6€

109
ZENBAKIA

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak)
diruz lagundua

2018ko IRAILA-URRIA

PLOCAMIUM CARTILAGINEUM
GIGARTINA FOLIIFERA

PETALONIA FASCIA

ITSAS ALGEN INGURUMENA
ALGA BERDEAK
FUCUS CERANOIDES
CORALINA ELONGATA
JANIA RUBENS

FURCELLARIA FASTIGATA
CHAMPIA PARVULA
CERAMIUM RUBRUM

EUSKAL HERRIKO
KOSTALDEKO ALGAK

EUSKAL HERRIKO KOSTALDEKO ALGAK

EUSKAL HERRIKO
NATURA

ZOOLOGIA
Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak (Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua

IRAUNGITZEKO

ZORIAN DAUDEN ESPEZIEAK DEFENDATZEKO ELKARTEA

ZURE NATUR ETA ZOOLOGIA
ALDIZKARIA
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza

AURKIBIDEA
EUSKAL HERRIKO NATURA - 109.zk - 2018ko IRAILA- URRIA

FUCUS VESICULOSUS

HALIDRIS SILQUOSA

CHONDRUS CRISPUS

LAURENCIA OBTUSA

Fitoplanktoneko Algak .................4
Zianobakterioak edo alga
berde-urdinskak...........................4
Fitoplankton-bloomak eta
marea gorriak ..............................6
Itsas hondoko fanerogamoak
eta algak ......................................7
Ugalketa ezaugarri orokorrak ......9
Erreprodukzio asexuala...............9
Bizitza zikloak ..............................10
Ziklo monogenetiko haploidea.....10
Ziklo monogenetiko diploidea......11
Ziklo digenetiko isomorfikoa ........11
Ziklo trigenetiko heteromorfikoa ..12
Pigmentuak..................................12
Itsas algen ingurumena ...............13
Zonaketa......................................16
Alga berdeak-Klorofitoak .............17
Ulva dactyluca .............................18
Codium diforme ...........................19
Chaetomorpha linum ...................19
Entheromorha liza .......................20
Blidingia minima ..........................20
Alga arreak-Feofitoak ..................21
Holopteris scoparia......................22
Ascophyllum nudosum ................22
Sargassum muticum....................23

Fucus ceranoides ........................24
Bifurcaria bifurcata.......................25
Padina pavonia............................26
Fucus vesiculosus .......................27
Cytosera tamariscifolia.....................28
Cladostephus spongiosus ...........29
Cutleria multifida..........................30
Petalonia fascia ...........................31
Laminaria ochroleuca ..................32
Alga gorriak-errodofitoak .............33
Corallina elongata........................34
Jania rubens ................................35
Lomantaria clavellosa..................36
Peyssonelia atropùrpurea............37
Furcellaria fastigiata ......................38

Gastroclonium ovatum.................39
Champia parvula .........................39
Polysiphonia lanosa.....................40
Bangia atropurpurea....................41
Laurencia pinnatifida ...................42
Gigartina acicularis ......................42
Gracilaria verrucosa ....................43
Gelidium sequispedale ...............44
Gigartina foliifera .........................45
Plocamium cartilagineum ............46
Chondrus crispus.........................47
Porphyra linealis ..........................48
Calliblepharis jubata ....................49
Schizymenia dubyi.......................50
Ceramium rubrum........................51

EUSKANATURA
L HE R R I K O
Zuzendaria: Fernando Pedro Pérez.
Erredakzioburua: Iñaki Landaluze.
Kolaboratzaileak: Nerea Urtaran, Miren Alustiza, Oskar Azkona, Fidel Korta.
Anaut Paterson, Jon Zubiri, Elena Azkarreta, Xabier Aramburu, Kepa Alustiza.
Argazkilari-taldea: Edurne Urkizu, Aitor Zubizarreta, Xabier Urreta, Izaskun Loidi.
Maketatzailea: Cristina Urionabarrenetxea.
Legezko gordailua: BI-2452-02.
ISSN: 1695-4645
Aleak: 2.000
Erredakzioa:
Av. Madariaga, nº. 47-6º C - Esc.1 - 48014 BILBAO.
Tel: (94) 475 28 83. e-maila: adeve.1991@gmail.com

Argitaratzailea:
Iraungitzeko Zorian Dauden Espezieak
Defendatzeko Elkartea.

EHAA-1996ko otsailak 7, asteazkena.
3/1996 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, Elkartea
herri-onurakoa dela aintzatesten duena.
HARPIDETZA-ORRIA

SCHIZYMENIA DUBYI

PEYSONELIA ATROPURPUREA

Urteko kuota:

Hamabi ale urtean: 36 euro. TLF.: 94 475 28 83

EH 109 Zk.

FITOPLANKTONEKO ALGAK

F

itoplanktoneko algak protistoak dira, eta beraz, zelulabakarrak. Zelula bakar bat beren bizitzeko beste den bezalaxe,algak ere gai dira bizirauteko behar diren prozesu guztiak betetzeko. Dena den, batzuk elkarri lotuta ageri dira, sortak edo koloniak osatuz.
Itsasoko ekoizle primarioen banaketa azterturik argi ulertzen
da ia produkzio primario osoan fitoplanktonetik etortzea.
Fitobentosa hondoan finkaturik dagoenez, bakarrik hazten da
hondorainoko argia duen tarte estu batean, itsasertzean, hau
da itsas hondoko %9tan. Gainontzean animaliak besterik ez
dago, Fitobentosa ekoizpen handikoa den arren, oso murritza da, eta itsasoko animali-ekoizpena fitoplanktonari lotuta
dago. Duen tamaina txikiari esker, itsasoko ur azal osoan
dago, eta funtsezkoa da itsasoko animalia guztiak elikatzeko.
Hala ere, fitoplanktonak ezin du behar besteko biomasa sortu
itsas eremu argidunean -azaletik 200 metrora gehien jota- ez
dagoelako elikagai nahikorik, eta bi elementuak dira beharrezkoak algak haz daitezen.
Hori dela-eta konparatzen da itsasoaren alde zabalena lehorreko basamortuarekin (eremu “oligotrofikoak”, etimologikoki
“elikagai gutxikoak”), eta munduko arrantzaren %90 baino
gehiago itsasoko eremu txiki batzuetan egiten da (eskualde
eutrofikoek elikagai askokoak).
Fitoplanktoneko algak flotatzeko egokituak daude, eta beraz,
eremu argidunetan egoteko. Horreen txikiak izanik,
azala/bolumenaren arteko erlazioa oso handia da, eta hori
lagungarri zaie flotatzeko. Badaude, gainera, flotagarritasuna
areagotzen duten beste faktore batzuk: keta edo ezten itxurako luzapen zelularrak, zelulak sortetan edo kolonietan biltzea, bakuolak eta koipe tantak. Bestalde, ura bare dagoenean algak arin mugi daitezke flageloei esker.
Orain arte 5000 fitoplankton-espezie inguru daude deskribatuta, eta etengabe aurkitzen dira espezie gehiago.

Espezie batzuk zelula bakarrak
dira (Coscinodiscus), baina
gehienetan elkarri lotuta daude,
katea bat bezala (Chaetoceros,
Leptocylindrus edo Skeletonema).
Diatomeak antzinako algak dira, kretazeoak, duela 100
bat milioi urtetik honakoak. Fruskuluak oso iraunkorrak eta
higatugaitzak dira eta ordutik hona silizioa metatzen joan
da itsas hondoan “diatomeozko lokatzak edo lurrak” sortuz. Lokatz horiek alor askotan erabiltzen dira.

Pigmentu laguntzailean eta klorofilaren arteko uztarketaren arabera, algak berdeak, arreak, horiak edo gorriak
izango dira. Algak oso dentsoak direnean, inguruko urak
kolore beraren tonua hartzen du. Marea gorriak prozesi
horren erakusgarri dira.
Sailkapena errazteko, planktoneko algak ondoko taldeetan
sar daitezke: zianobakterioak, diatomeoak eta alga flagelodunak. Flagelodunen barruan sailkatzen dira beste alga mota
ba-tzuk, guztiek flagelo bat edo gehiago dituztelako: euglenak, kriptofitoak, dinoflagelatuak, primnesiofizeoak eta klorofitoak.

ZIANOBAKTERIOAK EDO ALGA BERDE-URDINSKAK

E

giturari dagokionez bakterioen
antza duten arren, ez dira berdinak, fotosinterian oxigenoa sortzen
dutelako, eta horregatik algatzat
hartzen dira. Haien pigmentu laguntzaile nagusiak fikozianina (urdina)
eta fikoeritrina dira (gorria); hortixe
datorkie hain berezi den kolore
berde-urdinska, izena ematen diotena.
Kontinenteen barrualdeko uretan
ugari dira zianobakterioak, eta asko
toxikoak. Itsasoan, berriz, espezie
gutxi daude, eta ia ez dago toxikoa

denik haien artean.
Itsasoan bi dira zianobakterio nagusiak: Oscillatoria generokoa, harizpiformakoa, itsas tropikaletako elikagai
urriko uretan ageri da, eta nitrogeno
molekularra finkatzen du. Besterik,
Synechococcus, borobila eta oso txikia (ez da 2 mikrara iristen), oso
zabalduta dago itsasoan.

Ez dute lokomozio-aparaturik, eta beraz, ezin mugi daitezke ez bada korronteak lagundurik. Alga hauek argi beharra dute fotosintesia buru-tzeko, eta mekanismo ezberdinez baliatzen dira sedimentazioaren eraginez hondora ez
jotzeko: kateak osatuz eta luzapen zelularrez lagundurik,
urarekiko kontaktu gune zabalgoa lortzen dute, urak baino
dentsitate gutxiagokoa delako. Olio arrasto horietatik eta
beste organismo planktonikoen olio-jariakinetatik sortzen
da petrolio.
Diatomoek elikagai askoko uren beharra dute bere dentsitate altuari eutsi ahal izateko, bestela ez bailitezke behar
adina haziko sedimentazioagatik galdutako zelulak ordezka-tzeko. Horregatik erruz ikusten dira eskualde epeleko
udaberriko bloometan, uretan elikagai asko daudenean

hain zuzen. Antzeko arrazoiengatik alga nagusiak dira
azaleratze eremuetan ere.
Euskal Herriko kostaldean maiz agertzen dira, batez ere
udaberrian, Chaetoceros, Rhizosolenia eta Thalassiosira
hainbat espezie, Skeletonema costatum, Leptocylindrus
danicus eta beste batzuekin batera.
Flagelodunak
Talde honetan nabarmena agertzen dira dinoflagelatuak,
ugari izateagatik eta neurri handikoak izateagatik ere. Alga
hauek berezi samarrak dira: gehienetan, indibiduoak
bakarka ageri ohi dira, eta espezi gutxik osatzen dituzte
kateak. Bi flagelo dituzte, bata bertikala eta bestea luzerako ildo batean txertatua, eta hortik datorkio izena taldeari.
Gehienek zelulosazko kanpo-oskol bat dute, apaingarriak
eta poroak izaten dituzten orriek osatuak.
Elikatzeko moduagatik ere bereziak dira, dinoflagelatu
autoprofo batzuen aldean gehien-gehienak heterotrofoak
direlako, hots, materia organikoa kontsumitzen dute, baita
diatomeoak eta bestelako dinoflagelatuak ere. Elikadura mistokoak ere
badaude (mixotrofoak), fotosintetikoak
direnak eta materia organikoa jaten
dutenak.
Heterotrofoetako batzuek materia organikoa eta pigmentu-patroia ematen dizkieten alga sinbionteak dituzte. Beste
dinoflagelatu batzuek -zooxanteloak
kasu- galduta dute flageloa eta knidarioen, kasku bikoen eta beste organogabe
batzuen barruan bizi dira. Espezien
%50ek ed gehiagok ez dute kloroplastorik, eta horregatik animaliatzak hartzen
dira: animali-planktonean (zooplanktonean) sailkatuta daude.

Diatomeak
Algak hauek ezaguterrazak dira espezie guztiek dutelako silizezko exoes-
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keleto bat, frustulu izenekoa, eta
haren bi kuskak kutxa bat eta
bere estaila bezala ixten dira.
Frustuluak ematen ematen dio
forma zelulari eta lagungarria da
haren saikapenerako. Simetria
zentrala edo alde bikoa izan daiteke (zentralak eta pennatuak,
hurrenez hurren), eta batzuetan
ezten moduko luzakinez apainduta dago.

Flageloei esker,elikagai urriko ur azalean
bizi daitezke, gauez hondora jotzen baitute elikagai bila; egiunez, alderantzizko
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Beste hainbat organismok bezala, dinoflagelatu askok bioluminiszen-tzia sortzen dute,
areago, ur azaleko bioluminiszentzia
iturri
nagusia dira. Dinoflagelatuak dituen ura astintzen badugu argi-goraldiak ikusten direla-eta, badirudi lasaiago bizitzeko mekanismo bat
izan daitekeela, harrapariei alde eragin ez ezik harrapari
horiexen harrapariak ere erakartzen baitituzte. Sortzen
duten argi urdin-berdexka ozeanoko ur gardenetan ondoen transmiti-tzen dena da.
Dinoflagelatu ohikoenak Ceratium.
Prorocentrum espezieetakoak dira.
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toxikoak direneak,
ugaltzen ari dira
kostaldeko ingurune eutrofizatuetan.

Peridinium

eta

Bestelako alga falgelodunen artean aipatzekoak dira kloroitoak, primnesiofizeoak arreta berezia pizten ari dira
azkenonetan dimetilsulfuroa sor dezaketelako, negutei
efektua eragiten duen gas mota bat alegia. Bestalde,
Chrysochro- mulina generoko primnesofizeo batzuk, oso

Alga primnesiofizeoen arteko beste
talde interesgarri
bat kokolitoforideoek osatuta da.
Izena kanpoaldean
dituzten kaltzio-karbonatozko plakengatik (kokolitoak)
ezarri zaie. Askotan
osatzen dituzten
bloom erraldoiek
urtero 1.4 milioi km2-ko azalera estaltzen dute. Garai geologikoetan hondoan metatutako kokolitoen eraginez, kolore zuriko kare-harriak eratuz joan dira (kretak), Britainia
Handiko Doberreko itsaslabar formatuetan bezala.
Karekizko oskolak osatzeko uretatik hartzen duten CO2,
geroago ur hondoraino jausten da iraute luzeko karekizko
hauspeatu moduan. CO2ren gehiegizko kantitateak eragindako negutegi efektua apaldu dezakete, uretako C02
har-tzen dutenez bidea errazten dute atmosferan dagoenetik gehiago disolbatu dadin. Oro har, fotosintesia egin
bitartean fitoplankton guztiak kentzen du O2 uretatik materia organikoa sortzeko.
Karbono horretako parte bat ez da atmosfera itzultzen, eta
itsasoan atxikirik geratzen da forma ezberdinetan, kareharri edo gas eta petrolio poltsak sortuz.

neurri gabe hazten direnean. Gainera,
espezie batzuek dituzten toxikoak kaltegarriak dira katea trofikoo atal guztietarako.
Espezie horietako gehienak dinoflagelatuak
dira, diatomeo eta primneziofito batzuekin
batera.
Horrelako toxinak gizakienganako eraginaren arabera sailka daitezke: bakarrik digestio-arazoak sortzen dituztenak, amnesia eta
heriotza eragiten dutenak (Pseudonitzschia
generoko diatomeoak) eta paralisia eragiten
dutenak (hainbat dinoflagelaturen saxitosina). Hilgarri izateko, dosiak 7 gr/kg-koa izan
behar du, hau da, muxila soil batek pertsona bat hil dezake, eta beroarekin batera
aldatzen ez denez, toxikoa ez da indargabetzen animalia sutan maneatu arren.
Algek toxina dauka bere ehunetan eta kanporatzen duen
uretan ere. Izan ere, sarritan animaliek -iragazleak bereziki- ez dute kalterik jasaten toxina bere ehunetan metatu
arren. Beraz, toxina bildu doa kontsumitzaileengan: arrainak eta bestelako ornodunetan hasi eta itsas hegazti edo
ugaztunetaraino.
Alga batzuen toxikoak modu zuzenean hiltzen ditu arrainak, azala edo zakatzak ukituta. Hori, gutxienez Nerbioiko
estuarioanj bloomak sortzen dituen erradiofito baten
kasuan gertatzen da (Heterosigma akashiwo).

Fitoplanktonaren kontzentrazioa, eta beraz marea gorria
ere, satelite bidez neur daiteke. Fitoplankton urriko uretan
klorofilak erradiazio gutxi zurgatzen du, eta ondorioz, islatutako erradiazioa urdina izango da gehienbat.
Fitoplanktona ugari bada klorofila asko dago, eta berde
koloreari dagokion uhin-luzera islatuko da, metatutako klorofilaren tamainan islatu da, metatutako klorofilaren tamainan islatu ere. Sateliteek igorritako seinaleek adierazten
digute nola dagoen banatuta ozeanoetako klorofila, eta
berarekin batera itsas guztiko fitoplankton kantitatea ere
igar daiteke mapetan adierazteko.

nguruan oso egoera egokia duen espezie bat erruz
hazi eta zabaltzeari bloom
deritzo (loratzea, loraldia).
Bloom bat azal dadin behar
den litroko zelula-kopurua
espeziearen
tamainaren
araberakoa da. Adibidez, 40
bat m-ko espezie baten
kasuan behar den dentsitatea milioi 1 zelula litrokoa
izango da, eta zenbait
milioitakoa izango da espeziearen neurria 2 m ingurukoa izanez gero. Bloom batzuetan, litroko dentsitatea 100 milioitik gorakoa da.
Beharbada, ikusten dena adierazgarriagoa izan daiteke,
hau da, urak hartzen duen kolorekoa eta bloomak berekin
ekartzen dituen ondorioak, arrain hilak edo itsaski toxikatuak, alegia.
Alga hauek mikroskopikoak izan arren, hazten direnean
ura tindatzen dute bere pigmentuekin, eta marea gorriaz

hitz egiten badugu ere,
urak kolore desberdinak
har ditzake: gorria, horixka, zurixka edo berdexka.
Marea gorri gehienak dinoflagelatuen ondorio izaten
dira, baina badira, halaber,
diatomeak eta kriptofizeoek eragindako marea arreak, kokolitoforidoen zuriak
eta klorofitoek sortutako
marea berdeak ere.
Marea guztiak kaltegarria
ez diren arren, haietako batzuetan espezie gaiztoak edo
toxikoak daude. Espezie kaltegarritzat jotzen direnek, hazten diren heineanuraren kalitatea edo beste organismo
batzuen egiturak endekatzen dituzte: adibidez, mukopolisakarido asko sortzen dituzten algek uretako anoxia
dakarte, bakterioek oxigenoa kontsumitu behar dutelako
horrenbeste material aerobikoki oxida-tzeko; era berean,
zenbait diatomeoren luzain sililzikoek kalte egiten diete
arrainei zakatzetan. Aurreko guztia gertatzen da algak
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ITSAS HONDOKO FANEROGAMOAK ETA ALGAK

FITOPLANKTON-BLOOMAK ETA MAREA GORRIAK

I
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bidea egiten dute, urazaleko argia ere aprobetxatzeko. Baina diatomeoek ez bezala, urzutabea bare egotea
behar dute, uhertu gabe
alegia. Hori dela eta,
gutxitan egiten dute bat
diatomeoekin.

F

otosintesiak behar duen
adinako argia lortzeko,
hondoko landareak soilik
hazten diramarearteko eremuan eta oso sakona ez den
itsasertzeko
behealdean,
batez ere 100m-tik azalera
bitartean. Fitoplanktoneko
alga guztiak mikroskopikoak
dira, baina bentosean organismo mikroskopikoak eta
makroskopikoak
ditugu
(mikrofito edo mikrofitobentos izenekoak eta makrofito
edo makrofitobentos deituak,
hurrenez hurren). Inguru
honetako adierazgarrienak organismo makroskopikoak
dira, eta horregatik aztertuko dira zehatzago habitata bentonikoaz jarduetan.
Taxonomikoki, fanerogamo eta likenez landa, hondoko
landare gehienak algak dira.
Fanerogamoak handiak dira, eta sustraiak dituztenez

bakarrik hazten dira sedimentu biguneko lekuetan.
Hiru komunitata mota osatzen dituzte: mangladiak
(zuhaitz eta zuhaixka tropikalak, hein batean urpean
haziak), padurak (ur ingurunearen eta lehorraren
bitarteko
komunitateak,
mangladirik ez dagoen
eskualdetakoak) eta fanerogamoen zelaiak. Latitude
epeletan, Euskal Herrian
adibidez, padurak eta fanerogamoen zelaiak daude,
baina ez mangladirik.
Fanerogamoak oso emankorrak diren arren, bizirik daudelarik arroa da animaliek jatea. Korronteek itsasora eramandako hondarrak, ordea, kostaldeko ekoipenaren parte
dira, itsasoko animaliek jaten dituztelako.
Bentoseko alga mikroskopiko edo mikrofitobentos nagusiak ondokoak dira: zianobakterioak, diatomeoak, dinofla-

Edozein substratu motaren gainean hazten dira, eta
kolore berezia ematen diote: belzkara zianobakterio
ba-tzuen kasuan, arre-horixka diatomeoak nagusi
badira, eta gehienak klorofizeoak eta euglenofizeoak
izanez gero berdexka. Marearteko leku hareatsuetan bizi diren algek migrazio bertikalak egin ditzakete, marearen arabera. Itsasbehera dagoenean hondora jotzen dute, gehiegizko argitik ihesean eta
korronteak eraman ez ditzan. Izan ere, itsasbeherarekin hareatzako putzuetan baino ez daude algak.
Mikrofitobentosa elikagai garrantzi-tsua dira sedimentua jaten duen faunarentzat, bai eta esekijaleentzat ere, alga mota horietako batzuk, korronteak
harroturik, ur zutabeko partikula esekiak izatera
pasatzen baitira.
Makroalgak, makrofitobentosa osatzen dutenak
-koataldean ikus daitezkeen algak-, hiru talde taxonomikotakoak dira: Chlorophyta, Rhodophyceae eta
Phaeophycedae. Besteak beste, beren pigmentuedukiarengatik bereizten dira: hiru kolore nagusi
ematen dizkiete: berdea, arrea eta gorria, hurrenez
hurren. Hala eta guztiz ere, hiru multzo horien barruan
ere, kolorea aldakorra da. Hartara, klorofitoak beti berdeak dira, beren pigmentu guztiak berdeak direlako, baina
alga gorrien %90ek, a klorofilarekin eta karotenoide batzuekin batera, beste pigmentu osagarri batzuk badauzkate: fikozianina, fikoeritrina eta alofikozianina (haien proportzioek kolore gorri, arrosa, bioleta, urdin, marroi, beltz
eta berdeko zurtionak ematen dituzte).
Makroalgen morfologia oso anitza da: alga laminarrak
txertatuak (lamina horizontalak, substratuari atxikitakoak),
zuhaixka-formakoak, hari-formakoak (zelulen kateak),

gametofitoa mikroskopikoa eta esporofitoa zenbait metro
hazten da, eta trigenetikoak, errodofizeoen kasuan bezala. Gametofitoaren ondotik esporofitoen bi generazio
datoz, bata mikroskopiko eta gametofito emearen parasitarioa eta bestea libre eta makroskopikoa. Aurreko kasuan
bezala, generazio makroskopikoek forma bera izan dezakete ala baina ezberdinak izan daitezke. Ziklo heteromorfikoko makroalga askoren kasuan, uste izaten zen gametofitoa eta esporofitoa espezie ezberdinetakoak zirela.

zilindrikoak, globularrak (zaku itxurakoak) edo tubularrak.
Talofitak dira, hau da, ez dute benetako sustrai, zutar edo
hostorik (ehun eroaleen sistemarik ez dute): hortik heldu
zaie haien gorpu-tzak hartzen duen izena: taloa: Oro har,
hiru atal bereiz daitezke taloan: finkatze diskoa, substratuan finka-tzeko erabiltzen dituen kizkur moduko batzuek
osatua, pedunkulu edo estipea eta hartatik sortzen diren
lamina bat edo gehiago. Adarkadura mota ezberdinak erakusten dituzte, haiek identifikatzeko oso garrantzitsuak
direneak: dikotomoa, alternoa, aurkakoa, pinatua, bertizilatua edo irregularra.
Makroalgak modu askotarra ugal-tzen dira,
eta batzuetan ziklo biologiko konplexuak
ekartzen dituzte. Era begetatiboan ugaltzen
dira, esporak zatituz edo liberatuz, eta
sexualki ere bai gametoak batzearen ondorioz, bata emea eta bestea arra. Bizitzaren
zikloak honelakoak izan daitezke: monogetikoak, Fuscus eta Codium bezala, non generazio diploide batek (kromosomen dotazio
bikoitza) gametoen bitartez ugaltzen den;
digenetikoak, Ulva eta Dictyota bezala, non
gametofitoak haploideak diren eta gametoen batzeak esporofito diploideak sortzen
dituen, hain zuzen ere esporen bitartez
ugalduko direnak; ziklo mota horretan, bi
generazioak isomorfikoak izan daitezke edo
oso bestelako morfologia izan dezakete,
laminarien kasuan bezala; azken horietan,

Adibide deigarri bat Asparagopsis armata da, izen horrekin esaten zaio marearteko putzuetan maiz aurkitzen
esporofitoak, Falkenbergia rufolanosak, kotoi ehundurako
bolak osatzen dituen, hain zuzen ere ur gainean jitoan ibili
ohi direnak.
Zikloaren aldaeretako bat fukalena da: fukalek, bere fase
morfologiko bakarrean, gorputz emankorretan (errezeptakuluan) eramaten dituzte gameoak. Ondoren haitzen gainean uzten dituzte, mukosatan bildurik. Han, behin ernaldurik, gametoak ernamuinduko dira. lapek eta beste belarjale batzuek erruz irensten dituzte gameto horiek. Gauza
bera gertatzen zaie planktonera doazen gameto flagelodunei, planktonean bertan edo hondalean finkatzean.
Alga batzuk sedimentu bigunean hazteko gai diren arren,
gehienetan haitzei loturik ageri dira, sustrairik ezean arrokari heldu behar diotelako, azpialdeko diskoa gako edo
bentosa baten moduan erabiliz. Maiz, beste alga batzuen
gainean ere hazten dira (epifitoak), eta baita beste animalia batzuen oskolen gainean ere.

UGALKETA EZAUGARRI OROKORRAK

A

lgen ugalketak forma naharotasun
handia aurkezten du. Hasteko eta
gainerako begataleen antzera bi modalitate aurkezten dituzte, asexuala bata eta
sexuala bestea.
Erreprodukzio asexuala
Erreprodukzio asexuala hiru bidetatik
eman daiteke: biderketa zelularra, biderketa begetatiboa eta espora osakuntza.
Lehendabizikoan zelula berriak hastapen
zelularen zatiketaren (mitosia) ondorioz
sortzen dira. Alga zelulabakar berdeetan
eta diatomeetan ematen da.
Biderketabegetatiboa talo batetik talo berri bat sortu arrazten duen prozedurari deritzaio. Alga gorri eta arre batzutan
ohartzen da, nahiz eta giro baldintza oso mugatuetan gertatzen den.
Hirugarren ugalketa asexual moeta indibiduo berria espora baten garapenaren ondorioz sortzen denean gertatzen

da. Esporak esporozito deituriko ugalketa estruktura batzutan osatzen dira eta higikorrak nahiz higikaitzak izan
daitezke.
Dena dela badago akineteak edo erresistentzia esporak
bezala ezagutzen diren beste espora moeta bat ere.
Hauek baldintza zeharo kontrakoak jasateko gai dira, sor
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gelatuak eta klorofizeoak eta euglenofizeoak, eta
morfologiari dagokionez, antz handia dute planktoneko bere kideekin, ez bada inguru bentonikorako
duten egokitzapenen batengatik. Zianobakterioak
hari formakoak izaten dira, eta diatomeak, alde biko
simetriadunak izateaz gain, koskuko irekidura batetik ateratzen zaizkien protoplasma-luzakinei esker
mugi daitezke, oinak bezala erabiliz. Irekidura horri
errafe esaten zaio.
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Ernalketa modalitate ugari eta bizitza
ziklo ezberdinak daudenez, forma naharotasun handia aurkezten du ugalketa
sexualak.
Ugalketa sexualeko gertakizunik garrantzizkoena ernalketa garaian suertatzen
den hozi materialaren trukea da, bi ugalketa zelula edo gametoen batasunaren
ondorioz. Hauek gametozistoak izeneko
estruktura batzutan sortzen dira, harrak
ala emeak daitezkelarik. Lehendabizikoek orohar espermatangioak eta besteek
oozistoak izena dute.
Alga oin batetan bat batean gametozisto
moeta biak ager daitezke. Hau gertatzen
denean taloa bisexuala eta espeziea
monoikoa direla esaten da. Alderantziz,
gametozisto moeta bakar bat azaltzen
duen talozko espezieak daude, hots, talo
sexubakarreko bat daukate eta dioikoak
dira.
Bizitza zikloak
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Ziklo hauetan bi faktore hartu behar dira
kontuan, belaunaldi txandaketa morfologikoa eta fase txandaketa, meiosia ematen
den momentuaren baitan definiturik.
Belaunalditzat xedea ugalketa zelulen
-gametoak ala esporak- ekoizpena eta
zabalpena duen ugalketa zelula-zigoto ala
espora- baten zatiketaren (mitosia) ondorioz sortzen den organu edo zelula multzoa izendatzen da.
Zenbait alga espezietan ordezkatzen diren generazio guztiak berdintsuak dira eta, ondorioz, bizitza ziklo monogenetikoa darraikitela esaten da. Hala eta guztiz ere, bi eta
hiru belaunaldi ezberdin azaltzen dituzten bizitza zikloeki-

harizpi berria sortzen da.
Espezie honen belaunaldi bakarra aurkezten du beraz, gametofito haploidea.
Ziklo monogenetiko diploidea

ko espezieak badaude, kasu
hauetan zikloak digenetikoak
eta trigenetikoak, dagokionari dagokiona, direla esaten
da.
Belaunaldi
txandaketaren
ondoan espora ekoizpen
fase baten (diploide) eta
gameto ekoizpen beste
baten (haploide) arteko txandaketa
eman
daiteke.
Lehenengoari
esporofito
deritzaio eta bigarrengoari
gametofito. Azken hau meiosi
hurreneko espora batetik
sortzen da.
Belaunaldi eta fasea adigaiak elkarren baitakoak dira,
hots, fase batetan belaunaldi bat edo gehiago aurkez daitezke.
Ziklo monogenetiko haploidea
Spirogya varians espezie berde harizpikoan ohartzen da.Talo haploidea da
eta ernalkuntza konjugazioz ematen
da. Ernalketa moeta hau zigoto edo
arrautza emateko elkar-tzen diren zelulak gametoak ez baizik eta zelula begetatiboak direlako bereizten da.
Behin zigotoak osaturik babes gainazal
batez biltzen dira, atseden abagune
batetan sartzen dira giro baldintzak
aldekoak bihurtu bitarte. Orduan zigotoak zatiketa meiiotikoak jasaten ditu
lau nukleo haploide osatuz. Lau nukleo
hauetatik hiru endakatzen dira eta laugarrena nola zitoplazmaz hala mintzaz
biltzen da eta hozitzen da. Hurrena,
zatiketa andanaren ondoren (mitosia)

Ziklo honen fucus vesiculosus espezie
arrea har daiteke. Bere taloko zelula guztiak diploideak dira, baina heldotasun
sexualera heltzen denean errezeptakuluak deituriko konkor batzu agertzen dira
bere frondeen ertzetan. Berorietan kokatzen dira kontzeptakulu izenez ezagutzen
diren kripta emankorrak, non zatiketa
meiiotikoaren bidez gameto haploideak
sortzen bait diren.
Espezie hau dioikoa da, hau da,landare
bakoitzean harra ala emea izan daiteke
errezeptakulu bakarra ager-tzen da.
Hala espermatozoideak nola oosferak
kanpora irtetzen dira poro baten zehar eta
ernalkuntzaren ondoren osatzen den zigotoak errizoide sorta bat bidaltzen du sustraiari lotzeko eta landare berria ematen
du.
Ziklo monogenetiko haplo-diplontea
Prasiola stipitata alga berdean ikus daiteke. Alga honen gorputza sustratura estipe
edo oin baten bidez lotzen den lamina
batez osatuta dago. Taloko zelulak diploideak dira, baina heldotasun sexualera iristean zenbaitzuk meiosia pairatzen dute zelula haploideak
sortuz. Ondorioa bat batean zelula haploideak eta diploideak aurkezten dituen talo bat da.
Momentu jakin batetan, zelula haploideak gameto bihurtzen dira, ernalkuntzaren ondoren zigoto diploide bat emanez. Zigoto honek zenbait zatiketa jasango ditu eta talo
berria sortuko.

Ziklo digenetiko
isomorfikoa
Ulva lactuca espezie
berde
orrikorean
agertzen da. Landare
gameto ekoizlearen
(gametofito) artzetan,
delako ugalketa zelulak sortzen diren zona
marroiska bat ohartzen da.
Ernalkuntzaren ondoren, gisa bereko landare bat, baina
espora ekoizlea (esporofito) sortu bitarteko andana pairatzen duen zigoto bat sortzen da.
Esporak meiosi ondoren sortzen dira eta ernaldu ondoren
berriro gametofitoei egiten diete lekua.
Kasu honetan, bada, itxura berdintsuko bi belaunaldi
ondoriozkatzen dira: gametofitoa (haploidea) eta esporofitoa (diploidea).
Ziklo digenetiko heteromorfikoa
Laminaria digitata espezie arreak dauka. Bere
bizitzan zehar goian deskribatutako kasuaren
modura ondoriozkatzen dira bi belaunaldi, bata
gameto ekoizlea eta bestea esporena, zeintzui
gametofito eta esporofito izenen pean ezagutzen
bait zaien. Baina esporofitoak laminatzar baten
itxura duen bezala, gametofitoa kasik ohartezina
da, bere txikitasunarengatik.
Har ala eme protaloak kausi daitezke, oosferak
ala espermatozoideak ekoiztuko dituztelarik.
Ernalkuntza egin ondoren, zigotoak berriro landare harizpitsu espora ekoizle handiari utziko diio
lekua, espezie honen ezaugarri delarik.
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egoera batetan eta baldintzak aldeko
bilakatzen direnean hozitzen dira espezimen berriak ekarriaz.
Ugalketa sexuala
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Ziklo nahaspildu hau Antithamnion plumula bezalako zenbait alga gorrien
espezietan ohar daiteke.
Beronetan hiru belaunaldi ordeskatzen
dira. Bi espora ekloizle eta bat gameto
ekoizlea.
Abiapuntutzat oin gameto ekoizlea
(haploide) hartuz, azpimagarria da
gameto emeak (oozitoak) sortzen dituzten zelulak karpogonio deituriko estruktura batetan daudela.
Ernalkuntza espermatozoidea karpogonio adarrera heltzen denean eta han
oosfera ernaltzen duenean lortzen da.
Ernalkuntzaren ondoren sortzen den
zigotoa dagoen toki horretantxe zatitzen da eta belaunaldi berri bati egiten
dio lekua. Belaunaldi honi karposporofitoa deritzaio eta
epifito bizitzen da gametofito emearen gainean.
Karposporak deritzaieten espora diploideak ekoizten ditu.
Zenbait espezietan karposporofitoa zistokapo izeneko
estruktura bat osatzen duen zelula talde batez biltzen da.
Zistokarpoetatik irtetzen dira esporak eta honen erneketaren ondoren lehendabizi deskribaturikoaren antzeko itxurazko generazio diploide bat ondoriozkatzen da berriro.
Belaunaldi berri honek tetrasporofito izena du zeren
tetraspora izenez ezagutzen diren espora haploideak
ematen ditu, launaka sortzen baitira.
Azkeniz, tetrasporen germinazioak abiapuntu gisan hartu
diren oin sexualak ematen ditu.
Laburtuz, hiru generazio ordezkatzen dituen bizitza ziklo
bat da: gametofitoa, karposporofitoa eta tetrasporofitoa.
Lehendabizikoak eta azkenekoak antzeko.
Ziklo trigenetiko heteromorfikoa
Aurreko kasuaren moduan hiru generazio jarraikitzen

diren ziklo bat da: gametofitoa, karposporofitoa eta tetrasporofitoa. Hala guztiz ere, bizitza ziklo hau azaltzen duten
espezietan, gametofitoak eta tetrasporofitoak itxura
ezberdina dute, maiz espezie ezberdintzat kontsideratuak
izateraino.
Honela adibidez Asparagopsis armata espezie gorrian
esporofitoa itxura kotoikara duen talo bat da, bi zentimetrotako luzerara apenas heltzen delarik eta orain dela
gutxi arte Falkenbergia rufulanosa izenez ezagutzen zelarik. Ordea, gametofitoa erraz heltzen da hamarren bat
zentimetrotaraino eta egokiera oso bakanarekiko adarketa arantzatsu txiki moduko bat aurkezten duen fronde
haritzpitsu bat du.
Pigmentuak
Algen ikerketara hurbiltzen direnak gehien harritzen
dituen ezaugarrietan bat, darakutsaten tonalitate naharotasuna da, lurreko begetaleekin gertatzen denarekin
jazargoan, salbuespenak salbuespen, berdearen ñabardurak aurkezten bait dituzte hauek.
Kolore gama honek kloroplastuak deituriko zelular organulu berezi batzuren edukina diren pigmentuei erantzuten diete. Delako organuluek,
gainerako begetaleei bezala, algei fotodintesia
burutzeko balio dute (prozedura honen bitartez
materia ez organikoa, eta eguzki energiaren partaidetzaz, materia organikoa sintetizatzen da eta
begetaleak erabil dezakeen energia lortzen da).
Algek badute beti, gainerako begetaleen moduan,
klorofila. Klorofila zenbait molekular forma aurkezten dituen pigmentu berdea da, hauetatik
batzu, klorofila a eta b direlakoetan bezala, lur
begetaleetan ere agertzen dira. Beste batzuk,
hara nola klorofila c eta d, algenak dira soil soilki.
Klorofila fotosintesiaren arduradun zuzena da,
enparau pigmentuek gero teknikokigo P700 bezala ezaguten den klorofila moeta bati zehazki
transferitzen dioten argi energiaren hartzaile
gisara soilik ekiten dute. Gauza bera gertatzen da

gainerako klorofila molekulekin, zeintzuk
harrapatutako argi fotoien energia klorofila
molekula bakan honi transferitzen bait dioten.
Pigmentu bagaia honekin eguzki argia eraginkortasun gehiagoz probetxatzea lortzen
da, zeren eta pigmentu bakoitza eguzki erradiazioaren espektrua osatzen duten koloreetarik bakarrik baten argi energia har-tzeko gai
bait da.
Beste teoria batzuk klorofilaz bestelako pigmentuak (pigmentu akzesorioak) urgazpen
funtzio batetara zuzentzen dituzte, soberako
argitasun egoeratan algaren fotosintesi aparatu urguriababestuko luketelarik, melaninak
azaleko kolorearen erresponsablea den pigmentu arrea gizakion azala babesten duen
moduan.
Pigmentu akzesorioek hiru familia handitan
bana daitezke: karotenoak (pigmentu laranjatuak), xantofilak (pigmentu horiak) goi mailako landareetan ere azaltzen direlarik, eta biliproteinak,
karotenoak bezala animali batzutan ere agertzen direlarik. Azken talde honi dagokionez, normala da espezimen
kolorgetuak topa-tzea (kolore txurixka-berdexka) kostaldean, eta zera ere jagon ohi da, ur formolatuan gordeletzen diren algek denborarekin heuren kolorea galtzen
dutela (batez ere alga gorriak badira). Biliproteinen
bereizgarri fisiko baten kariaz, zeinaz uretan disolbagarriak baitira, gainerako pigmentuekin gertatzen ez den
bezala. Honela, begetala hiltzen denean, berehalaxe biliproteinak inguruko uretan disolbatzen dira, espezimena
kolore utzirik.
Tradizionalki, eta maila oso tekniko batean, kolorearen
arabera hiru familia handietan banatu izan dira:
Klorofitoak edo alga berdeak; Feofitoak edo alga arreak,
eta Errodofitoak edo alga gorriak.
Klorofila da alga berdeen pigmentu nagusia, heuren

kolore berezia ematen dietela. Alga Feofitoak eta
Errodofitoak, klorofila baduten arren, heuren kolorapena
nagusi-tzen zaizkien beste pigmentu ezberdin batzui zor
diete. Honela, alga areek feopigmentuak izenekoak
dituzte, eta berde olibotik beltzaraino tonu horisketatik
iraganaz doan kolore gama eskeintzen dute. Gorriek,
alderantziz, biliproteinak dituzte nagusiki, eta horren
ezberdina da eskeintzen duten ñabarduna kromatiko
naharotasuna, ze marroi ilunetik beltzeraino doazela,
tonu berdeska eta horisketatik iraganaz, nahiz eta ohizkoenak gorriak diren.
Badaude beste kolore batzu dituzten alga talde ezezagunagoak. Honela, Zianofitoak, algen artean klasifikapen
zalantzakorrekoa, kolore urdinska - berdeska dute biliproteina bati esker, eta alga berde- urdin izenez ere ezagutzen dira. Diatomeek urre tonua erakusten dute karotenoak bait dituzte.

ITSAS ALGEN INGURUMENA

I

tsas algak tarteka edo jarraian itsasoko uretan
murgilduak izatea eska-tzen duten landareak
dira. Hala eta guztiz ere, ezin dira bizi itsasoko ura
dagoen edozein lekutan, organismo fotosintetikoak
izateagatik ozeanoetako gainazal zonara murriztuta bait daude, argitua dagoenez eta zona fotikoa
izenez ezagutzen delarik.
Zona honen sakontasuna uretan zeharko argiaren
sarraldia norainokoa denaren baitan dago, uren
uhertasunez , jotzen duen argi errainuen makurduraz, eta uretako mugimendu berberaz erabakitzen
delarik. Oro har zona fotikoaren sakontasunaren
ertain balioa 100 metro inguruan finkatzen da.
Nola eta itsasoetako sakontasun ertaina 4.000
metroren batekoa den, fotosintesia itsas masaren
%2,5, era laburtuta geratzen da beraz. Gainera,
algengandiko materia organikoaren ekoizpenaren
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emersio/inmersio gradua eta
alga finkatzen deneko sustratu
mota.
Haize esposizioaren graduaren
arabera, mareaz estalita inoiz
egoten ez den supralitoral maila
aurkitzen dugu, alderantzizko
kasua infralitorala edo sublitorala izanik, uretatik innoiz irtetzen
ez dena eta, bertan algek dituzte mareen gorabeherak pairatzen. Bi mailen tartean, hiru
zonetan zatitzen den mediolitorala hau da behekoa.
Erdikoa eta goikoa. Beheko mediolioral mailan emersioa
marea bizietan gertatzen da, erdiko mediolitoralean egunero eta goiko mediolitoral denborarik gehienean urez
kanpo aurkitzen da, murgilduta soil soilik marea bizi
garaian gera-tzen delarik. Mediolitoraleko maila honen
zabaleroa aldatu egiten da kosta batetik bestera eta kostako puntu batetik bestera mareen
zabaleroaren baitan (Euskal kostaldean 4 ren bat metrotakoa da).
Algak bizi direneko sustraturi dagokionez esan behar da sustrairik ez
duten landareak direnez behar dituzten elikagaiak zuzenean itsasoko
urtatik hartzen dituztela, bada alderi
honetatik ez du garrantzirik beroren
izaerak. Halaz guztiz ere sustraturen
tankerak izugarrizko garrantzia du
alga berrien kokapen proxeduran.
Alga bentondarrak bizi daitezke arrokan, beste alga eta annimalien gainean, bai eta ere beren barruan.
Honela, denominapen ezberdinak
daude sustratu mota bakoitzarentzat:
- Espezie epilitikoak arroken gainean
hazten dira, sustratu kasu naharoe-

na berau izanik.
- Espezie epizoikoak zenbait animalien maskor gainean bizi dira, hara nola
lapak, muskuiluak hamarratsak, etab.
- Espezie epifitoak beste
alga ba-tzuen gainean kausitzen dira, generalean neurri handiagokoak. Oso
naharoa da neurri txikiko
algak beste handiagoen
gainean hazten aurki-tzea.
- Espezie endofitikoak
beste alga baten ehunetan
sartuta hazten direnak dira,
edonoiz parasitismo kasuak
ematen direlarik (Polysiphonia lanosa) alga gorriarein gertatzen denaren antzera Ascophyllum espezie
arrea parasitatzen duelarik.
- Espezie endolitikoak arrokara sartuta hazten dira,
azido organikoen sekrezioaren bitartez harri gaina
disolbatuz.
- Alga endozoikoak protozooak (paramezioetara elkarturiko algak aurkitu izan
dira), zelentereoak (hidretan, anemonak, etab), muskui
luak eta zizareak bezalako animaliren barnean bizi dira.
Zentzu honetan bereziki ezaguna da zenbait alga -zooxantelak- eta horrelako polipoen artean gertatzen den
harreman kutuna. Alga hauen ekitaldi fotosintetikoa ezinbesteko garrantzizkoa da arrezifero komunitatearentzat.
Beste, kasu batzutan animaliekin ezarritako erlazioa parasitismozkoa da erlazio sinbiotikoa izan ordez. Berez kloroplastoak galdu eta belakiak, muskuiluak eta beste ornogabe batzu parasitatzen dituzten dinoflagelatuen taldeko
alga batzukin gertatzen da hau.

Gainera azpimarritu behar
dira likenak eratzeko onddoekin erlazio sinbiotiko ezaguna
ezartzen dute alga espezieak.
Zentzu honetan, gauregun
zenbait itsas makrofita ikertuak izaten ari dira etengabe
onddoekin
erlazionatuta
agertzen bait dira. Honela,
Pelvetia canaliculata, mareaeriko zonako maila oso goitituak hartzen dituen feofizea
bat dena, horren areeneko
baldintzak onddo batekiko
bere elkarteari esker jasatzen dituela alegia espekulatzen da. Zentzu honetan zeinuak eskatzen dituzten beste
espezie batzu badaude, hara
nola Ralfsia verrucosa arrea
eta Chondrus crispus gorria.
Itsas algak geratzen diren
ingurunean, giro faktore oso
garrantzizkoa gazitasuna da.
Kasu gehienetan, gaztasunaren murrizketak fotosintesi
tasaren gu-txiagoketa eta
ornasaren ugalketa (energia
metabolika lortzeko materia
organikoaren
kontsumoa)
dakar, argi eta garbi gaitza dena algarentzat. Gaztasun
aldaketen aurrean sentiberatasuna aldatu egiten da espezie batzutatik bestetara, oro har urriagoa izanik alga berdeetan gorrietan baino. Honela, Enteromorpha generoko
zenbait espezieak faktore honen aldaketatik erlatiboki
askeak direla dirudi, eta arrazoi horrengaitik bizi ahal dute
estuarioak bezalako gaztasun aldakorreko inguruneetan.
Gaztasun aldaketen baitako suszeptibilitatearen arabera,
lau alga talde bereiz daitezke:
- Eurihalina espezieak gatz konzentrazio ezberdineko edo
aldakorreko inguruneetan bizitzeko gai dira.
- Estenohalina espezieak gaztasun tarte
murritz baten barruan bizi dira, berauentzat
“normalak” direnetatik alderatzen diren gatz
konzentrazioak pairatu ezinik.
- Hiperhalina espezieek gaztasun handia
eskatzen dute.
- Hipohalina espeziak ur gazietan bizi dira
soilik.
Azkenik, itsasoko uraren tenperatura erabakiorra da itsas algen hazkun-tza, garapen
eta
banaketa
geografikorako.
Ozeanoetan, uretako gainazaleko tenperatura zuzenean latitudearekin lotzen da;
balore goitituenak Ekuadore inguruan ematen dira (28º Z. gora) eta minimoenak polar
zonetan (-2º Z. hartzen dira).
Uraren gainazaleko tenperaturen kariaz
latitudearen araberako muga biogeografikoak ezartzen dira, eta honela kontsidera
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zati handiena zona fotikoaren gain gaineko geruzan gertatzen da, sakontasuna
handitzen den heinean eguzki argia osatzen duten erradiazio mota ezberdinak
ezabatzen bait doaz. Honela, gain gaineko estratuetan proporzio handiagoz xurgatzen dira erradiazio gorriak, gero berdeak, eta azkenik urdinak. 150 metroen
azpitik esate baterako ez dago eguzki
argitasunik.
Kostaldean, zona fotikoaren sakontasuna
nabarmenki gutxitzen da zeren uretako
uharretasuna gehitzen bait da. Elikagai
ezorganikoen metaketa handia ematen
duen materia ekarrerari esker, kontinentetik datozenak, gertatzen da hori, zeinak
berebat fotosintesia arintzen bait duen eta
guzti horreen ondorioz gehitu egiten da
suspentsioko materia organikoaren kopurua. Modu honetan argi erradiazioaren
sarrera gutxiagotu egiten da eta gerta liteke fotosintesia ezinezkoa bihurtzea gainazaletik metroz behera. Honela adibidez,
Euskal kostaldean 20 metroetatik beherako
azpiraketan ez da algarik aurkitzen.
Nola kostaldeko zonan hala (neritikoa) hala
ozeanikoan bi habitat iger-tzen dira: plantontarra (itsasoan flotean bizi diren organismoek hartua) eta bentondarra (hondora bizi
diren organismoek hartzen dute).
Fitoplanktona itsaso gain geruzetan eskiduran bizi diren alga mikroskopikoez (zelulabakarrak, harizpitsuak) osatzen da. Itsas
ekoizpen primariora bere laguntza erabakiorra da eta itsasoko elikagai kateetan lehen mailadia osatzen du.
Fitobentosa litoral zonako sustratu arrokaran finkatuak
bizi diren algez osatuta dago. Alga bentondarrak litoraleko
animali ugarientzat babeslekua suposatzen dute, hauek
arrain askoren janaria izanik.
Habitat bentondarra bi irizpide jarraituz zatibitzen da:
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ALGA BERDEAK-KLOROFITOAK

I

kasuan, kontutan hartu behar da sarritan kontsideragarria
izan litekeen tenperatura atmosferikoaren gorabeherez
eraginda daudela.
Tenperatura aldaketari dagokion beren sentiberatasunaren arabera bi taldeetan bana daitezke:
- Euriterma espezieak tenperatura aldaketa handiak jasateko gai direnak.
- Estenoterma espezieak baldintza termiko prezisoak
eskatzen dituztenak, tenperatura aldaketen aurrean heuren tolerantzia 10º Z. ingurukoa izanik.

EH 109 Zk.

ZONAKETA

K

erresistentziarengatik daude mugatuak. Lehorkaduraren
aurrean erresistentzia eraakusten duten algek prozesu honen
ondorioak gutxitzeko baliatzen dituzten mekanisko fisiologikoak dauzkate, nola eta haizetara ageri egon beharrezko abagadune iraunkor samarra nozitu ondoren beren fotosintesia
tasa berreskuratzeko gai bait diren.
Alga horizonteen behe mugak argiarengatik espeziearteko
konpetentzia eta algen artean dagoen tokiarengatik, animali
fitofagoek aurrera eramaten duten depredazioa, eta, infralitoral espezieen kasuan, argi erradiazio motela bezalako faktoreek erabakitzen dituzte.

koa izaten da frondearen zelula-geruzak zenbatzea
eta bestelako xehetasunak mikroskopioaren bitartez
aztertzea. Beste genero garrantzitsu batzuk dira
Blidingia, harizpi motz eta finekoa, eta Cladophora,
adar askoko harizpiak dituena.

CODIUM DECORTICATUM
DESKRIBAPENA: maiz aurreko espeziearekin
nahasten da, kolorea edo textura bezalako ezaugarriei buruzko itxura orokorrak ez baititu ezberdintasunak erakusten.
Hala eta guztiz ere, posiblea da bereizketa egitea
adarkadura zonei begiratuz, espezie honetan
delako zona horiek landura eta zabaldura nabarmenak pairatzen
baitituzte, Codium
tomentosum-ean
iger-tzen ez direnak.
NEURRIAK: 4060 cm.
HABITATA: ugaria da gure kostaldean eta arroka
gainetan
edo
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ostalde harkaitztsuetako biologiaren bereiztasunetarik
ezagunenetan bat espezieen banaketa estratifikatua
da, litoral zonaren maila ezberdinetan organismo desberdinak nagusitzen diren zirrinda edo zinturoi horizontalak
osatuz agertzen direlarik.
Zonaketa deritzaion fenomeno hau, munduko kostalde
orotan gertatzen da eta likenak eta algak bezalako organismu begetalei ezezik animali egonkorrei ere (zirripedoak, muskuiluak, etab) eragiten die.
Hasiera batetan marearen maila eta zinturoi mugatu batzurenarean artean erlazioa badago ere, horizonte espezifiko baten goitiera absolutoa nabarmenki alda daiteke kostaldeko bi puntu oso hurbilen artean olatuekiko menpetasun graduaren arabera. Honela, kostaldeko esposizio handiko zonetan, marearen maila mugatu batean bizi ohi diren
organismuak, goi mailatan aurkitzen dira. Zona babestu edo
aterpetuetan alderantzikoa gertatzen da.
Litoral begetaziioaren banaketan eragiten duten faktoreen
artean bereiztu behar dira landareen biomasa beren hondamendi partziala edo osoa bultzatuz mugatzen duten haiek
(olatuen ekitaldiak, belarjaleek egindako alhaketa), eta algen
ekoizpen tasa hauek “stress” baldintzetara zigortuz mugatzen
dituztenak (litoral goi mailetan emersioari loturiko lehorkadura, infralitoral zonako argi erradiazio eskasa).
Alga zinturoien goi mugak emersio garaietan gertaturiko
lehorkaduraren aurrean mareaerdiko espezieak jartzen duten

txura batean hauskorrak ematen duten
aren, nahiko ondo eusten diote lehorketari eta ur gezak eragindako diluzioari; hori
dela eta mareartekoaren goialdean agertzen dira sarri. Portuetako kutsadura ere
eramateko gai direnez, horma bertikaletan,
eskaileretan eta arroketan hazten dira.
Estuarioetan, barruragoko lekuetara sartzen dira, eta haietan ohikoa den lorratz
berdea osatzen dute. Gehienbat haitzen
azalean hazten badira ere, bere egitura
malguari esker sedimentu bigunen ere sor
daitezke, badia eta estuarioetako leku gordeletan.
Marearteko eremuan ugari dira Ulva (fronde laminarrak dituena), Enteromorpha (hodi moduko frondeduna) eta Codium (fronde lodiak eta zilindrikoak ditu, eta
ukitzean belusaren antzekoa dirudi). Ez da erraza
asma-tzea zein espezietakoa den bakoitza; beharrez-
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daiteke orohar neurri handiko algak arreak latitude
hotzetan garatzen direla, eta alderantziz errodofitoak espezie askok ur epelak eskatzen dituzte.
Uraren tenperaturari buruz esandakoari lotuta,
badago R/F indize bat zeina eremu batetako errodofitoa kopurua eta feofita kopuruaren arteko
kozientetik gertatzen den. Delako indize hori latitudearekin aitziko erlazioan aurkitzen da. Honela,
R/F indizearen baloreak zona zirkunpolarretan
batekoak ala txikiagoak dira eta gehituz doaz zona
meridionaletan 4 a inguruko baloreak hartu arte.
Euskal kostaldean itsasoko uraren gainazaleko
tenperaturaren eragaina erabakiorra da algen
banaketari gagozkionez, fauna ere ukituz.
Europear Atlantikoko beste kosta batzutan ageri
diren neurri handiko feofitoen desagerketa ohartzen da, eta alderantziz generalean neurri txikiko
espezie gorri meridionalak agertzen dira. Hau R/F
indizearen baloreetan adieratzen da, eremu meridionaletakoen hurbil daudelarik, bere latitudeari egokituko litzaizkiokeenetatik hurrunduz. Alderdi hau geroago komentatuko dugu.
Edozein kasutan ere, uraren tenperaturaren aldaketak
handiagoak dira litoral zonetan itsas zabalekoetan baino,
ur masak tenperaturaren erreguladore gisan ekiten bait
dute, eta masa handi bat denean -zona ozeanikoetan leztenperatura aldaketa txikiagoa izango da.
Tarteka ur gainera azaltzen diren mareaerdiko espezieen

CODIUM ADHERENS
DESKRIBAPENA: espezie honetako espezimenak
kolore berde iluneko plaka batzu osatzen dituztenez aisa
ezagutzeko modukoak dira. Delako plaka horiek tinkotasun arol-tsukoak dira eta soslai irregularrekoak.
Bere agerpena naharoa da eta zaila izaten da plaka
hauek estalitako arroketatik ibiltzea oso irristakorrak direnez.
NEURRIAK: 25-50 cm.
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behe mailako kubetetan, batez ere olatuetatik babestutako lekuetan, ere aurkitzen da.
Euskal kostaldeko alga berden artean zabalkuntza
haundieneko espezietzat kontsidera daiteke.

DESKRIBAPENA: mintz itxurako
espeziea, berde argiaren eta berde
ilunaren arteko kolorea duena, gardena, zerra antzeko ertza duena. “Ulva”
generoak morfologian berdintsuak
diren hainbat espezie biltzen ditu.
Ulva psudocurrata eta Ulva rigida dira
ugarienak Bizkaiko itsasertzean. Izen
arruntaz itsas letxuga deitzen zaie eta
Europako eta ekialdeko zenbait herritan jan egiten dituzte (Ulva lactuca).
Disko itxaskor txiki baten bidez finkatzen da substratuan.
Ulva genenerokoak alga berdeak edo
klorofizeoak dira, alga motarik ugariena; berdin aurkitzen dira ur gezatan
(4.600 espezietik gora) zein itsasoan
(500en bat espezie). Tamaina askotakoak dira, badira alga zelulabakarrak eta hari nahikoa luzez osatutako alga handiak.
NEURRIAK: tamaina espeziearen arabera aldatzen
da: 40 cm luze eta 10-40 cm zabal edo are handiagoak izan daitezke.

HABITAT: hondo harritsuen gainean bizi da, gehienez 10 metro sakon diren hondoetan; udaberrian eta
udan ugaltzen da, marearteko aldea baino beherago, eta inoiz kolore berde biziko geruza zabal-zabalak osatzen ditu.
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DESKRIBAPENA: Codium diforme eta Codium
bursa izena duten hurbileko beste bi espezie badaude. Biek arestikoaren tinkotasun berdinekoak dira.
Halaz ere lehendabizikoak esfera erdiko itxurako
masa txikiz osatutako talo bat aurkezten duen bezala, Codium bursa-ren taloa bereizgarria da diametroan 30 cm.taraino hel daitekeen esfera baten forma
duenez. Codium diforme-a arraroa da gure kostaldetan baina Codium bursa erlatiboki sarritakoa da. Biak
lehendabizikoaren gisan litoralen behe lerrotan bizi
dira eta olatuetatik
tokirik
babestuenak
nahiago dituzte.
NEURRIAK: 515 cm.
H A B I TATA :
oso naharoa da
gure kostaldetan.
Litoralean bizi da

lokatzezko edo harezko eremualdetan eta sarritan
kubetetan agertzen da.

CLADOPHORA RUPESTRIS
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DESKRIBAPENA: genero berdinekoa denak, ez
du errizoiderik erakusten eta kolorea ilunagoa da
(ia beltza).
NEURRIAK: 7-12 cm.

CODIUM TOMENTOSUM
DESKRIBAPENA: alga hauek mordoka hazten
dira, multzo handiago edo txikiagoak osatuz.
Multzook ebakidura biribileko talo adarkatuak
dira, sokaren itxurakoak, eta belakiaren antzeko ukitu biguna dute.
Alga mota hau erraz ezagutzen da bere koloreagatik eta soka itxuragatik.
Alga berdeak hainbat eratara ugatzen dira,
ugalketa sexualaz edo asexualaz; badira
gemazio txandakatuen bidez ugaltzen diren
espezieak. (Gemazioa ugaltze eta zatiketa prozesu sexuala da; algak rnamuinak sortzen ditu

HABITATA: behe ertlitoralean banatzen da non
kasu gehienetan epifitoa den.

CHAETOMORPHA LINUM

eta hauek alga sortzailetik banandu eta garatu egiten
dira).
Bere textura fieltroaren antzekoa da eta sustratura
gurutzaturik harizpi errizoidal sorta batez tinkotzen da.
NEURRIAK: berde ilunak dira; 130 cm luze izan arte
hazi daitezke, baina gure kostaldekoak normalean 40
cm-koak izaten dira.
HABITATA: urte osoan aurkitzen dira sakonera txikiko
uretan, harrizko eta lokatzeko substratuen gainean.

DESKRIBAPENA: espezie honen taloa adarkadurarik
gabeko harizpi zurrun sorta batez gorpuztutako muluak
osa-tzen agertzen da. Delako harizpiek kolore berde ilunekoak dira eta luzeran 30 cm.ak har ditzakete. Harizpi
zurrunak eta erlatiboki lodiak
Eskuko lupa batez argiro ikusten da harizpi bakoitza
zelula haundi ilada batez osatuta dagoela. Oinarriko
zelula, zeinaz harizpia sustratura lotzen den, gainerako
zelulak baino askozaz ere luzeagoa da. Jarraitzen diotenak luzeran haundiagoak dira zabalean baino eta
ezberdintasun hau puntara heltzen diren heinean ematzen da.
NEURRIAK: 16-26 cm.
HABITATA: oso arrunta da. Litoralaren goi eta erdi
lerroetan bizi da, maiz hareak estalitako arroken gainean. Aurkitu ahal da libre uretan haizebera.
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CODIUM DIFFORME

ULVA DACTYLUCA

Espezie hau Ulothrix eta Rhyzoclonium generoenak
diren espezietatik hauetan harizpiak bigunak eta oso
finak direlako bereizten da.

DESKRIBAPENA: kolore berde argiko espezie honen taloa tubularra eta
puztua da. Bere izenak aipatzen
duen hesteforme itxura ematen dioten hestura edo zimurdura sorta bat
du. Luzeran metrotik gora har dezake, Euskal kostaldean bizi diren
espezimenen ertaina azpitik dagoen
arren.
NEURRIAK: 10-50 cm.
HABITATA: arrunta arroka gainetan
eta goilitoraleko zonetako kubetetan,
nahiz eta zona babestuetan litoral
eremuko goi zorroan ere agertzen den, Europako

A

lga hauek handi samarrak izaten dira
batzuetan. Kelp izeneko feofito handiek 60 m baino gehiago izan dezakete.
Bestalde, batzuk oso luze bizi dira:
Ascophyllum nodosum, esate baterako,
15 urtera irits daiteke (gure kostaldean
nekez hazten da), baina sarritan urak
honaino ekartzen du Bizkaiko golgotik).

herrialde batzutan janaritzat hartzen da.

Alga arreetatik aipatzekoak dira fukazeoak, bereziki Fucus spiralis, Fucus vesiculosus eta Pelvetia canaliculata. Ondokoak
ere ikusten dira marearteko eremuan:
Bifurcaria bifurcata, berezko dituen fronde
zirkular eta arre-horiekin; Cystoseira
tamariscifolia; irisatua; Taonia atomaria
(adar anitzeko frondesak ditu); Dyctiota
dichotoma, fronde dikotomikoekin;
Sargassum muticum, marearteko sargazorik ohikoenetako bat, eta Leathesia eta
Colpomenia,
puxika
itxurakoak.
Laminatuak itsasertzeko behealdean
ugariagoak diren arren, urak ekarritako
multzoetan eta putzuetan ere agertzen
dira, batez ere laminaria Ochroleuca, eta urteroko Saccorhiza
polyschides, eta Cystoseira baccata eta Halidrys siliquosa ere
bai.

BLIDINGIA MINIMA
DESKRIBAPENA: kolore berde argiko eta neurri
txikiki (1-4 cm. Luzera) espezie bat da. Bere taloa
tubularra da eta apenas duen adarkadurarik.
Zimurdura sorta bat hesteforme itxura ematen
diotelarik.
NEURRIAK: 1-4 cm.
HABITATA: ugaria goilitoraleko arroketan.

ENTEROMORPHA COMPRESA

Gauza jakina da alga horietako batzuk beste eskualdeetatik
etoriak direla, adibidez Sargassum muticum, Japoniako sarga-

DESKRIBAPENA: alga honen frondea ere tubularra da eta luzeran
hogeitamarren bat zentimetro har
ditzake. Kolore berde ilun nahiz
argikoa da eta Blidingia minima
bezain besteko biguna eta delikatua
ez. Aldamenetan adarkadura aurkezten du, batez ere oinarrialdean

eta puntak kamutsak ditu.
Autore batzuntzat Enteromorpha
intestinalis espeziean sartua dago.
NEURRIAK: 20-30 cm.
HABITATA: honen gisan litoraleko

Feofitoak hauskaitzak dira, bere pareta
lodietan dauden polimeroak direla medio
(Fukoina, algina..). Arrazoi beragatik itxuraz larrukarak dira, eta belarjaleei nekeza
egiten zaie jatea.

goi zonako arroka gainetan eta
kubetetan bizi da eta oso arrunta
da.
Herrialde batzutan janaritzat erabilia
izan da hau ere.

zoa deitua bertakoa delako,
edo Asparagopsis armata,
Australiakoa.
Algak bereizteko, azter daiteke nolako estrategia
duten marearteko harkaitzhabitat latzetara egokitzeko.
Adibidez, egitura sinpleko
alga txikiak arin hazten dira
hutsik dagoen edozein lekutan. Erraz asimilatzen dituzte elikagai eta gasak, baina
oso agerikoak dira belarjaleentzat. Kontrako kasua frondesak
eta eusteko diskoa dituen alga da, hobeto eusten dielako ingurunearen gorabeherei eta belarjaleei. Trebeagoa da espazioa
lortzeko lehian, baina hazkuntza tasa baxua du.
Ulva eta Enteromorpha urteroko alga berdeek ez dute defentsa sistemarik. Arreak eta gorriak, aldiz, kutikula
lodiari esker, ez dira jangarri edozein belarjalerentzat. Zelula-paretan duten kaltzio karbonatoa oso
babesgarri egokia da koralinazeoentzat eta beste
batzuentzat, belarjale gehienek- lapak, kitoiak eta
trikuak izan ezikezin baitituzte jan.
Makroalga batzuk zuzen kontsumitzen dira, eta
beste batzuetatik elikagaigintzan, farmazian eta
kosmetikan erabilgarri diren produktuak ateratzen
dira. Gelidium sesquipedale alga gorria, adibidez,
multzo zabaletan hazten da, mareazpiki behealdean. Berarenganik ateratzen den polisakarido bat,
agar agar deritzona, bakterioen hazkuntza-ingurune
gisa erabiltzen da. Era berean, Chondrus crispus
algatik lortzen den polisakaridoa (karragenoa) uretan disolbatuz jelatina bat sortzen da, elikagaien
sektorean eta farmazian oso erabilia. Bestalde,
makroalgak ongarri bikainak dira, gatzetan oparoak
baitira.
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ALGA ARREAK-FEOFITOAK

ENTEROMORPHA LINZA
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SARGASSUM MUTICUM

DESKRIBAPENA: alga oso trinkoa, marroi kolorekoa, itxura oso bereizgarria aurkezten du.
Udaran aldezbeste eta gainezarritako konu itxuraz
adarkatuta agertzen da, ardatz nagusiak alde guztitara adarkatzetik gertatzen delarik. Adar sekundarioak txandan daude eta luma baten bizarren
modura azaltzen dira. Multzora begira, gainezarririko erratz konikoak gogora erazten ditu algak, apizeak nabarmentzen direlarik argiagoak izanik,
horiska kolore batekoak.
Neguan zehar dena dela, Halopteris scoparia
espezimenek neurri txikiagoa dute eta adarkadura ez
da hain itxia, erregularki
pinatutako muluen antza
erakutsiz.
Espezie hau oinarri aroltsua
osatzen duten errizoide batzuz finkatzen da sustratura.
NEURRIAK: 10-15 cm taraino goratzen da
HABITATA: alga hau naha-

roa da Euskal kostaldean,
astindutako arroketan batez
ere, nahiz eta babes guneetan
ere agertzen den. Ertlitoral erdi
mailan bizi da zinturoi bat osatuz, non Enteromorpha ramulosa, Ulva rigida eta beste batzu
ere aurkitzen diren.

DESKRIBAPENA: Japoniatik datorren alga hau
gauregun Europear kostalde guztietan ari da
hedatzen eta 1982 a ezkeroztik suposatzen da
aurkitzen dela Euskal kostaldean, non bestalde
geroz eta ugariagoa den.
Fijazio oinarri disko bat du, nondik ardatz nagusi
bat irtetzen bait den, honek begi apikala bat
dauka, bertatik ardatz primarioak edo adarkadurak
irtetzen direla; delako begi zuhaitzetan eta gainerako goi landareetan idoro di-tzakegu haien antza
haundia ematen dioten espansio eskatatsu multzo
batez urgaizia dago. Primario adarkaduretatik
(arestian aipatutako neurri haundiak hartzen dituztenak dira), sekundario txikiago batzu abiatzen
dira era berean normalean terziario adarkadurei eusten
dietelarik. Guzti hauek hosto formako espansio laminarrak
daramatzate, nahiz eta ardatz nagusiarenak eta lehen
adarkadurenak haundiagoak izaten diren. Adar guztietan

ASCOPHYLLUM NODOSSUM
DESKRIBAPENA: arre-olibakara koloreko
alga, lehortzean zeharo beltza dena. Neurri
haundia har dezake metroko luzera ere goitituz.
Sustratura oinarriko disko batez tinko-tzen da,
hemendik zenbait fronde gogor eta zintiforme
abiatzen da.
Ardatz nagusia borobildua da oinarriaren inguruan baina berehala opiltzen eta adarkatzen
da dikotomikoki zenbait aldiz. Ez du erdi nerbiorik aurkezten eta markarik bereizgarriena
ardatz nagusia moztuz tarteka kokatzen diren

-nahiz terziario ardatzetan arraroagoak izan eta ardatz
nagusian inoiz ez agertu- espeziea mugatzen duten xixko
pedunkulatuak agertzen dira, besikula hauek hosto bati
ala errezeptakulu bati elkartuak ager-tzen dira. Azken
estruktura honek xixkurena bezalako distribuzio
arau bati jarraitzen dio landarean eta bertan aurkitzen dira ugalketa estrukturak.
Goi mailak hartzen ditu normalean, Gipuzkoak
justu marea biziaren maila behenean aipatu poblazioak dauden arren eta iraunkorki murgildutako
espezimenak ere.
Urtean zehar, eta udazkena haseran bere zikloaren amaierarekin bat eginaz, adarkadura guztiak
galtzen dituzte. Azken hauek ugaltzen eta beren
jatorrizko gunetik leku hurrunetan hedatzen jarraitzen duten espezimen bizizko masa flotagarriak
sor ditzake.
NEURRIAK: nahiz eta bere jatorrizko lekuan 70
cm.tik gorako dimentsioak ez hartu, europear eta
amerikar kostaldeetarako aipatuak daude 8
m.tarainoko espezimenak. Euskal kostaldearen
kasuan 4 eta 6 cm.rainoko espezimenak kausitu
izan dira.

COLPOMENIA PEREGRINA
aire-xixku oboide haundiek suposatzen dute. Frondeko
aldebietatik adar txiki eta meheak ateratzen dira, heuren
muturrean kolore horiskako erreprodukzio gorputzak
(errezeptakuluak) aurki daitezke.
NEURRIAK: 30-150 cm.
HABTATA: espezie hau ertlitoraleko erdi mailako zona
babestuetan bizi da Fucus vesiculosus espeziearekin
lehia bizian. Atlantiar kostaldean tipikoki A. nodosum eta
vesiculosus zinturoi bat agertzen da Fucus spiralis
espeziearen azpitik zona babestuetan datzatenean, olatuekin A. nodosum desagertu egiten bait da.
Euskal kostaldean Gernikako Iitsasadarretik aurrera
aurkitzen dira ekialderagoko tokietan bakarka ager daitekeen arren.

DESKRIBAPENA: fronde mintzairea eta leuna. Papera
bezala urratzen da. Kolore arre horiska eta forma globotsuko alga bat da, barrena hutsik du. Bere paretak
meheak eta lisoak dira tinkotasun papirokara du, papera
bezala, urra daitezkeelarik. Diametroan 20 cm. har ditzakeen arren, generalean pelota-txo txiki baten neurria
ez du gaindi-tzen. Naharoa da erdi behe ertlitoral zonan
arroketan eta beste algen gainean epifita bizi delarik bertan. Bada espezie bat Atlantikoan ugaria dena eta C.
Peregrina-rekin nahas daitekeena: Leathesia difformis
da hau. Azken hau trinkoa da gazte formatan eta hutsik
egoten da helduetan, eta bere tinkotasuna gelatinakara
da, behatzez erraz zanpa-tzen delarik.
NEURRIAK: 25 cm diametrokoa.
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HOLOPTERIS SCOPARIA
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DESKRIBAPENA: horiska koloredun
alga, dikotomikoki adarkatzen diren
ardatz borobilez osaturik. Errezeptakuluak ardatzen muturretan azaltzen azaltzen dira, puzturik eta zimur.
Lokarri zilindriko formako alga.

DESKRIBAPENA: Fucus spiralis-en antza handikoa, errezeptakulu zatibituak eta punta zorrotzekoak aurkezten ditu. Bere oinarrian ez du aurrekoaren espiralizazioa
erakusten eta xixku
faltsuak aurkezten
ditu, F. Vesi-culosus-enetik luzatuak
izateagatik
eta
frondean oso irregularki aurkezteagatik
bereizten
direnak.
NEURRIAK: 30-60
cm.

NEURRIAK: 30-50 cm. Luzera hartzen
du.

HABITATA: ugaria Euskal kostaldean, nagusiki
errekatako uharanetan kokatzen da. Han normalean bazterretan eta F.spiralis-en azpitik aurkitzen
da, urondoak ere estal ditzake.

PELVETIA CANALICULATA

NEURRIAK: 5-15 cm.

RALFSIA VERRUCOSA

SCYTOSIPHON LOMENTARIA
DESKRIBAPENA: disko bakar batetik
irten eta adarkatzen ez diren tubo zilindrikoz, hutsez, osatutako horiska koloreko alga. Gutxi batzutatik 30 cm.taraino meditzen du luzeran. Bere seinalerik
nabarmenena tartez tarteko hertsaketen agerpena da, hesteki korda bata
gogora erzten duen itxura ematen diolarik.

DESKRIBAPENA: berdeska koloreko alga bat da eta
Fucus-ak baino neurri txikiagoa du, zeinaren frondea
forma kanalatua hartu arte estutu eta kurbatzen bait
den. Ardatzak dikotomikoki adarkatzen dira eta adarkaduren muturretan daude singleak ala bidebanatuak
diren errezeptakuluak, gainazala gara-txokara eta
horixka kolorekoa.

HABITATA: ertlitoral goi mailan, Fucus spiralis zinturoiaren gainetik, aurkitzen da, mareaerdiko zonan nibelik goitituena har-tzen duen feofitoa izanik. Euskal kostaldean Lekeitiotik haruntz aurkitzen da, eta jada

HABITATA: Euskal kostaldean litoral
behe ala erdi maila aurkitzen da, eta sartaldeko sektorean zinturoi finkoak eraikitzen ditu.
Espezie hau errekolektatu egiten da
erreumaren kontrako erremedioak baititu.
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NEURRIAK: 15-30 cm.
Gernikako Itsasadarrean horizonte finkoa osatzen du.

HABITATA: espezie hau ugaria da ubaberrian ertlitoral erdi mailako arroken gainean eta

batez ere litoral erdi eta goi mailako kubetetan.

HALOPTERIS FILICINA

DESKRIBAPENA: espezie honek arre ilun ala beltz
koloreko xartaketak osatzen ditu sustratura lotu loturik,
nehez aldentzen dira bertatik. Adinarekin libratzen dira.
Bere itxurak mundrun narrioak gogora erazten ditu,
bere soslaia irregularra denez, eta arrokak eta noiznahi
ertlitoral goi eta erdi mailako beste alga eta zirripedo
batzu estaltzen ditu.
Arre iluna edo beltz koloretako azkar oso itsatskorrak
sustraturik nekez alden daitezke. Alkitran narrio bat
oroiterazten dute.

DESKRIBAPENA: alga hau goikoaren gisakoa da,
nahiz eta neurri txikiagokoa (2 eta 8 cm artean) eta
kolore berdeska-tsugoa. Ez du Halopteris scopariaren erratz itxura eta tinkotasuna aurkezten, eta
ardatz nagusia zenbait planutan adarkatzen den
arren, adar nagusiak planu bakar batean txandaka
adarkatzen dira. Disko baten bidez finkatzen da.
Erratz itxura ez daukan alga eta bere tinkotasuna
aurreko espeziearena baino trinkotasun gutxiagokoa
da.

NEURRIAK: 2-10 cm.

NEURRIAK: 2-8 cm.

HABITATA: oso naharoa da Euskal kostaldean.

HABITATA: ez da oso ugaria eta ertlitoral behe mailan
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BIFURCARIA BIFURCATA

FUCUS CERANOIDES

eta nehelitoralean bizi da.

DESKRIBAPENA: zuhaitz antzeko talo arrehoriska.
Ardatz nagusi zilindrikoa du eta enbor horretatik adar
asko irteten zaizkio. Adarretan tartekaturik dituen airexixki txikiek uretan tente egoten laguntzen diote.
Troko borobil txikiak izan arren ez daukate arantzarik
eta bai uretan bai lehorrean ere arre - horiska kolorekoak dira.
NEURRIAK: gehienez 1 m luze izan daiteke.
HABITATA: itsasertzaz beheragoko hondo harrizkoak
edo gogorrak. Oso ugaria da Bizkaiko kostaldean;
inoiz itsaspeko larre zabalak osatzen ditu. Marearteko
beheko aldean ere bizi da.
Urte osoan dirauen espeziea da; atsedenaldian (udazkenean eta neguan) edarrak berritzen zaizko.
Dato orokorrak: Feofizeoak edo alga arreak, ia denak
itsasoan bizi dira eta formaz eta tamainaz askotarikoak dira: Batzuek luzeran 80 metro baino gehiago dituzte. Klorofila berdeaz gainera, pigmentu arrea ere badute.
Pigmentu horrek beste pigmentu batzuekin nahasturik
kolore desberdin asko ematen dizkie feofizeoei: arrea,
oliba, berdea, arre iluna eta abar.
Espezieak 900dik gora dira. Batzuk beti daude urpean,

DESKRIBAPENA: taloek oliba kolore horiska
dute, zintaren itxurra, eta dikotomietan banatu
ohi dira (adar bakoitza bitan banatzen da).
Hazkunde aldian kolore urdin argia edo urdin
iluna dute eta horretan bereizten dira beste
diktiotale batzuetatik.
Alga helduek espeziearen bereizgarri den
oliba kolore horiska hartzen dute.
Algak zelulaerrenkadez osatuta daude. Oso
egitura xumea dute organismo zelulanitzak
direla onartu ahal izateko; horregatik gaur
egun algak ez dira sartzen Landare
Erreinuan, Protistoen Erreinuan baino.
Protisto batzuk organismo zelulabakarrak dira
eta beste batzuk zelula berdintsuen multzoak
dira.
Organismo horiek ez dute benetako ehunik garatzen
eta beraien egiturari “talo” deitzen zaio.
Taloak ez du orririk, ez sustrairik ez zurtoinik. Lehorreko
landarentzat euspen-organo horiek beharrezkoak dira,
baina algek ez dute horien beharrik; alga gehienak uretan bizi dira eta ura euskarri ona da.

NEURRIAK: gehienez 30 cm luze izan daiteke.
HABITATA: espezie hau arrunta da marearteko eta
mareez beheragoko aldeetan, harrizko substratuen gainean edo beste alga batzuen gainean. Olatuen indarra
hainbat gradutan jasaten du.

beste batzuk marearteko aldean bizi dira eta itsasbeheran agerian geratzen dira

FUCUS VESICULOSUS
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PADINA PAVONIA
DESKRBAPENA: haizemaile biribilaren antzekkoa da; bere kolore argiak
eta ile ilunez osatutako zerrenda zentrukideek nahastezina egiten dute.
Itxura nahastezina du alga honek eta
oso polita da: bere frondea neurri txikiko abaniko baten forma du. Laminaren
barne azala horiska kolorekoa da eta
kanpokoan karbonatu kalzikozko estaldura bati zor dion azpi txuriska baten
gainean ongi nabarmentzen diren xingola ilun konzentrikoak agertzen dira.
Lerro ilun hauek ilez osaturik daude.
Laminaren ertzean ere badaude ilek.
Soilik udaberrian eta udaran topa daiteke litoral erdi mailan gutxi astinduriko
zonetan.
Errodofizeo bat izanik ere, alga honek
kolore zuria dauka, kaltzio karbonatoko
inkrustazioak dituelako, aragonito-forman, lerro kontzentrikoak eginez.
Ile-zerrenda zentrukideen artean ugalketa-organoak ditu. Udan ugaltzen da.
NEURRIAK: gehienez 7 cm luze izan
daiteke.
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DESKRIBAPENA: Fucus generoko gainerako
espezieak bezala, sustratura oinarri disko batez
tinkotzen den alga bat da, dikotomikoki adarkatzen den zinta baten forma du eta oso agirian ertnerbio bat. Frondearen amaera zonetan gainazal
zimurtuzko puzturiak daude, “errezeptakuluak”
deritzaieten eremu emankorreie dagokietenak.
Espezie honetako espezimenak 50 cm.tako neurriraino hel daitezke eta ere olibakara kolorekoak
dira.
F. vesiculosus-en seinale bereizgarria er-tnerbioaren aldebietan kokatzen diren aire - xixku boro-

HABITATA:
hondarguneak
dituzten harrizko substratuetan
aurkitzen da beti, bai marearteko zerrendan (batez ere putzuetan) eta bai sakonera txikiko uretan eta olatu handirik
gabeko ertzetan ere.
Multzoka agertu ohi da, estoloi
batetik hainbat ale sortzen
direnean.

bilak edukitzean datza, horrelakorik ez duen barietate bat
dagoen arren: evesiculosus forma. Besikulen agerpena ala
gabezia olatuen baitara egoteak erabakitzen du, gogor astindutako zonetan besikularik ez dutelarik edo oso urri dutelarik.
NEURRIAK: 20-90 cm.
HABITATA: litoral erdi mailari dagokio espezie hau, bertan
zinturoiak osatuz. Fucus spiralis-en azpitik bizi da hortaz.
Euskal kostaldean Gernikako Itsasadarraren ondoren aurkitzen da, betiere babestutako tokietan.

FUCUS SPIRALIS

DESKRIBAPENA: kolore arre iluneko alga bat da
eta irregularki adarkatzen den ardatz nagusi zilidriko mehe batez osatuta dago. Nola ardatz nagusitik
hala adarretatik adartxo sekundario txikiak irtetzen
dira, oso motzak eta gorantz okertuak koroi tankerakoak osatuz (adarkadura bertizilatua).
Multzora begira koroi zilindriko adarkatua gogoratzen
dituen itxura du. Arroketan neurri txikiko oinarriko disko
txiki batez finkatzen da.
Urtaro hotzetan ardatzak hazten baratzen dira, distal
eremuak desagertuz, oinarriak soilik irauten duelarik,
non udaberrian hazkuntza berriro hasten den.

DESKRIBAPENA: arestiko espeziearen gisako
alga bat da. Aire-xixkuak ez dituelako eta errezeptakuluak bazter estu antzu batez inguraturik daudelako bareizten da.
Fucus spiralis genero honetako espezierik naharoena da Euskal kostaldean, nahiz eta bere neurri eta
forma normalez Gernikako Itsasadarretik haruntz
baizik egoten ez den; handik Biarritzeraino limitaneus barietatea aurkitzen da. Barietate honen espe-

zimenak bere neurri txikiarengatik (ez ditu 8 cm.ak gainditzen) eta soropila osatuz hazten direlako bereizten
dira. Gainera bata bestetik beren morfologian ezberdintzen dira: batzuk errezeptakuluak oso zabalak dituzte,
beste batzuk berriz zilindrikoak eta luzexkak, eta abar.

Lokarri adarkatuen itxura duen alga. Ardatz nagusietatik
adaska txikiak (sekundarioak) koroak osatuz aerazen dira
(adarkadura bertizilatua).

NEURRIAK: 15-40 cm.

NEURRIAK: luzeran 10 cm hartzen dituen.

HABITATA: alga hau litoral maila goienean bizi da, toki
astinduetan batez ere. Atlantiar kostaldea Pelvetia canaliculata-renaren azpitiko horizonte bat egiten dute.

HABITATA: Euskal kostaldean naharoa den espezie bat da
hau eta ertlitoral erdi mailan bizi da hare pixka bateko arrokadun zonetan. Generalean epifita bezala daramatza Ulva
rigida, Ceramium rubrum, Ceramium echinotum eta Jania
rubens.
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CYTOSERA TAMARISCIFOLIA
DESKRIBAPENA: alga abartsua eta lakar itxurakoa.
Flotagailu txikiak ditu. Alga gazteel uretan daudenean
urdin turkesa kolore irisatua dure.
Alga hau berez urdina da, baina uretatik ateratzen
dugunean kolorea aldatu egiten zaio.
Milimetro gutxiko arantza bigunak ditu eta horiexek
ematen diote lakar itxura. Adar puntetan puxikatxoak
ditu; hauen muturretan daude ugalketa-gorputzak.
Badute klorofila, eta beraz gai dira materia ez-organikoetatik elikagaiak sintetizatzeko.

DICTYOPTERIS MEMBRANACEA
DESKRIBAPENA: horiska koloreko alga bat
da gaztea denean eta gero ilundu egiten da
marroia izateraino. Bere neurria aldatu egiten
da 10 cm. Ingurutik 40 arte, eta bere frondea
laminarra da, mehea, er-tnerbioa -oso nabarmena izaki - izanik sendotasun pixka bat eskuratzen dioena.
Nerbio nagusia guztiz ikuskorra. Tinkotasun
mintzairea
Oinarri disko batez lotzen da sustratura, eta

Seinale oso nabarmena ur barruan erakusten duen iridiszenzian datza: murgildurik dagoenean ez da marroi kolorekoa, urdin turkesa izarniatsua baizik.
Udaran zehar oparo adarkatua dago eta udazken bukaeran
adarkadura zatirik haundiena galtzen du, ardatz nagusian
dagozkien orbainak geratuz.
Litoral behe mailan bizi da eta maiz agertzen da edozein
mailako putzutan.
NEURRIAK: gehienez 60 cm luze izan daiteke.
HABITATA: hondo harritsuetan bizi da, mareen arteko mailatik hasi eta itsaser-tzaz beheragoko aldera bitartean.

bertatik sortzen da alga osoa errekorritzen duen ertnerbioa.
Adarkadura dikotomoa da.
Udara azkenaldera algaren zati distalak txikitzen dira,
neguan ertnerbiora laburtuta geratzen delarik. Urtaro hotza
bukatzean hasten da hazten berriro frondea.
NEURRIAK: 10 cm.
HABITATA: behe litoral mailan bizi da, kubetetan eta zona
itzeletan. Ez da naharoegia.
Hawaien elikadurarako erabilia espezie hau. Terapeutika
erabilpenak ere baditu birika eta eskrofula gaitzetan.
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DESKRIBAPENA: adarkadura dikotomiko irregularra: Adar bakoitzetik ez dira beti bi adar ateratzen. Litsak moduko batzuen bidez “harieztatu”
eran bukatzen diren xingolak.
Luzeran 10 cm.tik 20 rako alga marroia, estua
oinarri zonan eta gero zabaltzen eta adarkatzen
joaten da, dikotomo eta irregularki. Azken adarkaketek, xingola itxuraz, ile zerro batetan bukatzen dira, litsak izango bailiran. Hortik datorkio
espezie honen aurkezten duen itxura “zirpildua”.
Alga bizirik dagoenean, bere tankera elastikoa
da batik bat. Gainazala pikart aurkezten da.
NEURRIAK: 10-20 cm.

HABITATA: arroka eta beste alga batzuren gainean bizi
da behelitoral mailan

DESKRIBAPENA: arrokara erdialdetik lotzen diren
algak. Gaztaroan, haien frondea konikoa eta mintzairea den bitartean heldutasunean tinkotasun
larrukarakoa da. Ertzak ilezko geruza bat dauka.
Bere frondea horizontalki hedatu eta sustratura
paraleloki hazten delako bereizten dena.
Espezimen gazteak oliba kolorekoak eta sendotasun mintzairekoak dira, eta erdi aldetik finkatzen
dira arrokara. Hala eta guztiz ere, espezimen heladuak arre beltzkara kolorekoak eta larruaren tinkotasunakoak dira, sustratura gune ezberdinetatik finkatzen direlarik. Algaren forma ere aldatzen da adinaren arabera: gaztea denean konikoa da, beranduago gingiletan irregularki zatituta ager-tzen den
artean.
NEURRIAK: diametroan 20 cm har di-tzakeen alga.

DICTYOTA DICHOTOMA
IMPLEXA

PETALONIA FASCIA

DESKRIBAPENA: barietate hau espezimenak luzeagoak eta estilizatuagoak direlako nabarmentzen da.
Oinarritik hasita adarkadurak estutzen joaten dira eta
dikotomien arteko distantzia apur bat haundiagoa da
espezie tipoan baino. Kiribilketa bat ere azaltzen da.
Barietate hau naharoa da ertlitoral erdi eta behe mailako
putzu sakonetan, generalean murgilduta dagoelarik.
Batzutan Cystoseira gainean hazten azaltzen da.

DESKRIBAPENA: lamina lantzeolatu oso
batez osaturako alga, maiz igitai formaz eta
estiperik gabe. Sarritan narrio argi irregularrak aurkezten ditu

NEURRIAK: gehienez 20-25 cm. luze izan dezake.

HABITATA: kubetetan eta litoral behe mailako arroketan bizi da udazkena eta neguan
zehar.

PUNCTARIA LATIFOLIA
DESKRIBAPENA: olibakara koloreko alga,
lamina arraultzantzeko forma duena, uhintsua,
oinarrian bapatean argaltzen delarik hosto
baten itxura duen estura den “estipe” bati lekua
eginaz.
NEURRIAK: oro har 10 edo 15 cm.ko luzera
hartzen du, 2 tik 5 cm.rako zabaleroa duelarik.
Bereizgarria da ileen agerpena frondearen gainazalean.
Oinarrian “estipe” bat eratzen (hosto baten txortena gogora erzten duen hersgunea) bat batean
argaltzen diren arrantz - formako orri osoak.
Azala ileduna.
HABITATA: udaberrian eta neguan bizi izaten
da arroketan edo epifita gisan ertlitoral erdi mailako zona gutxi astinduetan.

NEURRIAK: luzeran 20 cm. Hartzen ditu
eta bi edo hiru zabalean. Arre ergi kolorekoa
da, berdeskara joaz.

LAMINARIA GENEROA

G

enero honetako algak oro har ez dira agertzen
Euskal kostaldean, edonoiz Laminaria ochroleuca agertzen delarik, espezierik meridionalena denez.
Hala eta guztiz ere, maiz aurki daitezke lehorrera
datoztelarik L. Digitata eta L. Hyperborea bezalako
espezieak.
Aipatutako hiru algek antzeko forma dute, hau da “zurtoin” edo estipe zilindriko bat dute, espezimen gazteetan xinglea eta helduetan zatitua den lamina bat sortuz zabaltzen dena bapatean. Laminaria digitata-k
estipea oso malgua du, beste biek zurruna dutelarik.
Laminaria hyperborea-k estipea zimurtua du eta epifitaz errodofitoak, eta Laminaria ochroleuca-k leuna eta
epifitarik gabekoa.
Litoral behe mailakoak eta behelitoralekoak dira
berez.

HABITATA: espezie hau behelitoralekoa da eta ez
da sarritan aurkitzen.
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ZANARDINIA PROTOTYPUS

CUTLERIA MULTIFIDA
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DESKRIBAPENA: espezie honek ez du esistitzen
Euskal kostaldean, baina naharoa da haizeberan
aurkitzea. Neurri haundia har dezake (metrotik
gora) eta marroi kolorekoa espezimen bizietan datzanean, baina hilik agertzen direnean beltzak dira.
Bere itxura nahastezina da silikula forma duten
xixku aerifera luzatuak eta zeharka trankatuei
esker, ilarrez edo babarrunez betetako lekak gogora eraziz.
Ardatz nagusiak adarkadurak, xixku aeriferoak edo
errezeptakuluak (erreprodukzio estrukturak) txandakatuak, zig - zag era ematen diotelarik, daramatza. Errezeptakuluak, xixkuen gisara, luzatuak dira,
baina ez dute gelaunerik aurkezten. Xehetasun
honek bereiztu bide ditu bi estrukturak.
Silikula formako aire-xixkoak (ilarrez betetako lekak gogora
erzten dituzte). Euskal kostaldean ez da auekitzen.

DESKRIBAPENA: orri handi bat
eta honen azpian oin zililndrikoa.
Atzapar antzeko luzakin zilindrikoen bidez finkatzen da substratuan.
Kolore arre argia du.
Urte osoan dirau. Orriak zintetan
banaturik daude. Oina batzuetan
horiska da.
NEURRIAK: gehienez 1,5 m luze
izan daiteke
HABITATA: gehienetan mareez
beheragoko aldean aurkitzen da.
Espezie hau eta antzeko beste batzuk urri samarrak dira Bizkaiko kostaldean, ur hotzago-

etan hobeto bizi direlako.

HIMANTHALIA ELONGATA

SACCORHIZA POLYSCHOIDES
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DESKRIBAPENA: alga hau ez da aurkitzen
Euskal kostaldean, baina egon daitezke haizeberan datozten errezeptakuluen (zati emankorrak) pusketak. Algaren zati begetatiboa enbutu
txiki moduko batetara murrizten da, altueran 3
edo 4 cm. Gainditzen ez duela, bertatik, erdigunetik, irtetzen da erreprodukzio zatia, 2 metro
luzera eta 0’5 edo cm. Bateko zabalera soilik
hartzera hel daitezkeen uhal zanpatu luzeetan.

DESKRIBAPENA: noiznahi bi metro meditzera hel
daitekeen neurri haundiko alga bat da. Oinarrian
duen erraboila tzarrarengatik nahastu ezinezko itxura
du. Erraboila hutsik dago eta anitz protuberantzia
agertzen da. Konkor lodi bat oinarrian (erraboila) eta
orri zatiturik.
Espezimen gazteak direnean, estipe edo “zurtoina”
zilindrikoa da, baina gero zanpatu egiten da eta er-

tzak uhintsuak ditu. Aski zurruna da.
Estipearen muturretik aurrerantz lamina zabaldu egiten
ba bapatean eta xingoletan zatitzen da. Algaren kolorea
arre argia da, eta sendotasun gogorrekoa da.
HABITATA: litoral behe mailan eta behe lotoralean bizi
da. Euskal kostaldeko mendebaldar sektorean aurkitzen da, ekialdekoan murgildutako sublitoral egonkor
moduan bizi da.

SPHACELARIA CIRROSA
DESKRIBAPENA: espezie hau bere
jas txiki eta tinkotasun urguriarengatik
bereizten da: luzeran ez ditu 3 edo 4
cm. Gainditzen eta bere itxurarengatik
luma txiki bat oroiterazten du. Planu
bakar batean adarkatzen da, adarkadura pinatu aurkakoa izanik, ardatz
nagusitik aurkako adarrak irtetzen

NEURRIAK: 30-120 cm.
HABITATA: litoral behe mailan eta kubeta sakonetan bizi
da espezie hau.

direnez, nondik
eta berriro bigarren adarrak irtetzen diren, hauek
ere aurkakoak.
NEURRIAK: 3-4
cm.
HABITATA: litoral
behe mailan bizi
da.

Errezeptakuluen gainazal
zimurtua da.
Oinalde koniko batetarik
irtendako hede luze eta
zimurtsu formako haizeberako algak.
NEURRIAK: 3-4 cm.
HABITATA: litoral behe
mailan bizi da, non zinturoi zehatzak osatzera hel
bait daitekeen.

ALGA GORRIAK -ERRODOFITOAK

H

auek ere ez dute itxura deigarririk. Batez ere, marearteko eta itsaser-tzaren behealdeko behe-tarteetan agertzen dira, espezie batzuek fotosintesia egin
dezaketelako intentsitate gutxiko argiarekin. Hori dela
eta, alga arreen azpian ere hazten dira.
Alga gorrien frondesak orri edo hari formakoak dira;
adarrak dituzte, era desberdinetakoak.
Mota honetako zenbait algek kaltzio karbonatoa dute
metaturik zelula-paretetan, eta horregatik itxura zurruna, are harrizkoa, izaten dute. Alga koralinazeoak esaten zaie. Corallina eta Jania fronde artikulatuko koralezko algak dira, eta maiz ikusten dira marearteko putzuetan. Lithophyllum eta Mesophyllum alga txertakoorrak ere koralezkoen multzokoak dira, eta harrizko itxura
duten arren, bere koloreak argi adierazten du pigmentu
fotosintetikoak dituztela.
Badira mareartekoan beste alga batzuk: Asparagopsis
armatak pintzel baten mototsa emanten du;
Calliblepharis ciliataren fronde zabalak oso jaki preziatua dira; Chondrus crispus (berau ere jaki bat da hainbat

herritan, nahiz eta larrukara samarra izan); Plocamium
cartilagineum, farfail itxurakoa; Porphyra umbilicalisen
fronde zabalak nekez lehortzen dira, Gelidium espezieen artetik, Gelidium sesquispedale bildua izaten
da, berarekin agar-agar eta erabilgarri diren beste
osagarri batzuk egiten direlako hainbat sektoretan
(Farmazia, kosmetika eta elikagaigintza).
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HALIDRYS SILQUOSA

LAMINARIA OCHROLEUCA
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DESKRIBAPENA:
arrosa
urguri koloreko karekizko alga
da, edo eta txuriska eguzki
argitara dagoenean. Kubeta
sakonenetako espezimenak
tonu ilunak aurkezten dituzte,
ardokara izan daitezkelarik.
Lakain edo artikulu luze bezain
zabaletan agertzen delako
nabarmentzen da. Oinarri aldean oinarri disko fin eta karekizkoa nabarmentzen da, arrokara
gogorki itsatsirik; bertatik abiatzen dira ardatz tenteak. Hauek ardatz nagusiaren saihetsetan eta planu berean bigarrengo adarrak kokatzeko
moduan adarkatzen dira, puntara gero eta hurbilago egon
orduan eta motzagoak bai baitira, multzoak luma itxura
(adarkadura pinatua) hartzen du.

CORALLINA ELONGATA
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DESKRIBAPENA: alga kareduna. Ardatz adarkatuez osatuta
dago. Ardatz horiek oinetik bertatik artikulaturik eta kaltzifikaturik daude eta horregatik alga
honek gandor itxura du. Gris
moreska da.
Ardatz nagusietatik irtendako
adaskak (adarkadura sekundarioak) hauetatik jaiotzen dira
luma baten bizarrak izango balira bezala, hots, bi alderdietan

AMPHIROA VERRUCULOSA
DESKRIBAPENA: oso gogorra ukitura bere zelulak
matriz batean osoro xartatuta daudenez, gorri - horiska, arrosakara edo txuriska kolorekoa da.
Segmentutan zatituta agertzen da, karekizko oinarri
disko bat du nondik ardatz tenteak irtetzen bait diren.
Hauek erlatiboki motzak dira eta arau jakina jarraitu
gabe ematen dituzte adar sekundarioak.
Adarkadura ez da pinatua ezta dikotomikoa ere, hau
da, algak adarkadura irregularra dauka.
NEURRIAK: 1-3 cm.
HABITATA: espezie aski naharoa Euskal kostaldean,
ertlitoraleko kubetetan agertzen da nagusiki. Bereziki
ugari da itsas - trikua dituzten kubetetan, normalean
kubetaren azpia tapizatzen duen Lithophyllum incrustans algaren gainean epifita agertzen delarik. Olatuek
biziki astindutako zonetan.

eta plano bakar batetan (adarkadura pinatua). Adar sekundarioak
gero eta apizera hurbilago egon
orduan eta motzagoak dira
NEURRIAK: gehienez 8 cm luze
izan daiteke.
HABITATA: marearteko aldean
ugari hazten da, putzuetako
harrizko substratua guztiz estaltzeraino.
Espezie bizikorra. Batez ere olatuek gogor jotzen duten aldeetan
aurkitzen da. Itsasbeheran uretatik kanpo irauteko gaitasuna du.

JANIA RUBENS
DESKRIBAPENA: ardokara koloreko karekizko espeziea,
adarren muturrak gehienetan txuriska dituelarik. Eguzki errainuak jasotzen dituzten tokietan tonu arrosa hitsa aurkez
dezakete.
Bere adarrak segmentu edo artikulotan zatituta dauzkate, are
luzeagoak dira zabalak baino. Oinarrian arrokara estuki loturiko harekizko disko fin bat agertzen da, bertatik jaiotzen dira
ardatz tenteak, zatiketa bakoi-tzean bi ardatz mehego eta soilik bi (adarkadura dikotomoa) ematen dituztelarik. Multzoa
gaikaldean dentsuagoa den muluaren antzera agertzen da,
hor biltzen baita adarkaketarik kopuru haundiena eta adar
dentsitaterik haundiena beraz.
Ardatz nagusi baten zatiketa
bakoitzetik adar sekundario ateratzen dira bakarrik bi dira ardatz
hau baino argalagoak (adarkadura dikotomikoa).
NEURRIAK: 2-5 cm.
HABITATA: erlatiboki arrunta da
Euskal kostaldean, behe ertlitoralean agertzen da, ohizkoa da
kubetetan.
Normalean neurri gehiagoko

beste algaren baten gainean aurkitzen da
(epifitoa) eta bakanka arroka gainean.
Olatuek astindutako lekuetan tipikoa da.
Agente atmosferikoen baitara egotea ez
du ondo jasaten eta nahiko ondo pairatzen
uretako kutsadura ertain maila.
XVIII. mendean bermifugo modura erabilia
izan da, garai hartan Corallina officinalisetik bereizte ezinarengatik zihurrenera.

LITHOPHYLUM TORTUOSUM
DESKRIBAPENA: alga kareduna. Harri gainetan
geruzak osatuz hazten da, arantza edo orri antzeko
irtenune txiki askorekin. Gris horiska edo gris moreska da.
Alga karedunek kaltzio karbonatoa jariatzen dute,
kalitza edo aragonito kristalak hain zuzen ere, eta
kristal hauek zelulen hormen gainean edo azpian jalkitzen dira. Horregatik zenbait espeziek, L toruosum
tartean, harrizkoak ematen dute.
Bere itxura nahastezina da forma kuxintsua konferitzen dioten zarakar erdiesferiko modura agertzen
denez. Gainazalean elkar lotzen diren gangarrak
agertzen dira heuren artean hu-tsarte erlatiboki sakonak utziaz, ondorioa “Venusen garauna” izenez ezagutzen den koral espeziearen antza haundikoa da.

espezie ugari hau Euskal kostaldean Mediterraneoan
ere oso arrunta da, non arrokaren gainean etengabeko
azal bat osatzera iristen bait den. Ur epelen bol-tsaratasunarengatik gure kostaldean ekiten duen meridionalketa fenomenoaren adibide garbia da, ur moeta hauei
dagokien nola alga hala animali espezieen agerkundearen erresponsablea.
ertlitoral erdi mailan olatuen arriskuan dauden lekuetan
aurkitzen da.
Bere hutsarteetan fauna ugari dauka, ornogabeko txikien ehizerako gune egokia bihurturik.
NEURRIAK: gehienez 11 cm luze izan daiteke
HABITATA: urautsi edo arroketan bizi da.
Alga honek urte osoan dirau eta nahikoa erraz aurki
dezakegu Bizkaiko itsasertzean.
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NEURRIAK: 5-12 cm.
HABITATA: ugari daude
alga hau Euskal kostaldean, ertlitoralean eta batez
ere behe ertlitoralean
berez. Zona guzti honetako kubetetan ere agertzen
da.
Olatuen ekintzaren arriskuan dauden lekuak ondo
jasaten ditu eta beste alga
batzuk baino askozaz ere
hobetogo eguzki errainuen eragina (fotofila).
Gainera, uretako kutsadura maila moderatu bat pairatzen du.
XVIII. mendean sartu bitarte bermifugo eraginkor bezala
erabilia izan zen; gauregun, ikerketa sakonagoek bere
zeluletan katalasa enzimaren edukina argitu dute eta produktu honen iturritzat erabiltzearen posibilitatearekin
espekulatzen da.

CORALLINA OFFICINALIS
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DESKRIBAPENA: Lomantaria articulata neurri txikiko espezie bat da, odol
kolorekoa eta marroitua ere.
Konstrikzioz segmentu are luzeagotan
zabaletan baino zatituriko ardatzez
osatuta agertzen da. Adarkadura dikitoma da, nahiz eta noizean behin puntetan adartxo txikien bertizilioak agertzen
diren.
Adartz nagusi baten adarkadura
bakoitzatik normalki bi adar sekunda-

rioak irtetzen dira.
NEURRIAK: 3-4 cm.
HABITATA: ugaria da
Euskal
kostaldean,
behe ertlitoralean eta
behelitoralean arraildurak eta hutsarteak tapizatzen ager baitaitekeen. Delako maila zonalean beste espezie
batzu epifitatzen topa
daitezke indibiduo txikiak ere.

LOMANTARIA CLAVELLOSA
DESKRIBAPENA: Lomentaria clavellosa tamaina haundiagokoa da eta kolore gorri aurkezten du.
Adarkadura txandan ematen da piramide bernuzko
muluak sortuz, segmentu ezberdinak mugatzen dituzten
konstrikzioak ez dira Lomentaria articulata-n bezain markatuak. Lomentaria articulata baino arraroagoa da kostalde honetan, zona berbera hartzen du. Ardatz nagusi
bakoitzatik ateratzen dira adar sekundarioak maila eta
plnu desberdinetan (adarkadura txandakatua). Ardatz
nagusiaren mordoa piramide formakoa da.
NEURRIAK: 40 cm.
HABITATA: ugaria da Euskal kostaldean.

NEURRIAK: talo bakoitzak 5 eta 10 cm arteko diametroa
du, baina zenbait m2-ko gunea estal dezake.

DESKRIBAPENA: more, arrosa edo narriatzen
denean txuriska koloreko karekizko alga.
Perimetro borobila ertz gingilduzko zarakar fin
baten moduan agertzen da, gainazalean lerro konzentrikoak aurkez ditzake. Gingil periferikoan ertzak txuriskak izaten dira.
Arrokara gogorki lotuak dauden jeneralki plaka txiki
eta meheez eratutako zolda, ardoska kolorekoa.
NEURRIAK: 2-4 cm.
HABITATA: Euskal kostaldeko soilik zenbait paraje oso arriskutsuetan da erlatiboki ugaria espezie
hau. Ertlitoralean banatzen da eta batez ere maila
horretako arraildura eta kubetetan, lehorketa arrizkuz kanpo geratuz.

PEYSSONELIA ATROPURPUREA

MESOPHYLLUM LICHENOIDES
DESKRIBAPENA: alga kareduna
eta sarkorra; orri mehe etzanez osatuta dago, orriak larrosa edo larrosamoreska kolorekoak dira gainetik eta
zuriskak azpitik, eta ertzak zuriak dira.
Arrosa - horiska koloreko alga, eguzkikilpearen arriskuz narriatuta diren
espezimenetan txuriska ere izan daitekeelarik, bere tinkotasun harrizkoa
da bere zelulak karekizko matriz
batean sarturik aurkitzen direnez.
Arroka gainean benetako tapiza osatzeraino bata bestearen atzetik gainezarririko lamina sorta baten gisan
agertzen da, itsas ornogabeko ugarien garapena eskuratzen duten
mikrohabitat aunitz sortzen du. Beste
alga batzuz estalia agertu ohi da begirada soilaz ezagutzen
zaila bihur-tzeraino.

LITHOTHAMNIUM CALCAREUM

DESKRIBAPENA: gainjarritako gingil
gorriska kolorekoz eratutako algak (maila
abarreko fruitontzi bat izango balitz bezala.
Batzutan gainazaleko zatiak (ardoska kolorekoa) tinkotasun gogorra dauka. Mordoak,
maila desberdinetan kokatutako gingil biribilduak dauzkan ardatz nagusi bat du.
Tinkotasun nahiko gogorreko espezie bat
da zeren bere zelulazko gain geruza kareztuta aurkitzen bait da. Kolore gorri bizia du
gain aurpegian eta matea behekoan.
Espezie oso polimorfikoa den arren,
Euskal kostaldean sustratura lamina
paralelutan eta ardatz bakar batez baturiko mailetan tartekaturik agertzen da.
Haizemaile itxurako alga sarkorrak dira. Ertz lobulatuko
orri etzanez osatuta daude eta hauek bata bestearen gai-
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nean hazten dira. Kolorea espezie batetik bestera aldatzen da: arre gorriska, gorri urdinska, baita horia ere.
NEURRIAK: gehienez 12 cm luze izan daiteke

HABITATA: hondo harritsuetan bizi dira, bata gehienez 35
m sakon eta bestea gehienez 60 m sakon. Urte osoan
aurki daiteke.
Erlatiboki ugaria Euskal kostaldean, tipikoa da ertlitoral
behe mailan eta behelitoralean arriskuzko zonetan.
Koral-harriak osatzen dituzten organismoetarikoak dira.
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LOMANTARIA ATRICULATA

HABITATA: hondo harritsuak, gehienez 100 m.
Noizik behinka agertzen da kostaldean, espezieak bere habitata duen zona sakonagoetatik
arrastaka ekarritako espezimenak dira.
Behelitoralean ere aski noizpehinkako alga bat
da.
Datu orokorrak: alga gorriek eguzkiaren argiespektroko izpi urdin eta moreen energia erabil-tzen dute, horiexek baitira ur sakonetaraino
sartzen izpiak. Gaitasun horri esker, alga
gorriak ur azalean nahiz 60 m sakonean bizi
daitezke.
Gizakiak elikagaiak edo sendagaiak egiteko
erabiltzen dituen alga guztietatik alga
gorriak dira garrantzitsuenak.

DESKRIBAPENA: Arrokara itsasten
den zarakar lodi bat osatuz agertzen
den ardokara koloreko karekizko
espeziea.
Gainazalean itxura uhintsua ematen
dioten konkor leunak ditu. Espezimen gazteak soslai ia zirkularra
dute baina indibiduo ezberdinak hazten diren heinean elkar eragozten
diote
beren
ertzak
altxatuz.
Ondorioa espezimenen arteko sutura lerroa nabarmentzen den gangar
zorrotz bat da. Era honetan etenik
gabeko tapiz bat osatzen da arrokaren gainean, beste alga espezie batzuentzat oinarritzat balio duelarik.
Nabaria da L. Incrustans-en hazkuntza itsas-trikuak (Paracentrotus
lividus) bizi diren kubetetan, ekinodermoa bere aparatu mastekatzaileak dituen hortzez erauzten dituen
alga pusketaz elikatzen da. Itsas trikuak “alhaketa”
eta bere oinarrian den algaren hazkuntzaren ondorio
konbinatua da animalia hauek sarturik daudeneko
hutsarteen erresponsablea.

DESKRIBAPENA: alga ez hodi - formakoak. Hersguneek mugatzen dituzten lakainak, adar sekundarioei
eragiten diete. Hauek gutxi gora behera esferikoak
dira eta jeneralki ardatz nagusiaren bi alboetan eta
altuera berberan agertzen dira (aurkako adarkadura).
Neurri txikiko espeziea, normalean 3 cm. Inguru, kolore gorri ilunekoa.
Ukimen urguriko masa arbuskularretan agertzen da.
Ardatz nagusiak dikotomikoki adarkatzen dira eta
berorietatik aurkako adartxo txiki hutsak sortzen dira
ardatzean, honekiko lotunetan estura nabarmena
(konstrikzioak) aurkezten dituzte, segmentu luze
bezain zabaletan zatitzen dituztela. Adarrak aurkan ala
txandan egon daitezke, okasiotan bertizilatuak diren
espezimenak aurkitzen dira.
NEURRIAK: 3 cm.
NEURRIAK: 4 cm.
HABITATA: alga oso naharoa da Euskal kostaldean,
batez ere arriskuzko kokaguneetan. Tipikoa da ertlitoralean eta oso arrunta maila honetako kubetetan,
osatzera irits daiteke.
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FURCELLARIA FASTIGIATA
DESKRIBAPENA: tailu erlatiboki handiko
espezie bat da eta espezimena ihartzen
denean beltza bilaka daitekeen gorri kolorekoa.
Dikotomikoki adarkatzen diren ardatz zilindrikoz osatuta, ardatz ezberdinen dikotomiak maila berdinean egotea bereizgarria
du.
Adarrek banatzean bi adar sekundario besterik ez dituzte ematen (adarkadura dikoto-

HALOPITHYS INCURVUS
DESKRIBAPENA: odolkara kolorea eta ertain neurriko espeziea,
bere tinkotasuna fermua da ukitura.
Gutxi gora behera dikotomikoki
(pseudodikotomikoak) adarkatzen
diren ardatz zilindrikoz dago osaturik, nondik soilik alderdietarik batetik
eta ez beti berdinetik adar guztietan,
tipikoki inkurbatuak (espezieari
izena ematen dioen ezaugarria)
diren adar txikiago eta zorrotzagoak irtetzen bait diren.
Adar sekundarioak kurbatuak, puntetan bukatzen diren

mikoa), hau muturreko
zaitietan ikusten da
batez ere.
NEURRIAK: 10-20
cm.
HABITATA:
noizik
behinekoa Euskal kostaldean, olatuen arriskuan ez dauden lekuetako behe mediolitorala eta infralitorala hartzen ditu.

adar txiki ba-tzuen itxuraz eta
adar nagusiaren aldeetariko
bakar batetan agertzen dira.
NEURRIAK: 25 cm.
HABITATA: ugaria da Euskal
kostaldean, mediolitoraleko eta
infralitoraleko kubeta sakonetan agertzen delarik bertan.
Ugaria den lekuetan haizeberan datorrenarekin bat egon
daiteke (ekaitzen ondoren kostara heltzen den alga erauntsien multzoa) eta europear
paraje batzuetan tradizionalki bildua izan da eta soroak
abonatzeko erabilia.

HABITATA: nahiko arrunta Euskal kostaldean, beste
espezie batzuren gainean agertzen da (epifitoa) behe
ertlitoralean eta behelitoralean. Beti eguzkikolpetik eta
iharduratik salbu aurkitzen da.
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GASTROCLONIUM OVATUM

LITHOPHYLLUM INCRUSTANS

CHAMPIA PARVULA
DESKRIBAPENA: neurri txikiko alga gorriska
kolorekoa, bere neurri txikia ikusirik tonu gorriskak espezimenaren gardetasunean nabarmentzen dira.
Espezie tubularra da, hau da, bere barrena kofaduna da eta zatika zatika ardatz nagusiek herstura batzu (konstrikzioak) aurkezten dituzte segmentu luze bezain zabaletan zatitzen dituztelarik. Adarrak aurkakoak edo txandakakoak izan
daitezke, baina noiznahi topatzen dira bertizilatuak dituen indibiduak.
Lakainak zabalak bezain luzeak edo luzeak
baino arinki zabalagoak. Adarrak kontrajartzen
dira ardatz nagusiaren bi alboetan (aurkako
adarkadura), maila desberdinetan ardatzaren
inguruan jaiotzen dira (adarkadura txandakatua) ala ardatz baten inguruan adarrezko koroak osatzen dituzte, denak honen inguruan eta altuera
berdinean jaiotzeagatik (adarkadura bertizilatua).
NEURRIAK: 10 cm.
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HABITATA: nahiko arrunta Euskal kostaldean, batez
ere behe ertlitoralean eta infralitoralean agertzen dira
espezieak (epifitoak). Eguzkiztapenetik eta lehorkaduratik babestuta agertzen da betik.

CHONDRIA COERULESCENS

oinaldean.

DESKRIBAPENA:
taloa zilindrikoa da eta
kolore urdinska irisatua
du.
Alga honen substratua
estaltzen du belarraren
antzera.
Adarrak estuagoak dira

NEURRIAK: gehienez 9 cm luze izan
daiteke
HABITATA: marearteko aldean bizi da,
hondarguneak dituzten habitatean.
Udan ugaltzen da.
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DESKRIBAPENA: alga aski
ohizkoak dira kostaldean.
Zelula ilada bat baino gehiagoz eratuta egoteagatik
bereizten dira, bere kopurua
espeziearen arabera erabaktzen
daba
ere.
Sustratura elkartzeko errizoideak aurkezten dituzte eta
beti adarkatuta daude.

LAURENCIA OBTUSA
DESKRIBAPENA: Laurencia obtusa ardatz
zilindrikoz osatuta dago, hauetatik forma berainez kontrako ala txandakako adarrrak irtetzen
dira, azken hauek adar pennatu txikiago batzui
eusten diete, zanpaturik eta mutur motz (adar
hauek adartxo pennatu berriak eta forma berdinekoak aurkez ditzakete). Mediolitoraleko
kubetetan edo infralitoralean epifitoa sarritan
agertzen den neurri ertain - txikiko alga bat da.
Itxura piramidala. Adar sekundarioak ager daitezke bai ardatz nagusien albietan kontrajartzen (aurkako adarkadura) ala altuera desberdinetan txandakatzen (adarkadura txandakatua). Adar sekundarioek beste txikiagoak (erramulak) daramatzate, zeintzuk luma baten bizarrak bezala jartzen bait diren (adarkadura
pinatua). Adartxo hauek, zapalduak izan daitezke. NEURRIAK:10-20 cm.

mediolitoralean eta infralitoralean, udaran - eguzkikolpera eta lehorketara sentibera denez kubeta sakonenetan
bakarrik azaltzen da behe mediolitoralean.
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DESKRIBAPENA: tankera urguria eta ertain
neurriko espeziea, gorrizka kolorea aurkezten
du nahiz eta noizean behin kasik gardena izan
daitekeen.
Alga tubelar bat da non konstrikzioak mugatzen
dituzten segmentuak are luzeagoak dira zabalak baino. Bigarren adarrek bertiziloak osatzen
dituzte adar nagusian zehar, espezieari izena
damaion ezaugarria izaki.
Ardatz nagusi bakoitzatik inguratzen duten adar
sekundarioak ateratzen dira eraztun edo adarrezko koroak egiten (adarkadura bertizilatua).
NEURRIAK: 50 cm.
HABITATA: ez da oso arrunta Euskal kostaldean non
urtaro baitako joera markatu bat aurkezten bait duen.
Udaberrian agertzen da eta udazkenean ere behe

POLYSIPHONIA LANOSA
40

HALURUS EQUISETIFOLIUS

CHYLOCLADIA VERTICILLATA

DESKRIBAPENA: kolore gorri iluna erakusten du eta ertain neurria hartzen du (7 tatik
15 cm.tara).
Itxura aroltsuko alga bat da, ardatz nagusiak irregularki adarkatzen diren arren
gorantz bihurtzen diren adartxo txikien bertizilioz osorik estalita baitaude.
Adar sekundarioek erabat estaltzen dituzte
adar nagusiak adarrezko eraztunak osatzen
bait dituzte batzu besteri erantsita (adarkadura bertizilatua). Algaren itxura jenerala azeri
baten buztana edo ekiseto baten antza du.
NEURRIAK:15 cm.
HABITATA: ugaria da Euskal kostaldean,
erdi mediolitoraleko kubetetan eta infralitoralean agertzen da.

BANGIA ATROPURPUREA
Polysiphonia lanosa-k 4 tik 8 tara
cm. Neurtzen ditu eta kolore gorri
bizia.
Ez dago kortikatuta eta bere
arda-tzak dikotomikoki adarkatzen dira. Zeharkako ebakiduraz
beste 12 edo 14 cm inguratzen
den zelula ilada bat du.
NEURRIAK: 4 - 8 cm.
HABITATA: mediolitoral osoan
agertzen da epifito bezala, batez
ere erdi eta behe aldean.

DESKRIBAPENA: marroi-gorri koloreko filamentu
argal adarkatu gabekoz osatutako soro bat bezala
agertzen da.
Harizpi bakoitzaren barruan zelula desberdinak ikusten dira ordenarik gabe jarraikiz. Alga hau marearen
goiko mugaren hurbilean agertzen da.
NEURRIAK: 8-15 cm.
HABITATA: goi mediolitoralean banatzen da eta
nahiko naharoa da eki kantaurian.
Espezie honek gauza
kuriosoa aurkezten du,
hots, morfologian edo kolorapenean aldaketarik gabe
itsasoan bezala erreka eta

NEMALION BELMINTHOIDES
DESKRIBAPENA: ertain neurria eta
itxura gelatinakara, gainazalaren tankera gelatinakararen ondorioz kolore gorri
izarniatsua du. Ez dago adarkatuta,
arrokara itsasten diren karrak diruditen
adar zilindriko batzu abiatzen dira oinarritik.
Alga ez adarkatuak, lokarriak edo
harrak dirudite arrokara bere oinaldetik
erantsiak.
NEURRIAK: 10-25 cm.
HABITATA: ugaria Euskal kostaldean,
egonkorra da eta erdi eta goi mediolitorala hartzen ditu udarran zehar. Olatuek
astindutako tokietan egokitzen da.
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kanaletako ur gozoetan aurkitzen
dela. Kutsadura haundiko lekuetan bereizgarria da, non ingurune
degradatuak behartzen dituen
baldintza gogorrak pairatzeko gai
diren espezie gutxietarik bat bai
bait den.
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DESKRIBAPENA: alga gutxi adarkatua, itxura irekizkoa,
azken adarkadurak ez dira ardatz nagusiak baino zabalagoak. Gigartina pistillata behe mediolitoralean eta infralitoralean
banatzen da, betiere arrailduretan eta hutsarteetan eguzki
argiari berebiziko urguritasuna dioenez. Chondrus crispus
espezie bai eta ere gorriarekin nahas daiteke, zeinak adarkadura eredu berbera duen arren adar kopuru haundiagoa du
eta hauek puntetan zabalak egiten dira -Gigartina pistillatarekin gertatzen ez den gauza-Gigartina generoko espezieak,
batez ere G. Stellata eta G. Pistillata, tradizionalki bilduak izan
dira Europako iparraldean (non espezie oso ugariak bait
siren) espezimenak egosiz gelatinen prestakuntzarako.
Lortutako gelatinek arrain buztanari hartu zioten tokia saltsa
eta gelatina prestakuntzan.

DESKRIBAPENA: Laurencia pinnatifida tailu txikikoa
da kostalde honetan, maiz soroak osatzen ditu mediolitoraleko arroka gainean eta infralitoraleko arrailduretan.
Adarkadurak Laurencia obtusa-ren ereduari jarraitzen
dio baina bere ardatzak launduak dira.
Laurencia pinnatifida-k zapore mingar bizi bat izaten du,
horregaitik bildua izaten da Eskozian Pepper Dulse deituriko gozagarria prestatzeko.
Tinkotasun biguna, batzuetan lingirdatsua, azken adarkadurak moztuta daude muturreko azal launa eskeitzen. Adar sekundarioak ardatz nagusien luzeran txandakatzen dira (adarkadura txandakatua) eta apizera
hurbiltzean neurriz urritzen dira. Aukeran txiki da.
NEURRIAK: 3-10 cm.

NEURRIAK: 7-16 cm.

GRACILARIA VERRUCOSA

GIGARTINA ACICULARIS
DESKRIBAPENA: generoan ardatz zilindrikoak dituen
ordezkari bakarra da, espezie herrestarria denez soro
zabalak osatzen ditu. Izena damaieten arantza formako adarrak ditu bereizgarriak. Insolazioa ez du ondo
jasaten eta beraz hutsarteak eta kubetak nahiago du.
Olatuz ondo astindutako eta gutxi kutsatutako parajeetako behe mediolitorala eta infralitorala hartzen
ditu, espezie erlatiboki urguria bait da (generoko ere
bezala) faktore honi dagokionez.
Gigartina teedii-k ere ardatz herrestariak ditu, kasu
honetan launduak dira eta txandakako banaketazko
adar launduak aurkezten ditu. Adarrak normalean
txandakako edo kontrako proliferazio berriak ematen
ditu.
Elastikoa, ukimenera kurruskairea, gorri iluna, general-

GIGARTINA PISTILLATA

DESKRIBAPENA: Gracilaria verrucosa-k oinarri diskoidala aurkezten du jas hari-formakoa eta tinkotasun
kurruskairea. Adarkadura irregularra da, nahiz eta dikotomiak ugariak izan, adarretan tipikoa da garatxa moduko konkor txikien agerpena espezieari izena ematen diotela. Marroi ilunetik, purpura tonutik iraganaz berderaino
doan kolore gama zabala aurkezten du. Leka haretsuetan bizi da, non ur gezazko ekarkinak egoten bait diren.
HABITATA: behe mediolitoraleko kubetetan eta infralitoralean banatzen da, gaztasun aldaketak eta lohi hare
ekarrera jasatean nahiko arrunta da esturietan. Japonen
giza elikadurarako erabilia da. Udaria australiar eta iparamerikar kostaldeetan agara ateratzeko erabiltzen da,
alga lehor kilogramo bakoitzeko sustantzia horretako
hirurehun gramorainoko errendimenduz.
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NEURRIAK: 7-50 cm.

ki hutsarte eta putzuetan.
NEURRIAK: 4-10 cm.

GELIDIUM LATIFOLIUM
GIGARTINA STELLATA
DESKRIBAPENA: Gigartina acicularis baino urguriagoa
da insolaziora, bada, beheneko mediolitorala eta infralitoraleko arraildura eta kubetetan ager-tzen da soilik.
Gigartina stellata eta Gigartina pistillata espezieak ez dira
herrestariak eta arrokara oinarriko disko batez finkatzen
dira. Bi kasuetan adarkadura dikotomoa da eta arriskuzko
zonetan agertzen dira. Gigartina stellata erraz ezagutzen
da bere ardatz kanalatuak direlako, bere ahaideetatik ezezik enparau alga gorrietatik ere bereizten dutela.
Espezimenak luzeraz makurtzen dira erdiko erretena
azalduz, adarren muturrak zabaldurik daude alderantzizko triangelu moduan.
HABITATA: zihurrenera talde honetako espezierik jasanberena da erdi eta behe mediolitorala hartzen dituenez eta
kutsadura organikoaren baldintza moderatuak jasatzen
dituenez.

NEURRIAK: 10-20 cm.

DESKRIBAPENA: adarherrestarietatik, beste tente batzuk jaiotzen dira,
zeintzuk beste txikiago eta laundu
batzui oso hurren ezarririk eusten bait
dieten. Honek ostertxuri edo kizkur
itxura ematen die er-tzei. Adarren puntak oso aldakorrak dira, borobildu formatik zorrotzaraino.
Gelidium latifolium-an nagusiagoa zutuniko ardatzek dute
herrestakarien gainetik, ertain neurria eta adarkadura irregularra ardatzetan. Hemendik kontrako adarrak oso trinkoak irtetzen dira ertzei itxura kizkurra emanaz.
Adar herrestarietatik, beste tente batzuk jaiotzen dira,
zeintzuk beste txikiago eta laundu batzui oso hurren ezarririk eusten bait dieten. Honek ostertxuri edo kizkur itxura
ematen die ertzei. Adarren puntak oso aldakorrak dira,
borobildu formatik zorrotzaraino.
NEURRIAK: 5-10 cm.
HABITATA: arrunta infralitoralean eta mediolitoralean.
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LAURENCIA PINNATIFIDA

Bere kontserbaketan errekurtso naturalen gestioak duen
garrantziaren adibide ona da, agararen lorpenerako erabilia
Irlandan, kontrolgabeko bilketek desager arazi dute kostalde hauetatik.

DESKRIBAPENA: taloak gorri ilunak dira eta
zurrun eta sendo itxura dute.
Sarritan aurkitzen da ur meheko tokietan, harrizko gune handiak estaltzen dituela.
Gelidium sesquipedale-k neurri handia hartzen du
eta nagusigo osoa dute zutuniko ardatzek harrastakarien gainetik (apenas ikuskorrak), biak dira launak eta hestuak. Zutunikoak adarkatzen dira adar
generalean kontrakoak emateko, hauetatik berebat adartxo motz xinple eta pinatuak dituzte.
Ukimenera, generoko gainerako partaideak bezala, kartilagokara da.
NEURRIAK: ardatzen diametroa 2 mm ingurukoa
da eta luzera 30 cm artekoa.
HABITATA: beharbada hauxe da gure itsasertzeko
espezie nagusia eta ekonomiarako
garantzirik
handiena
duena, industrian ekoizkin asko
egiteko erabiltzen baita, agar
deritzon gai ezaguna tartean.
Alga hau oso gogorra da, ondo
bizi da olatu handiak dauden
aldeetan eta itsaspeko eremu
zabaletan hedatzen da.
Oso arrunta infralitoralean, non
uraren garbitasunaren arabera
sakonera 18 edo 20 m.taraino
hedatzen diren zelai zabalak
osatzen bait dituen.

Biziki esplotatzen den alga da agara lortzeko
Frantzian, Morokken eta Espainian.
Euskal Herrian haizebera izenez
ezagutzen den gertakizunez baliatzen da, hau da, ekaitzek erauziriko
alga masa haundiak irixten dira
kostara.
Datu orokorak: errodofizeoek edo
alga gorrieek pigmentu mota bi
dituzte: fikoeritrina izeneko pigmentu gorria, eta zenbait espezietan fikozianina pigmentu urdinska.
Pigmentuok klorofilarekin nahasten
dira eta algari kolore gorria edo
purpura-morea ematen diote.

ASPARAGOPSIS ARMATA
DESKRIBAPENA: ukitura urguria da, ertain
neurrikoa eta arrosa kolorekoa.
Bere baranoan lau adar iladei eusten dieten
ardatz zilindrikoak aurkezten ditu, adarrak bi
tipotakoak dira: ardatz nagusia bezala adarkatuak (hau da, adar txikiagozko lau iladaz) eta 2
zm. Edo txikiagoak eta adatzean multzoak piramide itxura du eta puntuan bukatzen da.
NEURRIAK: 30 cm.
HABITATA: urtarokoa, udaberrian eta udaran
agertzen da behe mediolitoralean eta infralitoralean. Desekaziora urguria, kubeta sakonenak
soilik har-tzen ditu (kubeta iraunkorrak), olatuetatik salbu aurkitzen da.
Asparagospis armata-k ez du berak soilik alga espezierik osatzen, fase bat da -gametofitikoa- Falkenbergia
rufulanosa esporofitikarekin batera algaren bizi zikloa
borobiltzen duena. Hau da, espezieak esistitzen jarrai
dezan -eta kasu honetan- bi formek topatu behar dute
elkar. Bi formen ezberdintasun morfologikoaren kariaz
(beste espezie batzukin gertatzen den bezala) klasifi-

PTEROCLADIA CAPILLACEA
DESKRIBAPENA: ardatz nagusietatik arestikoak
baino adar luzeago eta urriagoak ateratzen dira,
algaren mordoak zirpil itxura azaltzen du.
Gelidium sesquipedale-ko itxura hariztatuko espezimenekin nahasten da oso erraza. Espezie honek
bezala ardatz zutunikoak eta harrastakariak aurkezten ditu lehendabizikoaren nagusigoz, kolorea
ere antzekoa da. Bere adarkadura nahiko ezberdina da eta, barne morfologiazko kriterioak salbu,
bereizterakoan gakoa da; zutuniko ardatzen kontrako adarrak Gelidium sesquipedale-renak baino
(pinatu txikiagoei eutsi ezin dietela) askozaz luzeagoak daramatzate.
NEURRIAK: 6-20 cm.
HABITATA: behe mediolitoraleko kubetetan eta
infralitoralean aurkitzen dira, batez ere olatuek astintzen ez dituzten lekuetan.
Bere ugaritasuna ikusirik, Nueva Zelandan agara lor-

tzeko erabiltzen dute, errekurtsoaren gestio txar beten
ondorioz bigarren gerrate mundialaren urteetan desagertu egin zen irlandar kostaldetik.

GIGARTINAFOLIIFERA

Rhodymenia palmata
alga bai eta ere
gorriaren forma batzukin nahas daiteke,
G. Foliifera-tik mehegoa eta hauskorra
izateagatik bereizten
baita.
HABITATA: mediolitoraleko kubetetan
eta
infralitoralean
aurkitzen da.
NEURRIAK: 30 cm.

DESKRIBAPENA: Gracilaria foliifera
zeharrargitsua da, gogorra eta hauskorra, kolore gorri iluna edo maiz txuriska (alga zantartuak) izan daitekeen
kolore marroitu batez. Oinarri disko
bat du nondik irtetzen bait den taketerako lamina bat emanaz pixkaka
zabaltzen den ardatz laun bat. Ardatz
hau irregularki zatitzen da puntan
bukatzen diren adarkadura anitz
emateko.

CALLIBLEPHARIS CILIATA

katzen dira espezie ezberdin gisan edo eta genero
ezberdinen gisan (hau da, ahaidekotasun eskasez elkarrekin).
Errodofitoa hau habitat berrien kolonizapenaren adibidea da ere, arrunta egun Europako hego kostaldean
gutxi gora behera orain berrogeitamar urte jatorrizko
Australiatik agertu zen buke baten kroskora itsatsirik.

DESKRIBAPENA: Calliblepharis ciliata
kolore gorri bizikoa eta ertain neurrikoa
da, lamina lantza-formakoa eta ez zatitua emateko berehala irekitzen den
oinarri hestu bat aurkezten du. Lamina
honek proliferazio ugari ditu bere ertzetan, bere forma berberaz ala arantzatsuz.
Oin motz zilindrikoa duen orria, ertzek
ugalketak azaltzen dituzte.
Irlandan eta Eskozian kontsumitzen da
non irakiduraz gel bat lortzen bait duten.
HABITATA: kurruskairea da eta sustratura errizoidea deituriko hari -formako proliferazioen bitartez lotzen da. Behe mediolitorala
eta infralitoraleko alga tipikoa da.

NEURRIAK: 10-30 cm.
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GELIDIUM SEQUISPEDALE
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DESKRIBAPENA: adarkadurak gero eta launduagoak, azkenak xingolak diruditelarik.
Alga talde hau arrunta da Euskal kostaldean, bere
banaketa nahiko irregularra eta narrio oso haundiak osatzen ez dituen arren.
Tipikoki kurruskairea dira ukimenera, sustratura
disko txiki batez baturik, bertatik dikotomikoki
adarkatzen den gutxi edo gehiago laundutako
ardatz bat sortzen delarik. Kolorea gorri bizia izaten da eta edonoiz beltza eta morea ere.
Gymngongrus norvegicus-ek ertain neurria du
oinarrian adar ia xingola -formako osatuz berehala
launtzen diren ardatz zilindrikoz, apizeak borobilduak izan ohi dira moztuta ere egon daitezkeen
arren.
Espezimenak kolore gorri ilunekoak dira baina
adar puntek tonalitate hitsagoak (arrosa - moreska)
erakusten dituzte.
NEURRIAK: 5-15 cm.

HABITATA: behe mediolitorala eta infralitorala hartzen
ditu leku itzaltsuetan (arraildurak eta hutsarteak).

GYMNOGONGRUS
GRIFFITHSIAE
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DESKRIBAPENA: Gymngongrus.
griffithsiae arestikoa baino txikiagoa
da, beren muturretan soilik arinki
laundutako ardatz kasik zilindrikoz.
Marroi-gorriska kolorea, puntak normalean txuriskak.
Adaren puntak txuriskak, neurri txi-

kikoa eta guztiz larrukara
den alga.
NEURRIAK: 1-2 cm.
HABITATA: erdi mediolitoralean banatzen da leku haretsu eta ez oso astinduetan,
infralitoralean aurkitua izan
da noizik behinka. Taldeko
espezierik murritzena da.

PLOCAMIUM CARTILAGIEUM
DESKRIBAPENA: kolore gorri biziko alga bat da, tinkotasun urgurikoa eta neurri kon-tsideragarrikoa (10-20 m.
Altura). Arrokara finkatzen den oinarri disko bat aurkezten
du eta hemendik sekzio bederarekin txandakako adarrei
eusten dien ardatz launa jaiotzen da. Adar hauek txandakako adar berriak ematen dituzte, azken adarkadurak txikiak, zorrotzak eta arinki barnera -kurbatuak dira.
Hauek adar euskarriaren -ardatz batetik bestera
alda daitekeela- aurpegietarik batetan kokatzen
dira, bitik laurako kopuruan. Azken adarkadurek
bitik bosteraino adar txiki dituzte jarririk. Barruko
aldean neurri gutxikorrez (arkadura peknikatua).
NEURRIAK: 5-30 cm.
HABITATA: infralitoralean espezie arrunta da, non
narrio zabalak osatzen baitituen zona astinduetan.
Behe mediolitoralean ere agertzen da eguzkiak jotzen ez duen lekuetan. Gelidium sesquipedale
algaren ohizko epifitoa da, ekaitz tenorean honekin

DESKRIBAPENA: alga oso adarkatua, itxura itxikoa, azken adarkadurak oso zabalak dira. Espezie
oso arrunta, tailua ertainetatik gora eta tinkotasun
kurruskairea bere izen generikoak adierazten duen
bezala (Chondrus kartilagoa). Okasiotan beltza bihur
daitekeen kolore gorri iluna du.
Oinarri zati hestu bat du, nondik pixkanaka zabaltzen
den ardatz launa jaiotzen den, adarkadura dikotomoa da eta itxuraz nagusiaren antzeko ardatzak
ematen ditu. Adarren apizeak moztuta daude edo
arrailatuak dira. Maiz Askomizete taldeko
Leptosphoeria chondri onddoez parasitatua egoten
da, horregaitik likena zela pentsatu zen (likena alga
batez eta onddo batez konposatutako elkartea da,
etekinak bi partaideentzat izanik) eta liken karrageen
deitua izan zen.
Dietetikako denda askotan komerzializa-tzen den karragena
edo Irlandako goroldia da ere, kremak eta gelatinak prestatzeko erabiltzen da arrain buztanen ordez. Prozedura arras
sinplea da, aski da espezimenak ordu erdi edo ordu bete irakiten edukitzea sukaldean erabilgarria den gelatina argi eta
geza lortzeko. Iragan menderarte tisis kasuetan erremedio
bezala erabili zuten. Bere bilketak Irlandako mendebaldeko

PHYLLOPHORA CRISPA
DESKRIBAPENA: ertainetik haundirako tailua kurruskairea eta gorri ilun kolorekoa, noizean behinkakoa da eki kantabrikoan. Oinarri
segmentu motz kasik zilindriko batez osaturik
dago, bertatik gutxi gora behera irregularki
adarkatutako lamina bat jaiotzen delarik (zatiko bi edo hiru lamina). Muturretan lamina
berri bati tokia egin arte hazten diren proliferazioak agertzen dira, honek espezimenari itxura lakaindu bereizgarria eskuratzen dio, proliferazioetatik sortutako laminak jatorrizkora oinarri zurtoin hestu
batez elkartzen bait dira. Laminen puntak aski aldakorrak dira,

kostaldeko industrializazioa bultzatu zuen XIX. Mendean
zehar eta XX.aren hasieran, sasoi egiaz fortunak ordaintzera
heldurik (alga libra batek 2 txelin eta 6 penike balio zituen
1830 ean).
NEURRIAK: 8-15 cm.
HABITATA: behe mediolitoraleko arraildura eta kubetetan eta infralitoralean agertzen da.

zorrotzak edo borobilduak.
Landarearen oinarrian ertnerbio
bai iger daiteke batzutan.
Ardatz launduak adarkatzen
dira bi edo hiru ardatz sekundarioak zatiketa bakoitzean emateko (adarkadura distikoa),
azkenean zabaltzen dira proliferazio orrikarak emanez.
NEURRIAK: 10-15 cm.
HABITATA: behe mediolitoralean eta infralitoralean aurkitzen
da, argitara oso sentibera denez nahiago ditu arraildurak eta
zulo itzaltsuak.

SPHAEROCOCCUS CORONOPIFOLIUS

batera erauzia eta gero kostalderaino haizeberan jarrita harrastakatua izaten da.

DESKRIBAPENA: kolore gorri bizikoa eta kurruskairea, tailu nahiko
haundia hartzen du (25 cm. Altura
bai). Sustratura oinarri disko lotzen da
nondik ardatz hestutuak eta irregularki adarkatuak jaiotzen bait diren,
azken adarkaduretatik adartxo arantzatsuak sortzen dira. Eskuko lupa
batez bereiz daiteke adarrak zeharkatzen dituen ertnerbio bat eta hauetatik sorturik guenekon batzen duten
zaintxo txiki zeiharak. Alga iraunkorra

da, ardatz zaharrek tinte
marroiak hartzen dituzte udaberrian zehar gorri bizi koloreko
beste batzu emateko. Adarrak
ardatz nagusian altuera desberdinetan jartzen dira (adarkadura
txandakatua) inoiz ez da adarkadura peknikatua agertzen.
HABITATA: behe mediolitoraletik gutxi gora behera 15 metrotako urondoraino banatzen da.
Euskal kostaldean ez da oso
arrunta.
NEURRIAK: 25 cm.
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DESKRIBAPENA:
ardokara
arinki more-tsu koloreko espezimenak dira, 2 eta 8 cm arteko
altura duena.
Lantza-formako lamina baten
modura agertzen da, zatitezina,
muki tinkotasun gelatinakaraz
eta oso mehea.
NEURRIAK: 10-15 cm.
HABITATA: Urtaro baitako
naharotasuna duen alga ugari
bat da hau, udazken - negu partean goi mediolitoralean agertzen delarik (dena dela, kostaldean bere agerkunde momentua oso aldakorra da eta uretako
tenperatura lokalaren menpean
legoke, gauza bera gertatzen da
bere desagerketarekin).
Inglaterran Lavel izenez eta
Eskozian eta Irlandan Slake, Slouk edo Slaukan deituraz jana izaten den espezie bat da. Prestatzeko modua
nahiko sinplea da eta landareak arre ilun koloreko pasta
liskatsu bat lortu bitarte irakiten mantentzean datza.
Delako pasta biperrautsez, limoi edo hozpin saldaz elikatzen da eta gusto atsedengarria duela segurtatzen

DESKRIBAPENA: Calliblepharis jubata kolore gorri bizikoa eta bere ahaidekoaren gisako neurrikoa da. Oinarrian
hestua, pikanaka zabaltzen da irregularki
adarkatzen diren taket formako ardatzak
emanaz, beren ertzetan proliferazio luze
eta hestuak agertzen dira, zatitua egon
daitezkeenak eta berebat ertzak arantzatsuak dituztenak.
Ia ez dago adatz nagusien zaiketarik.
Oinaldean zilindrikoak dira baina apizerantz zabaltzen doaz triangelu soslaia

NITHOPHYLLUM
PUNCTATUM
dute.
Balenarrantzuntzietan erabilia izan zen latitude gorenetako heuren bidaietan, han lurreko landarerik ez dagoenez eta eskorbutuaren kontrako erremedio eraginkor
bezala, errekolektatu egiten ziren kostaldeetan alga
hauek Laver-a prestatzeko.
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RHODYMENIA PALMATA
DESKRIBAPENA: marroi gorrizka izatera hel daitekeen
gorri hits koloreko alga eta alturan 10 cm.ren batetakoa.
Disko batez finkatuta dago nondik itxura tipikoki palma formakoa ematen dioten dikotomikoki adarkatutako laminak emanaz pixkanaka zabaltzen den zurtoin hestu bat
sortzen bait den. Espeziea polimorfikoa da, laminen
muturrak moztuak dituelarik, borobilduak edo eta itxura
hariztatu ere aurkez
dezakete.
Proliferaziorik gabe.
Algak oso polimorfikoak. Muturra laundua,
zorrotza ala biribildua
izan daiteke.
NEURRIAK: 10 cm.
HABITATA:
nahiko
naharoa da behe
mediolitorala eta infralitoraleko arraidura eta
kubetetan.
Eskozian Dulse izenez eta Irlandan Dillick izenez elikatzen
dute. Garbitzeke lehortzen da eta gordinik eta txikle moduan
maxkatuz jaten da. Irlandan joan den mendean lusagarrezko
gisadu batetan jaten zen, horretarako muskuiluen maskor

DESKRIBAPENA:
kolore
arrosa aedo zeharrargitsua
eta tinkotasun papirokarako
espeziea, 10-13 cm.ko alturarekin, nahiz eta normalean
kostalde hauetan aurkitzen
diren espezimenek tarteko tailuak hartzen dituzten.
Lamina zatituta ez badago
ere, muturrak luzatu egiten
dira lobulu dikotomoetan
amaitzen diren prolongapen batzu
emateko. Eredu hau forma edo morfo-

tipo bereizgarrienari dagokio, espezie
oso polimorfikoa denez beste asko

RHODOPHYLLIS DIVARCIATA

tarteetan hazten diren espezimenak biltzen
ziren. Espezimen hauek garbitzeke eta
molusku txiki eta beste zenbait animali itsatsirik erasten ziren, sasoi hartan uhartea kolonizatzen ari ziren inglesdarren aho finen artean
atsekabe naturala bultzatzen zuelarik.
Irlandak joan den mendean jasan zituen
goseteak ematu zituen, nekazariak Eireko
patroiaren ohorez “San Patrizioren Zopa” deituraz ezagutzen den zopa tipikoa prestatzen zuten. Mediterranear
ahoak ere, zorrotzagoak eta esperimentatuagoak, erabili
ohi dute zenbait gisadu eta beste platerretan.

DESKRIBAPENA: 6 tik 10 era cm.ko alturaz eta
gorri hits kolorezko espezimen gisan agertzen
dira.
Sustratura disko txiki batez finkatzen dira nondik lerro - formako lakainetan zatitutako lamina
bat emateko berehala zabaltzen den tailu mehe
bat jaiotzen bait den. Alga mintzaire hau askotan itsasten da, soldatu ere bai, beste espezimen batzuekin gainazal laminarraren zenbait
puntutan sustraitxo txiki (errizoideak) sekundario batzuren emisioari esker.
NEURRIAK: 6-10 cm.
HABITATA: infralitorala hartzen duten arroketako ziloguneetan bizi da, behe mediolitoraleko
kubeta sakonetan ere topa daiteke.

emanez. Adar sekundarioak
bi alderdietatik forma berarekin azaltzen dituzte.
Harez estalia izatea jasaten
duen alga da, bada ez da
arraroa leku haretsuetan.
NEURRIAK: 3-10 cm.
HABITATA: kurruskairea
da eta sustratura errizoidea deituriko hari -formako proliferazioen bitartez
lotzen da. Behe mediolitorala eta infralitoraleko alga
tipikoa da.
erakuts bait ditzake. Tonu
gorriko puntuztapen batzu
aurkezten ditu, hauei zor
zaie algari eman zaion
izena, ugalpen estrukturei
dagokie.
Gainazalean ez da nerbio
gurutzaturik ezta beste formakorik ere ikusten.
HABITATA: behe mediolitoraleko kubetetan eta infralitoralean bizi da, betiere olatuetatik babesturiko parajeetan. Euskal kostaldean
beste kokagune batzutatik
edo hurbileko urondoetatik
tirainez harrastakaturik aurkitzea ohizkoa da.
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CRAMIUM RUBRUM
DESKRIBAPENA:
bere
adarkadura pseudodikotomoa edo dikotomoa eta puntak barrurantz okerturiko zatibituriko apizeak dira bereizgarriak. Nahiz eta zelula
ilada bakar batez osatuta
egon, neurri nahiko nabarmena izaten dute. Ardatzak
osorik kortikatuak edo soilik
zati batean ager daitezke,
azken kasu honetan espezimenak zirrinda gorriz eta
argiz agertzen dira, zelula
kortikal gorriek barneko
bakunagoen ikuspena eragozten bait dute.

DESKRIBAPENA: kolore gorri iluneko alga
laminarra da eta 30 cm.tako har dezakeena.
Arrokara disko txiki batez finkatzen da nondik
lamina osoa, ertz uhintsuz, jaiotzen bait
diren. Hasiera batean mamitsua bada ere,
kurruskairea bilakatzen da zahartzen denean.
Paraje arriskugarrietako behe mediolitorala
eta infralitorala hartzen ditu, harez arinki
estalia izatea jasaten duen alga bat da.
Orri haundia, nondik beste txikiago batzuk
ertzetan (ugalketak) ateratzen diren.
NEURRIAK: 10-15 cm.
HABITATA: Mendebal kantabrikoan oso
arrunta ez den arren ez da arraroa kostaldean zona sakonagoetatik mareak ekarria
topatzea.

HALARACHNION LIGULATUM
DESKRIBAPENA: kolore gorri hits
edo zeharrargitsua du, tinkotasun
gogor batez nahiz ez kurruskairea.
Ardatz hasieran hestu eta gero xingola - formako izateko zabaltzen
den batez osatuta dago, berorretatik mihi (ligulatuak) formako proliferazioak daramatzen laminak jaiotzen dira.
Orri txikiak (proliferazioak) orri
nagusien gunean jaiotzen direlarik.

Guztiak mihi formakoak dira.
HABITATA: paraje ez
oso arriskugarrietako
behe mediolitorala eta
infralitorala
hartzen
ditu, itzalean dauden
lekuetan. Oso arrunta
ez izan arren naharotasun txiki batez agertzen da kostalde honetan.

POLYSIPHONNIA ELONGATA
DESKRIBAPENA:
Polysiphonia
elongata
aurrekoaren antzeko neurrikoa da, kolorapen iluna
adar zaharrenetan du soilik,
gazteak purpura kolorekoak
dira.
Ardatz nagusiak zutunikoak
eta zurrunak dira, dikotomikoki adarkatzen dira eta
muturretan adar txikizko
pilaketa itxiak aurkezten
dituzte. Pilaketa hauek itxura tipikoki kotoikara eta

Ceramium rubrum aurrekoaren
nahiko antzekoa da zenbait gauzetan: osorik kortikatuta agertzen
da - beraz tinte gorriska uniformea hartzen du-, bere apizeak ez
daude oso okertuta eta an-tzeko
neurria du. Hala eta guztiz ere
errazak dira bereizten zeren
Ceramium rubrum-ek ez du inoiz
arantzarik aurkezten.
Polimorfismo haundia duen alga
da, espezialistei epigrafe honen
peko bakar baten ordez espezie
talde batetan pen-tsa erazten
dien polimorfismoa.
NEURRIAK: 10-13 cm.
HABITATA: behe mediolitoralean
eta leku baketsuetako infralitoralean bizi da.

inguramen lantza -formakoa
dute. Zeharkako ebakiduraz
erdiko zelula ilada bat zati
gazteetan beste lauz inguratuta aurkezten ditu, adar
zaharrenek zortzi zelula
ilada dituzte erdikoa inguratzen.
NEURRIAK: 5-30 cm.
HABITATA: erdi eta behe
mediolitoraleko kubeta babestu eta haretsuetan agertzen da, infralitoralean ere aurki daiteke.

FALANBERGIA RUFULANOSA
CERAMIUM ECHINOTUM ETA CERAMIUM CILIATUM
DESKRIBAPENA: oso arrunta da eki kantaurian, non arrosa koloreko masa kotoikarak osatzen agertzen bait den (horra hor eman zaion
izen espezifikoaren arrazoia).
Lau zelula iladaz eratu eta adarkatutako harizpiz
osatuta dago. Zelulak, bata erdian eta beste
hirurak hau inguratzeko moduan egon daitezen
daude banatuta.
Interesgarria da Falkenbergia rufulanosa-k
bere kabuz alga espezierik ez duela eratzen
oharteraztea, baizik eta fase esporofikoa
da hau-tetrasporofitoa, zehazkiagoAsparagopsis armata-rekin batera (fase
gametofitikoa) espezie bakarra delarik.
Lau ilada zelulaz, zeharkako ebakiduran
bat erdialdean dago eta hiru honen inguruan. Bola kotoikara arrosa kolorekoak egiten ditu beste batzuen gainean.

NEURRIAK: 3-4 cm diametrokoa.
HABITATA: beste alga batzuren gainean behe
mediolitorala eta infralitoraleko goi eremu mailan.

DESKRIBAPENA: Ceramium
echinotum eta Ceramium ciliatum Ceramium diaphanum-ek
bezala kortikadura bat soilik
ababegietan aurkezten dute,
ondorioz itxura zirrinda gorri
eta argiz dute ere. Bere tailua
5 cm.ren batetakoa da eta
bere mugetarako mikroskopiora edo lupa potente jo behar
dugu. Bereiz daitezke aurkezten duten arantze moeta, biak daude armatuak eta
arantzeko adarrek osatzen dituzten zelulak inguratzen
dituzten zenbait iladetan agertzen dira. Ceramium ciliatum-ek hiru zelulaz osatutako arantzak dituen bitartean,
Ceramium echinotum-ek zelula bakarra du arantza

bakoitzean.
Biek adarkadura dikotomoa aurkezten dute eta muturrak barrurantz
okertuak.
Arruntak dira epifito bezala edo arroka gainean eta harea metatzen behe
mediolitoralean.
Mikroskopioz ikustean arantzak zelulabakardunak direla behatzen da:
Ceramium echinotum.
Mikroskopioz ikustean arantza
bakoitzak hiru zelula dauzkala behatzen da: Ceramium
ciliatum.
NEURRIAK: 5-18 cm.
HABITATA: behe mediolitoralean eta leku baketsuetako
infralitoralean bizi da.
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