea izanik.
Elkarrekiko probetxamendua burutzen
duten espezieak badaude, beren gain
talo biziak eroan ahal bait dituzte, bien
onerako, batasun honi sinbiosi epizoi-
koa deritzaiolarik. Balanus gogorrek
bezalako beste batzuk beren oskola
azaroski estalia ikusten dute itsas liken
batez, Arthopyrenia halodytes, honek
ondasun berezirik ekartzen ez dion
arren.
Mimetismoa izkutatzeko jantzi bat bere-
ganatzean datza. Intsektu askoren
kasuan, batez ere heterozero edo si-
tsarenean, zig-zag marrak narrioekin
nahasten dira, ordenik gabe antza, like-
nekin vahas ditzaten, zeinen gainean
ordu asko igarotzen dituzten, mugi-
kaitz, ia itsatsirik. Horietarik askoren
ingelerazko herri izenak landare haue-
kiko antza gogora erazten dute. Hara
nola liken hits sitsa (Crambidia pallida),
liken berdeurdin sitsa (Pygoctenuche

terminalis) eta abar luze bat.
Tipo ebolutibo honen barruan tipikoa da Biston betularia sitsaren
kasua, melanismu industrialaren kasua ilustra ohi duelarik. Jakina
den bezala bi form,a ematen dira: bere f. typikosn, hots, marrzki
gris konplikatua azpi txuriaren gainean, gainazal likeniko baten
gainean doi doi disimulatzen da, eta bere f.karbonarian, kolore
arre ilunekoa, enbor gedartuetan eta likenik gabekoetan gauza
bera egiten du, iraultza industrialaren zehar zabaldu ziren gasen
ondoriozko sustratu hauetan bere kopurua asko haunditu zela iku-
siaz. Noski, txori intsektujaleek hartzen zuten imitaturiko giroan
aurkitzen ez ziren formen zati haundienarekin akabatzeko lana.
Badira likenak elikatzat hartzen dituzten zenbait ornogabe, baina
zaila da estudiatzen den materialearen artean horzkada aztarnak
aurkitzen, dituzten azido likeniko ugariei eskerrak (fumar-protoze-
tratikoa, usnikoa, pikrolikenikoa, eta abar) zihurrenera toxikoak
espezie askorentzat edo behinik behin usain txarrekoak. Ondorio
honetara bere kabuz hel nahi lukeenak, Pertusaria amara liken
arruntaren puska bat murtxikatu besterik ez du. Azidoak soluzio

urtsu basiko batez behar beste denbo-
ran garbitzen baditugu, ornogabeek
biziroago janen dituzte.
Likenetan bizi den faunaren artean aur-
kitzen ditugu: Protozooak, batez ere
lurreko likenen artean; nematodoak,
sasoi kaltegarrietan desekazioari euste-
ko enkistatzen direnak, batzuk zezidio-
ak ematen dituzte; oligoketoak, soilik
Enchytraeidae familiari dagozkionak eta
dentsitate baxuz; tardigradoak, haizeaz
sakabanaturiko goroldio eta likenez eli-
katzen direnak, maiz propagulo likeniko
berderekin; molusku gasteropodoak,
zeinetarik batzutan trakto digestiboan
likenina, bejetale hauen polisakarido
tipikoa, degradatzen duten enzimak aur-
kitu izan diren; akaroak, zeinen zazpi
ordenetatik lauk hemen babesa aurki-
tzen duten. Batzuk oboposdaketaren
garaian sustantzia jakin batzu eskreta-
tzen dituzte, inguruan zeridioak osatzen
dituztenak, babestuaz eta elika eskura-
tuaz.
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L. euphorea, biak apotezio bel-
tzezko arruntak eta P. pustulata.
P. leioplaca eta P. alpina bezalako
zenbait pertusarioen aurrean
duten erreakzioarengatik bereiz-
ten dira.
Graphidion scriptae Ochsner 28
aliantza, liken krustazeoz ere
osatua, baina heuren artean zera
nagusitzen delarik: Arthoniazeo-
ak, Opergraphazeo-ak eta
Graphidazeoak, apotezio lireliar
eta Trentepholia algak, zeinen
banaketa zentroa tropikoak diren,
klima oso ozeanikoan ematen
da, hezetasun atmosferikoaren
gradu haundiagoz, ondorioz
osatzen duten espezieak ugariak
dira Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba
eta Nafarroako iparraldean.
Taxoi komunak dira: Graphis
scripta ugaritsuena eta polimor-
fotsuena bezala, G. elegans,
Phaeographis espezieak bezala,
heldutasunean arretzen diren eta
aski garatuak izaten ez diren
beren esporengatik bereizgarriak
soil soilik, giro hezetasun haun-
diagoa behar duena.
Enterographa venosa pagadi oso
hezeetan aurkitzen da, bere neurri txikiarengatik oharkabean iga-
rotzen delarik, Opegrapha generoko espezieekin nahasturik, O.
viridis, O. atra, O. Vulgata, eta abar bezalakoekin.
Kortika leuneko enbor hauetan hezetasun gradua gehitzen den
heinean elkarte ezberdinak aurkitzen ditugu, gure pagadi meridio-
naletako berezko Pertusaria amara, Fuscidea cyathoides eta
Graphis scripta-z domeinaturikoetatik hasita, kolorapen naharoko
narrioak, beti peritezio lodiekin, osatzen dituen Pyrenula nitida
pirenolikena nagusitzen den haietatik igaroaz, Thelotrema lepadi-
num-ez osaturiko oso hezeetaraino, naharoagoa atlantiar paga-
dian, eta aipaturiko Graphis elegans eta Phaeographis-ez bere-
bat.
Azkenik euritatik ederki babesturiko kokaguneetan arruntak dira
Opegraphazeoen familian zabaleko aleak, kasu honetan O. rufes-
cens eta O. ochrocheila.

Atlantiar hostogalkorretako landaretza

Hosto galkorreko haritzek eta pagoek ganaduarengandik edo
mozketaren hustiakuntza jasaten ez
dutenean eta beraz nitratoen gehikun-
tza eta lur zuriketa errejistratzen ez
dutenean, zuhaitz adintsuzko basoak
zarbatsu eta heze irauten du eta bere
bejetazio likenikoak elkarte helio-nitrofi-
latuagoetara ez da sinplifikatuko.
Habitat ilun honetan urtaro argitsuene-
tan, gure flora epifitoaren liken ikusga-
rrienak bizi dira, baso zaharren espezie
igorleak zenbait zonetan, egun Europa
osoan atzeraka egite larrian, gure lurre-
an oraindik egoera onean iraun arren.

Talo haundiko espezieak goroldio
barietate aberats batekin nahasirik.
Lobarioen talo haundiak ikusiko
dutugu, hara nola L. pulmonaria,
arruntena, zintzilikako lobulu arre
haundizkoa, zeinaren itxura trabeku-
larrak bere izen espezifikoa eta beste
kasu batzutan bezala bere medikun-
tza erabilpen bera, bere birika itxura-
rengatik biriketako afekzioetan era-
biltzen delarik. L. amplissima tzarra,
okasiotan diametroz ia metro bateko
zabaleroa hartzen duelarik, humek-
tatzean kolore berde argi eder bate-
koa, lehortzen denean arretzen dena
eta arrain usain gogorra gordetzen
duena. Bere gainazalean maiz masa
koraliforme beltzak igertzen dira,
beren zefalodioei dagozkienak, hau
da onddo berberaren formazio bere-
ziak dira alga berdeurdin batekin,
kasu honetan bizi askea beregana
dezakeelarik, bada Dendriscocaulon
umhausense deritzo. Lobaria laetevi-
rens oso gisakoa da, meheagoa eta
piknidio globulutsu ugarirekin, nahiz
eta zefalodio ikusgarriak ez aurkeztu,
eta L. scrobiculata, taldeko txikiena
eta ertzetan soralioekin.
Stricata limbata aurrekoaren antze-

koa da, baina kolore gris arreskakoa, S.sylvatica eta S. fuliginosa
bere ahaidekoak, xehetasun txikietan bereizgarriak, kolore arre
ilunekoak dire artean; isidioak aurkezten dituzten eta sarritan neu-
rri onak hartzen dituzte, nahiz ez Peltigero haundiak bezainbeste,
zeinak enborren oinaldeak eta harri onddotsuak estaltzen dituen,
P. praetextata eta P. canina bezala, lobulu lodikoak, lehendabizi-
koa, oso ahula, erraz ahusten delako bereizten direlarik, zona
hauetan isidio lobuliforme kuriosoak garatuaz. Beste batzu, P.
polydactila bezala, apotezioak zutuniko lobuluen erpinean kokatu-
rik, edo P. horizontalis, sustratuarekiko bere gorputz fruktiferoen
kokapen paraleloarengatik deitua horrela, neurri txikiagokoak dira.
Nephromiazeoak bereziak dira estruktura erreproduzitzaileak
behekaldean aurkezteagatik, goiko alderdian kokatzeko 180 gra-
dutako jiroa eman behar dutelarik. Familia honetatik ugaritsuena
bezala N. laevigatum aurkitzen da eta noizik behinkakoago N.
bellum, N. parile sorediatua ertzetan eta N. resupinatum, guztiak
antzeko formakoak muinaren colorean eta behekaldeko fieltro
politsu baten aurkezpenean ala gabezian bereizten direlarik.

Peltigera collina naharoa da enborraren
erdikaldean, bere ahaidekoak ez bezala,
bere lobulu beltz osorik sorediatuak heda-
tuaz. Sphaerophorus globosus eta barie-
tate oso konpaktu bat, V. curtus, ere aurki-
tu ohi izan dira epifito bezala mendiko
baso zaharretan, nahiz eta arroka silizeo
onddotxuen gainean habitatzen ugariago-
ak diren.
Pannariazeoen familiako zenbait espezie
egon ohi da habitat heze hauetan:
Parmeliella plumbea, P. triptophylla, P. tes-
taces eta Pannaria rubiginosa, P. medite-
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zieak eta jasaten dituzten kontaminanteen, normalean SO2-a,
kopuruaren arteko erlazioekin. Metodo honen bitartez erraz jakin
dezakegu, nahiz eta gutxi gora behera izan, ikertu nahi dugun
espazioaren giro kutxadura.

Komunitatea sarrera

Likenen hedapen poterea kasik mugagabea da beren erreproduk-
zio egituren neurri txikiari eskerrak, ondorioz barrera geografikoek,
goi mailako landareetan eraginkorrak, ez dute hemen eragin ber-
dina. Honegatik ez dago korrelapen garbirik endemismo likenikoa
eta baskularraren artean Pirinioak edo mediterraniar zona bezala-
ko areatan.
Euskalerrian hiru tipoko eragin nagusiak topatzen ditugu, ikusiko
dugun bezala hau bait da bejetale hauetan faktore kronologiko
nagusia.
Atlantiar domeinua da, ozeaniar klima leun batez eragina, gehien
interesatzen zaiguna, batez ere espezie kopuru haundia aglutina-
tzen duelako, asko itxura ikusgarrikoak, eta estudiatzen dugun
arean beren banaketa area haundia delako.
Kasu askotan urtean 1.200 mm.tik gorako plubiositateari zor zaion
hezetasun haundiak eta laino naharotasunak tenperatura leunekin
batera, Lobariazeoak, Parmeliazeoak eta Usneazeoak bezalako
espezietzar hostokara eta fruktikulotsuentzat habitat egokiena
osatzen dute.
Espezie hauetako askok banaketa kosteroa dute garbiro, eragin
kontinentalak atlantiar klimaren eragina ezabatzen duen arte sar-
tuaz, Eskandinabiako hegomendebaldeko kostatik Portugaleraino,
Britainiar irletatik, Frantziako mendebaldetik eta Iberiar
Penintsulako iparraldetik igaroaz.
Barnekaldean desagertzen den lehena espezie epifitoei dagokio-
nez adarretako goikaldeko likenak dira, aerobigrofilogoak, hezeta-
sun atmosferikoaren edukin murrizpena gaizkien jasaten dutenak
direlarik, heuren artean Lobariazeoak, Usneazeoak eta Parmelio
haundiak enborretan babesten dira, gerora espezie mesofiloagoez
ordezkatuak izango direlarik.
Klima epel eta heze hauen barnean naharoak dira Trentepohlia,
pigmentu laranjazko alga berdeak, tipoko gonidioz osatutako like-
nak, Grafidazeoak, Pirenulazeoak, Telotrematazeoak eta
Estrigulazeoak familiatan bezala. Hemen ere biotipo oso berezie-
tan aurkitzen ditugu liken foliikolak, ezpel, izei edo kladodio hosto
iraunkorrezko balatako biztanleak.
Zona menditsuak boreas edo alpinar floraren ordezkariez eraginak
ikusten dira, Europar iparraldean nagusi eta hemen urriak eta

enklabe hauetara baztertuak. Genero tipikoak dira Umbilicaria eta
Cetraria.
Mediterraniar eragin kontinentalizatua haundia da, batez ere Araba
eta Nafarroako probintzietako puska haundi batean, gainera ipa-
rralderantz sartzen da, bere espezieek zenbait ibar eta batez ere
egutera menditsuak kolonizatuaz. Lurtarren artean genero nagusi-
ki mediterraniarrak dira Dermatocarpon, Toninia, Squamarina,
Psora eta kortikolen artean Ramalina, Anaptychia eta Caloplaca,
Rinodina espezie asko, eta abar.
Egia esan, ikerketa gutxi egin da gure lurreko likenei buruz.
Bertizaranako ibarrari dagozkion P. Lakoizketaren lanak baztertzen
baditugu, gainerantzekoa lan apur sakabanatu batzu eta kasutan
argitaratu ez diren irazkinak besterik ez dira izan. Gaur egun epifi-
toei eta liken kalzikolei buruzko ikerketak egiten ari dira, baina sili-
zikolen eta terrikolen alorrak ezezagun bat izaten irauten du.

Landaretza apifitoa

Klementgo Epiphytetea antzinako glasea, ostari bejetal baten
(forofitoa) gainean edo erdizka bere barnean bizi diren liken komu-
nitate haiek osatzen dute, bertatik urik edo sustantzia nutritiborik
atera gabe (beraz onddoak kanpoan geratuko lirateke). Gauregun
demostratzen da batez ere adar metan, zenbait hifa likeniko kan-
biumeraino sartzen direla sustantzia asimilagarriak kopuru txikitan
ateraz, nahiz eta gehiegi nekarazi gabe egin.
Gure estudiorako epifitoak sustratu bejetal bat, kortika, egurra,
hostoak edo briofitoen gainean bizi diren likenak kontsideratzen
ditugu.

Landaretza pionera

Iker genezan edozein landaretza sorta, kantauriar harizteditik
hasita mediterraniar artadiraino, adar meheen eta zuhaitz gazte-
en enbor leunen gainean bizi diren likenak, formazio prozesuan,
gisa berekoa da. Biotipo krustazeoak dira, asko endofleodikoak,
garapen murritzekoak, baina adar fruktifero ugarirekin, soredioak
edo isidioak aurkeztea naharoa ez delarik.
Gure basoetan horren usua den pagoa bezalako kortika leuneko
enborrak ere kolonizatuko dituzten bi aliantzek osatzen dute.
Lecanorion subfuscae Ochsner 28, talo txuri edo berdeskazko
likenez osaturik batez ere, batzutan estu elkarturik, gurutzaturiko
lerro beltzezko bilbapen batez alderaturiko mosaikoak osatuaz,
non nagusitzen bait diren: Lecanora carpinea, L.. leptyrodes eta
L.. chlarotera, lehendabiziko biak, oso antzekoak, dira adar gaz-
teei tonalitate txuriska hori ematen diotenak; soilik P. lecanora
expallens, talo horiskako sorediatua, Lecidella elaeochroma eta
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tsuarengatik, kasu batzutan arraildurik eta irekirik, age-
rian den egurraren gainean flora berezia aurkezten dute,
Lecideetum scalaris Hil 25 elkartearen partaideak,
eskuamula berde eta sorediatuz osaturik, Cl.arekin
gorriz koloratzen delarik eta normalean fruktifikatzen ez
duelarik, Hypoceno myce scalaris da, pairant kutxadura-
ra eta egur errearen gainean moka daitekeena.
Normalean Kladonia txiki batez laguntzen da, Cl.
Parasitica eta beste espezie batzuz, hara nola Cl.
Fimbriata, Rinodina exigua, Micarea melaena eta Buellia
punctacta, azken hiruak krustazeoak eta apotezio beltz
eta konbexuzkoak.

Mendi basotako landaretza

Pagadi itxi eta ilunek, espezie krustazeoz osaturiko beje-
tazio likenikoa dute batez ere, mosaiko haundiak osa-
tzen dituztelarik. Soilik goroldioak hazten diren lekuan, nagusiki
oinaldean eta malda txikietan bizi dira Parmelia hostokara haun-
diak. Hala eta guztiz ere, hauek malden iparraldean kokatzen
direnean, non behelainoak irauten bait duen eta beraz zuhai-
tzak bustirik aurkitzen diren, Lobarion pulmonariae eta Usneion
barbatae Ochsner 28 aliantzen espezieak aurkitzen ditugu,
Lobarioekin, Stiktoekin, Alektorioekin, eta abar.
1.200etik 1.600 m.tara Goi Erronkari eta Iratiko piriniar mendin-
guruetan pagoa izeiarekin nahasten da, oraindik ere Nafarroako
iparrekialdean hedapena duten pagoizeiezko klimazikoetan
elkar biziaz, enborrak osorik espezie haundiz estalirik daudela-
rik, beren artean ugariak zintzilikako Usneoak, beren itxura
bilotsuarengatik “zahar bizarrak” izena jaso dutelarik,
Parmeliella plumbea-rekin elkar biziaz, hemen Bacidia plumbi-
na-z parasitatua, apotezio beltzezkoa, ostariaren arre-gorriske-
kin nahasian. Alektorioak eta Bryorioak, zintzilika ere, baina ile
bilo itxura eta kolore gehio dutenak  oraindik, zuhaitzetatik zin-
tzilika dauden kolore beltz arresta edo gutxiagotan berdeskako
motots horiek dira, beren artean B. fuscenscens, B. capillaris
eta A. sarmentosa; Abrothallus parmeliarum aldakorraz parasi-
taturiko Parmelio espezie asko; hiru Hypogimnioak, H. physo-
des, H. tubulosa eta H. bitteriana; Evernia prunastri lekutua eta
bere sendirik arraroena E. divaricata, batzutan izeien adarrak
osorik estaltzen dituelarik eta beste liken krustazeo espezie
asko.
Kurioski pagoaren eta izeiaren flora likenikoa gisa berekoa iza-
ten da pagoaren kortikaren azidotasun erlatiboari, koniferoena
baino txikiagoa izan arren, eta izeiaren erritidomak pairatzen
duen deskamapen eskasari eskerrak.
Gorago goazela, 1.600 m.tik gora eta zona aterriagoetan, lapia-

zaren artetik bakarka eta heuren forma kapritxosoekin, klimato-
logia gogorraz amoldaturik irteten dira pinu beltzk (Pinus unci-
nata) eta hauekin liken espezie tipikoki alpinoak. Habia barieta-
rea haundia da, batzuk hil eta zuritu ondoren zutik irauten bait
dute. Egur gogor honen gainean flora berezia hazten da,
Xilographidetum vitiliginis Kalb. 70aren barnean lekutu geneza-
keena. Xilographa vitigilio, sorediatua, eta X. abietinarekin, nola
v. abietina hala v. reagens, zeinaren taloa K. aplikatzean gorri-
tzen den, ugariak dira batez ere enbor eraria eta deskortikatuak
estaltzen, kanpora beren tortzel-formako lirela txikiak erakusten,
kortikaren ildaskakin parez pare. Kaliziazeoen familiako espezie
oso ugariak Erteuropan zita hartzen dute hemen, honela topa-
tzen dugu C. trabinellum, oso aldakorra pruina hori eder baten
apotezioaren banaketaren arabera, Coniocybe nivea, marfil
kolorekoa eta buru arrosakoa eta Sphinctrina turbinata, beste
espezie krustazeoren gainean parasitoa.
Icmadophila ericetorum, talo berde txuriska, apotezio haundi
eta kolore arrosa eder bateko espezie ikusgarria, usteltze ego-
era aurreratuko motzondoen barnean bizi da. Eta hauen gaine-
an, Kladonio ugariek zabaltzen dituzte heuren kopa edo txotxa
formako podezioak, hara nola Cl. deformis, Cl. flabelliformis, Cl.
squamosa, Cl. glauca, Cl. anomaea, Cl. fimbriata eta Cl. pyxi-
data beste batzuren artean.
Enborren behekaldean, elurraren azpian abagadune luzeetan
egotera beharturik, Parmeliopsidetum ambiguae Hil 25 elkarte-
ari dagozkion liken kionofilo eta azidofiloak aurkitzen ditugu, zei-
naren hiru espezie naharoenak, Parmeliopsis ambigua kolore
horikoa, P. aleurites txuria eta isidiatua eta P. hyperopta grisa
eta sorediatua, lobulu estuko Parmelio txikien antzekoak bait
diren.

Adarrek Pseudevernietum furfuraceae Hil 25 elkar-
teko aleak aurkezten dituzte, Pseudevernia furfura-
ceaeren talo eskergek osorik estaltzen dituztelarik,
berarekin batera Platismatia glauca, Alectoria sar-
mentosa eta Bryoria fuscenscens. Parmeliella trip-
tophylla, estudiatutako lokalitate heze guztietan
espezie arrunta, fruktifikatua aurkitzen da hemen,
bere hipotezio arre ilun tipikoa iger daitekeelarik.
Lecidea elabens edo Hypocenomyce sophora habi-
tat hauetan aurki ditzakegun beste espezie krusta-
zeo interesgarri batzu dira.
Subalpiniar soroetako zoluan, Cetraria islandica
zenbait Kladonio espezie oso adarkaturekin, Cl.
ciliata bezala, neurri dezenteak hartzen dituzte, bal-
dintza areeneko hauetan gramineoekin lehian.

rranea, P. conoplea eta P. ignobilis, normalean kolore gris
berunkarazko talo bereizgarri batzu dituzte eta beren beheko
alderdian hezetasun sustratikoaz ohartzeko fieltro lodi bat
dute.
Kollematazeo edo liken gelatinakaretatik, ugariak dira
Leptogium saturninum, oso ikusgarria eta behekaldean
afieltratua, L. cyanescens, L. furfuraceum, L. brevissonii eta
L. lichenoides, azken hau oso arrunta giro mota guztietan.
Collema flaccidum eta C. subflaccidum ere, kortex zelulosi-
korik aurkezten ez dutenak, topatzen ditugu hemen.
Lobarion pulmonariae Ochsner 28 aliantza aberatseko par-
taide krustazeoak eskasak dira, Pachyphiale cornea,
Thelopis rubella edo Acrocordia gemmataren laguntzaile
bezala aurki dezakegun arren.
Elkarte hauetako talo askok alga berdeurdinak ditu, giro
mota heze eta itzel honetara egiteko kapazitatuago direla
igortzen duena. Gainera hauek fixatzen dute nitrogeno
atmosferikoa, ekosistemara lurrera erori ondoren aporta
dezaketelarik, nabarmenki aberastuaz.
Erdizka heterotrofoak direnez eta beti briofito ugariaz lagundu-
rik aurkitzen direnez, beti enbor oso onddotsuetan ikusiko ditu-
gu, komunitate tipo hauei briomikolikenikoak deitu izan zaie.

Hostogalkor degradatuetako  landaretza

Haritz zahar eta lodien gainean, batzutan metro bateko diame-
trokoak, sarritan moztuak beren abeltzantza probetxamendura-
ko edota egurretarako, espezie interesante multzo bat agertzen
ari da, egungo sustratu hauen desagerpenarengatik egunez
egun arraroagoak.
Hauetako batzu, Calicion hyperelli Hadac 44 aliantzako partai-
deak, humektatzeko gaitasuna galdu duten kortika zahar eta
gogortuen gainean bizi dira. Kalikazeoen artean, zeinen apote-
zioak turuta milimetriko formako estipe baten muturrean aurki-
tzen diren, naharoak dira Calicium salicinum eta C. abietinum
besteak beste. Lecanactis abietina eta Schismatomma decolo-
rans, Lekanaktidazeoen familiakoak, mikroskopiaz kolore laran-
jako algak dituztenak, zeinaren taloak tonalitate hori labana
batez urratzean hartzen duen, eta Arthonia impolita, A. leuco-
pellaea eta Opegrapha vermicellifera bezalako beste espezie
batzu lireloekiko likenen barnean.
Maiz Lepraria generoko espeziez lagunduak ikusten dira, ezau-
garri primitibo edo atzerakoiezko likenak, beti antzuak eta talo
gutxi antolatuzkoak, autore batzuk diotenez A. impolita edo
Parmelia caperata bezalako beste liken batzuren forma gaizki
garatuak direnak, behar bada argi baldintza egokien faltari
eskerrak. Hauen artean naharoak dira Lepraria incana, talo
txuri berdeskakoa eta leku zabalak hartzen dituena, L. mem-

branacea, horiska eta ertz lobulatuzkoa eta L. neglecta, gris
berunkara, arraroagoa kortika gainean tipikoki saxikolak izatea-
gatik.
Baso klimazikoa aldatzen denean, gizonaren esku hartzeagatik
gerta ohi dena, desagertu egiten dira baso zaharren igorle diren
espezie haundi eta ikusgarriak, elkarte sinplifikatuagoak osa-
tzen direlarik. Multzoa argitzen bada, ebaketa naharoengatik,
estandarizatu egiten da zuhaitzen lodiera beren probetxamen-
du hoberako. Honek enbor zahar eta lodien hondamena dakar,
kasu gehienetan inproduktiboak eta zulatuak, baina bakarrak
beren flora likeniko interesgarriarengatik. Zuloek, arraildurek
eta beren kortika mordotsu eta gogorrak liken superespeziali-
zatuentzat giro ongarri eta bakarrak sortzen dituzte, gaur oso
arraroak.
Baso mota ireki hauetan ganaduaren sarketak nitrato ugari
ekartzen du eta zalubasoa kentzen du, ondorioz segimendu
likenikoa Xanthorion parietinae Ochsner 28aren elkarte nitrofilo
tipikoetarantz aldatuko delarik, Xanthoria parietina edo
Caloplaca citrina v. phlogina bezalako espezie horien nagusi-
goarekin, Physcia-ren taloen erroseta txiki gris tipikoez gain.
Hustiakuntzako baso formazioak, enbor garai eta estuzko
zuhaitzekin, Parmelietum revolutae Almb. 48 ex Clem 55 tipiko
elkarteak dakarzkite, non ikusgarrienak liken parmelioideo gri-
sak, horiak eta arreak diren, Parmelia perlata, P. sulcata, P.
revoluta, P. caperata, P. subaurifera edo P. glabratula eta dese-
kazio eta esposapen haundiago bat pairatzeko gai diren beste
asko bezala. Normalean oso ugariak dira Euskalerrian eta
basoari bere prozesu ontogeniko normala jarraitzen utziko bali-
tzaio jadanik ikusitako espezietarantz eboluzionatuko lukete,
helduagoak, Lobarion tipokoak, liken hostokara haundi eta ikus-
garriekin.
Ohizkoa da kortika zabaltzen denean osatzen diren arrailduren
barnean, argiak ondo ematen duen orientazioetan, kolore hori
oso ikusgarriko narrio bertikalak, zenbait metrotako goiera har
dezaketelarik. Hurbiltzean erreprodukzio egiturak aurkezten ez
dituen pulberulentzia fin bat dela ikusten dugu, Chrysothrix can-
delaris-en aurrean gaude, oso naharoa atlantiar basoan, kolore
berbereko beste espezie batez lagundurik, Candelariella xan-
thostigma, eta errejio honetako kalikazearik ugariena: Calicium
salicinum. Errekerimendu hidriko haunmdiko espezie hauek
zuhaitz kukulatik behera ura bideratzen den arraildura hauetan
bizi ahal dira.
Gaur indar gabeko gaztainondoek, tintaren gaitz tristeki ospe-
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