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andare aloktono edo exotikoak jatorriz lurralde jakin
batekoak ez direnak dira;
hots, beste eremu fitogeografiko batzuetatik etorriak. Kasu
gehienetan zuzenean edo
zeharka gizakiaren jardueraren eraginez iritsi dira, apropos
edota
ustekabean.
Horietako asko naturalizatu
egn dira; hau da, arrakastaz
ugaltzera iritsi dira, ata hainbat belaunaldiz naturalak
diren edo ez diren populazioak mantentzen dituzte, gizakiaren laguntzarik gabe,
Naturalizatutako
landare
horiek, kopuru handitan ugaltzeko gaitasuna lortzen dutenean, edota jatorrizko populaziotik distantzia luzera edo
erritmo azkarretan birsortzekoa, espezie inbaditzaile bihurtuak direla esan dezakegu.
Landareen inbasiak ez dira prozesu
berriak. Antzina-antzinatik gertatu izan
dira mundu osoan, baina azken mendeetan bizkortu egin dira, mundu arazo
bihurtzera iritsi arte. Hori argi ikus daiteke zientzia aldizkariek, ikerketa programek, gobernuen ahaleginek, legeria
berriak eta Nazioarteko Hitzarmenetan
espezie inbaditzaileei eginiko aipamenek gai horren inguruan azaldutako
gero eta interes handiagoan. Badira
espezie horiek euren muga naturaletatik kanpo zabaltzera bultzatzen dituzten
hainbat faktore, inbasio berriei arrakasta izaten laguntzen
dietenak; hala nola, produktuen eta pertsonen garraioa
areagotu izana; giza populazioak, nekazaritza intentsibo-

Baccharis halimifolia

ak eta basoko jarduerek
gora egin izana; hirigintza;
klima-aldaketa;
habitat
naturalen degradazioa eta
zatiketa... Ondorioz, herrialde gehienetako flora
aberatsa da bertakoak ez
diren espezieetan. Espezie
aloktonoek ez dituzte beti
arazoak ematen; batzuek
ez dute arrakastarik izaten
ez dira ondo egokitzen.
Baina beste batzuk inbaditzaile bihurtzen dira, eta
inpaktu ekologiko handia
izan dezakete; galera ekonomikoak eragitera ere irits daitezke.
Natura Babesteko Nazioarteko Batasunaren arabera,
hain zuzen ere espezie aloktonoen inbasioa
da bertako espezieak mantentzeko mehatzu
handienetakoa. Munduko Bioaniztasunak
aurrean duen bigarren mehatxu nagusia da,
habitaten suntsipenaren ondoren. Espezie
Exotiko Inbaditzaileen Europako Estrategiaren helburua Europako dibetsitate biologikoarekiko, ekonomiarekiko eta Europako biztanleen ongizatearekiko inpaktuak leuntzea da,
hiru ekintzen bidez: inbasio berriak prebenitzea, jadanik kokatutako espezieak lehenbailehen erauztea eta arauzi ezin diren espezieek eragindako inpaktuak arintzea. Europako
Estrategiak, era berean, premiazkotzat jotzen
du espezie aloktonoen zerrendak egitea,
horietan oinarrituta inbasioak prebenitzeko
eta arauetan zein politiketan jasotzeko.
Fallopia japonica

Asko dira Euskadin dagoen landare aloktonoen kopuru handia baieztatzen duten apaimenak egiten dituzten lan floristikoak. Era bereIpomoea indica

an, badira landare inbaditzaileen problematika aztertzen
duten txostenak ere, gehienak
argitaragabeak. Euskadin sartutako floraren inguruan argitara emaniko lehen katalogoaren
arabera, 236 ziren flora aloktonoko taxonak; hots, lurraldeko
orduko flora osoaren %10.
Gerora, kopuru hori 393 taxonetara handitu zen Camposen
argitaragabeko lan batean
(2000). 2004an, Sestaoko
Natur Zientzien Elkarteak
Bizkaiko flora aloktonoari buruzko ikerketa egin zuen, eta
348 taxon aipatu zituen han;
hots, Lurralde Historiko hartako
flora osoaren %20 gutxi gorabehera. 2006an, Herrerak eta
Camposek 376 taxonera igo
zuten kopurua, lurralde bereko
flora aloktono inbaditzaileari
buruzko lan batean.

Carpobrotus edulis

gizakiaren esku-hartzerik gabe
sortutako taxonak, edota euren
jatorrizko eremutik bertara gizaTerminologia eta sailkapena
kiaren borondatezko eskuhartzerok gabe iritsitakoak.
Landareen inbasioari dagokionez
Sinonimoak: landare autoktonoingelesez hizkuntako literaturan terak, landare indigenak.
mino asko daudenez, eta ez direLandare
aloktonoak
(Alien
nez beti esanahi berarekin erabiltplants): landare batzuk eremu
zen, zenbait egilek zenbait definizio
jakin batean gizakiaren jardueraeman dituzte sartzearen, naturaliren ondorioz sartu direnean, ustezatzearen eta inbaditzearen prozekabean edota apropos, edota
suei buruzko kontzeptuak azaltzealoktonoak diren beste eremu
ko. Helburu nagusia ulermena
batetik gizakiaren laguntzarik
errazteko eta hainbat interpretazio
gabe iritsi direnean bertara.
Amaranthus cruentus
akats saihesteko adostasuna lorSinonimoak: landare exotikoak,
tzea da; adibidez, espezie inbadibertakoak ez diren landareak,
tzaileen zerrendak egiterakoan
sartutako landareak, indigenak ez diren landareak.
edota, landaren kategoriaren arabera, kontrol eta maneiu Landare aliktono kasualak: (Casual alien plants): eremu
lehentasun batzuk hautatzerakoan.
batean noizbehinka hazkuntzatik kanpo lora eta ugal daiHona hemen gehien erabilitako terminoen definizioak:
tezkeen landare exotikoak, baina populazio iraunkorak
Bertako landareak (Native plants): eremu jakin batean osatzen ez dituztenak eta, irauteko, behin eta berriro sartu
behar dutenak.
Sinonimoak: arrotzak, azpiespontaneoCortaderia selloana
ak.
Landare naturalizatuak (Naturaalized
plants): populazioak hainbat belaunaldiz (gutxienez hamar urtez) gizakiaren
esku-hartze zuzenik gabe mantentzen
dituzten landare aloktonoak Haien
bidez edo begetatiboki ugaltzen dira
(errizomak, tuberkuluak, erraboilak,
etab.).
Sinomoak: ezarritako landareak.
Landare
inbaditzaileak
(Invasibe
plants): ale ugaltzaile berriak askotan
kopuru handitan eta parentaletatik nolabaiteko distantziara sortzen dituzten
landare naturalizatuak (100 m baino
gehiago 50 urte bainbo guyxigoan
hazien eta bestelako hedakaien bidez
hedatzen diren taxonak; 6 m baino
gehiago hiru urtero, sustraien, errizo-
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Centranthus ruber

berria ezartzen du (landare kasualak). Taxon batek, aloktonotzat emateko, 100 baino gehiagoan lekualdatu behar du. Distantzia hori, baina,
gutxi gorabeherakoa da, eta egoeraren araberakoa. Arrakastarik izan
ezean, espeziea desagertu egingo
da (arrotza)

Bertakoa ez den espezie bat
lurralde batera iritsikoan gertatzen diren etapak: sarrera, naturalizazioa eta inbasioa.

Bigarren etapa, naturalizazioa gertatzen denekoa, espezieek ugaaltzeko
eta hedatzeko oztopoak gainditzen
dituztenean iritsen da; hau da, hasierako populazioa ugaldu egiten deneSarrera fasean, espezieak eraan, bere tamaina handitu egiten duegile baten laguntzarekin zeharCymbalaria muralis
nean, eta bakarrik betikotzen den
katzen ditu muga geografiko eta
populazioa eratzen duenean. Lanabiotikoak -normalean gizakiadare naturalizatua inbaditzaile bihurren laguntzarekin-, eta bizirauten duen populazio heldu
tu baino lehen, sortasun fase edo aldia izaten da sarritan,
kasuaren arabera luzeagoa edo motzagoa izan daitekeena. Espezie batzuk
naturalizatzen direnetik gutxira hasten
dira euren izaera inbaditzailea agertzen,
baina beste batzuek sortasun aldi luzeagoa dute, eta hazkuntza esponentzialeko ohiko fasea naturalizatu dirnetik
urte askotara agertu ohi da. Sortasun
aldi horretan (lag phase), espeziearen
populazioak haziegiten dira, hein handi
batean gizakien jarduerak lagunduta,
eta populazio tamaina hartzen dute,
horrek euren hedadura eremua zabaltzeko eta espezie inbaditzaile bihurtzeko aukera ematen die. Baliakete, bestalde, egoera horretara beste faktore
baten eraginez iristea (polinizatzaile bat,
harrapari bat, klimaaldaketa, etab.).
Hurrengo etapa heltzean, inbasiora, landareak hedatzeko gaitasuna lortzen du,
Datura stramonium

eta askotan handiak direHelianthus x laetiflorus
en eta parentaletatik
nolabaiteko distantziara
dauden eremu handietan
zabaltzeko gai diren populazio berriak ezartzekoa ere bai. Zenbait
espezie inbaditzaile aldaketak eragiten eremu
handi samar batean.
Ezan bezala askotan,
espezie baten inbasio
prozesuak patroi sigmoidea jarraitu ohi du.
Bertan, askotan hainbat
urteko iraupena izan
dezakeen sortasun fasea
izaten da. Aipatutako
fase horretan, landare
asko ia ez dira nabarmendu ere egiten, harik
eta populazio tamaina
kritikoa lortu eta hazkuntza esponentzialeko fasea edo log phase hasten duten arte.
Gehienetan orduantxe
jabetu ohi gara arazoaz.
Logikoa dirudi onena log
fasea hasibaino lehen jardutea dela pentsatzea; izan ere,
espeziea egonkortu ondoren,
kostua ia jasenezina izan baitaiteke ekonomiaren eta ingurumenaren aldetik.
Lurrande batera iristen diren
espezie guztiak ez dira prozesua osatzeko gai, Gehienak
(%90) ez dira aldi baterako
ezagertzeko gai ere. Espezie
horietako ehuneko batek
hozitzea lortzen du, eta batzuek denboraaldi bat irauten dute. Horietako batzuek,
denborarekin, iraunkorrak diren populazio bideragarriak

Buddleja davidii

osatzea lortzen dute,
eta gutxi batxuek
bakarrik lortzen dute
oztopo guztiak gainditzea eta ekosistema naturalak arrakastaz inbaditzailea.
Prozesu horiek guztiak ikusita, argi
dago espezie inbaditzaileei aurre egiteko aukerarik onena
ahaleginak eta baliabideak inbasioaren
hasierako fasetan
kontzentratzea dela,
iraunkorki ezartzeko
gai diren populazioetan prebentzioko eta
jarduera azkarreko
estrategiak eta protokoloak garatuta.
Euskadiko Flora
aloktona
Euskadin 478 espezie aloktono katalogatu dira;
hau da Euskadiko flora osoaren
% 20,78.
Katalogatutako taxonak 98
familiatakoak eta 298 generotakoak dira. Ondoen ordezkatutako familiak onako hauen dira:
Asteraceae (% 15,69), Poaceae (% 11,3) eta Fabaceae (&
6,07). Horiek ugaltzeko eta
sakabanatzeko sistema eraginkorrak dituzte, eta ugarienak
Matricaria discoidea
dira bertako floran. Nabarmentzekoa da 10 familiak bakarrik aloktono guztien % 56 osatzen dutela. Lamiaceae familia (% 1,46) apenas dago
ordezkatuta bertako floran. Aldiz, beste bi familia oso
ordezkatuta agertzen dira: Amaranthaceae (% 3,14)
eta Solanaceae (% 4,81). Bestalde, familien %
43,88k espezie bakarra du, eta % 19,39k (horietako
hemere-tzik) bi espezie.
Mundu Berria aurkitutakoan, ordura arte ezezagunak ziren landare asko hedatu ziren. Lurraldetan
egun dauden xenofitoen %33,47k amerikar kontinentean du jatorria. Landaren % 26,35 Mediterraneo
eskualdekoak dira berez, eta % 14,43 Asiakoak,
bereziki hazkuntzan erabiltzeko. Gainerako eskualdeen ordezkapena askoz ere txikiagoa da, Europan
(%6,5) eta Afrikan (%4,4) izan ezik.
Sartzeko bideei dagokienez, katalogatutako xenofitoen % 44,14 ustekabean iritsi da gure lurraldera
(nazioarteko merkataritza, komunikazio bideak,
pentsuak, alpisteak, etab.); gainontzeko espezie
exotikoak gizakiak sartu ditu, bere borondatez: %
31,6, lore apaingarri gisa, % 3,14 basoan aprobetxatzeko, eta gainontzekoak hainbat helbururekin
hazitako landare gisa (zuhaina, elikadura, ehunak,
etab.).
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men, estoloien edo zurtoin
herrestarien bidez ugaltzen
diren espezieak).
Irizpide horiek ez betetzeagatik
egun inbaditzaile gisa sailkatzen ez diren landare aloktono
asko inbaditzaile bigur daitezke
etorkizunean.
Transformatzaileak (Transformers): ekosistemaren eremu
handi batean ekosistemaren
jokabidean, egoeran, forman
edo izaeran aldaketak eragiten
dtuzten landare inbaditzaileak.
Beraz, ekosistemetan inpaktu
nabarmenak dituzten landareak
dira.
Ekosistema naturalei eta erdinaturalei bakarrik aplikatzen zaien
termino ekologikoa da.
Belar txarrak (Weeds): nahi ez
diren tokietan hazten diren landareak -ez dute zertan aloktonoak izan-, ekonomian edo/eta
ingurumenean eragin nabarmenak izan ohi dituztenak. Termino
antropozentrikoa da, landarea
belar txartzat jotzen baita gizakien interesei traba eginez gero.
Sinonimoak: landare izurriteak,
espezie kaltegarriak, landare
kaltegarriak.

7
EH 119 Zk.

EH 119 Zk.

BACCHARIS HALIMIFOLIA
Familia: Asteraceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1941
Jatorria: Ipar Amerikako ekialdea
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabil-tzeko hazitakoa
Habitata: komunitate azpihalofilo hezeak,
paduretan, dunetan eta itsaslabarretan.

B

accharis halimifolia espeziea azkar hazten da: 30-40 zentimetro, urtean. Gure
lurraldean hostoerorkorra da, baina hala
ere, infloreszentziaren hostodun brakteei
eusten die, eta, batzuetan, negu aldean,
baita goialdeko hosto batzuei ere, kimuak
sortu arte. Kimuak otsaila hasieran (edo
lehenago) agertzen hasten dira, baina ez
dira nagu amaierara edo udaberri nasiera arte garatzen
hasten. Inoiz ezagututako hazi ekoizlerik emankorrenetako bat da. Urtaro batean, landare eme bakoitzak 10.000
eta 1.500.000 hazi bitartean izaten ditu. Landareak kardilaunari gogor lotutako hazi txikiak sortzen ditu, eta aireak
erraz sakabana ditzake. Kalkuluen arabera, B. halimifoliaren populazioek 376.000 akenio/m2 izaten dituzte. Hazi
ekoizpena jaitsi egiten da landarearen adinarekin eta
dentsitatearekin, baina argia izanez gero, handitu egiten
da. Haziei dagokienez, bederatzi urteko landareek lau
urtekoek baino %31 gutxiago ematen dute. Muturreko
itzala duten lekuetan, landareek hazi gutxiago ematen
dituzte, eta eguzki bete-betean sortutakoek baino ernetze
tasa altuagoa dute. Ernetze tasa %70 eta %99 artekoa

izaten da. Argi gutxi izanez gero, hazi gutxi ernetzen dira,
eta horrek lehia murriz dezake belar dentsitate handiko
eremuetan.
Baccharis halimifolia Espainiako 20 Espezie Exotiko
Inbaditzailerik arriskutsuenetako bat da Euskadiko kostaldean estuario gehientsuetan ageri da, Txinguditik
(Gipuzkoa) Barbaduneraino (Bizkaia), Juncus maritimus
espeziearen ihitoki azpihalofiloak inbaditzen ditu; baita
Elymus pycnanthus especiearen belazeak, gutxi erabilitako zelaiak, Phragmites australis espeziearen lezkadiak
eta hondar sakonuneetako Juncus acutus espeziearen
ihitokiak ere. Sastraka monoespezifiko altu eta trinkoa
osatu ohi du, eta beraz, kanporatu egiten ditu paduretako
berezko espezie heliofiloak; hau da, inbaditutako komunitatearen egitura, fisonomia eta
aniztasuna erabat aldatzen
ditu. Egiaztatua dago, bestalde, haren sustrai sistemak eta
haren orbel ekoizpen handiak
aldaketak eragiten dituela
sedimentazioan. Alde horretatik Baccharis halimifolia espezie eraldatzailetzat har dezakegu; hau da, inbaditutako
ekosistemen izaeran, ezaugarrietan eta forman aldaketa
nabarmenak eragiten dituen
landare inbaditzailetzat.
Australian eta Ipar Amerikan
hainbat teknika mekaniko eta
kimiko dituzte, Baccharis halimifolia, Baccharis neglecta
eta Baccharis pilularis espezieak kontrolatzeko. Metodo
mekanikoak (errotik ateratzea,
motzea, lanberritzea, erretzea
eta soiltzea) urte luzez erabili

balanotes), ni koleoptero (Trirhabda baccharidis, Megacyllene
mellyi) eta diptero bat (Rhopalomya californica). Azkena izan
zen hasieran, kontrol biologikorako proiekturik interesgarriena.
Hemezortzi hilabetetan hamar
kilometotik gora hedatu zen, eta
zenbait eremutan, %93 murriztu
espezieak ekoitzitako zezidioak,
eta dipteroak, beraz, ez zion
horrenbesteko kalterik egiten landare inbaditzaileari. Duela gutxi,
zenbait ikerlan egin dituzte
Floridan Puccinia generoko
onddo patogenoekin: Australian
Puccinia evadens errotu da, udan
eta neguanhosto galera eragiten
duen espeziea.
Baccharis halimifolia espeziea ez da gai luzaroan urpean
egoteko, ez ur gezetan, ez gazietan. Horregatik, teknika
horiez baliaturik, espeziea desagarrarazteko saioak egiten hasi dira. Frantziako Atlantikoko kostaldean landarea
desagerraraztea lortu dute, infestatutako eremua neguko bi edo hiru hilabetetan urez beteta. Frantziako Camargue
Parkean, 2004 eta 2005. urteetan,
Baccharis halimifolia espeziea kontrolatzeko proiektu bat egin zuten, hainbat
metodo uztartuta (landare gazteak
errotik kentzea landareak lurraren arrasean moztea eta, ondoren,landare
zaharrenei herbizidak aplikatzea);
3.400 landare oin desagerrarazi zituzten, kalkulatutako landare guztien
(9.000 oin) %38, gutxi gorabehera.
Landare hay lorezaintzan erabili dute,
gazitasuna jasateko gai delako, bai
itsas haizean. Horrez gain, haizeari,
lehorteei eta hotzari aurre egiteko gai
delako. Komengarria litzateke landare
hau debekatzea.
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dira, eta mota guztietako emaitzak
izan dituzte. Landareen aireko
aldea erabat lortuta ere, neurri
horiek bi edo hiru urtean behin
behar izaten dira, askotan landarea ez baita benetan hilik egoten.
Landareak gazteak direnean edo
dentsitateak baxuak direnean, eraginkorrena landareak sustraitik
kentzea izaten da, ez baitute sakonera handirik izaten. Erretzea eta
soiltzea ez da eraginkorra izaten.
Izan ere, Baccharis espeziearen
kasuan, kimuak berriro agertu ohi
dira lurzoruaren gainean, tratamendua aplikatu eta handik 60
egunera. Haziak bizigaiak izan ez
daitezen lortuz gero (14 hilabete
edo gutxiago), leku ez sortzea.
Hori lortzea oso zaila da, ordea,
isolatutako aleak izaten direlako,
landare ugariren atean edo iristen
zailak diren tokietan, eta haiek
haziak ematen jarraituko luketelako.
Herbizidak erabiltzea hasieran
garestia den arren, espezie inbaditzaileak epe luzera kontrolatzeko
aukera eman dezake. Picloram,
Triclopyr eta glifosatoa erabiltzen
dira gehien, baina hala ere, arriskutsua da haiek hezeguneetan
erabiltzea, beste landare edo animalia batzuengan ere eragina izan
dezake eta. Infestazio maila altua
zuten herrialdeetan metodo kimikoak etengabe garestitzen zirenez,
kontrol biologikoaz baliatzen hasi
ziren, alternatiba merkeagoa zelako. Ildo horretatik, 1967tik aurrera,
ikerketak egin zituzten Australian
Ameriketako hainbat lekutan bildutako 35 intsekturekin: intsektu horiek Baccharis espeziearen osatu emaileak ziren. Orain arte, intsektu horietako
sei era iraunkorrean errrotu dira herrialdean: hiru lepidoptero (Aristotelia icae, Bucculatrix ivelia, Oidaematophorus
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Familia: Aizoaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1982
Jatorria: Ekialdeko Hegoafrika
(Lurmutur hiria)
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabil-tzeko hazitakoa
Habitata: kostaldeko dunak eta
itsaslabarrak.

Familia: Buddlejaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1967
Jatorria: Ekialdeko Asia (Txina)
Sartzeko modua: apaingarri gisa erabiltzeko hazitakoa
Habitata: Arekak, ezpondak eta lugorriak

E

L

andare honen loreak lepidopteroek poliizatzen dituzte, haien lurrin leunak erakarrita. Hazien bidez ugaltzen da, batez ere, eta
sakabanatze anemokoroa izaten du. Hazi
ekoizpena asko aldatzen da landare batetik
bestera, baina, oro har, baldintza egokietan,
handia izaten da (40.000 hazi infloreszentziako). Haziak txiki-txikiak dira, eta zabalune bat
dute; aireak oso erraz sakabanatzen ditu,
oso urrun gainera. Errepideetako eta autopistetako ezpondetan, ibilgailuen joan-etorriak
turbulentziak eragiten ditu lurrean, eta horreek are gehiago errazten du hedapena.
Sustraitik birsortzeko gai da; moztu eta gero,
adibidez. Baita izotzaldi batek aireko aldea hil
ondoren ere. Azkar eta indar handiz hazten
da; batez ere, aldez aurretik bertako landareak desagerrarazi badituzte. Oso azkarkolonizatzen ditu lurzoru soilak edo landare gutxi
dutenak. Ugariagoa da Bizkaian, bereziki
Bilboko eremu metropolitanoan; hiri inguruko
industrialdeetan eta iraulitako lursailetako
bideetan, batik bat. Natzuetan bi edo hiru
metroko zuhaixka multzoak ere osatzen ditu,
eta haietan, hura izaten da zurezko zurtoina
duen bakarra. Zorionez, oraingoz, ez da
mehatxua babestutako naturguneetan. Hala

ere,
Bizkaian
eta
Gipuzkoan badira populazioak, behealdeko eremuetan batez ere (400
metrotik behera), eta
hedapen arrisku nabarmena izan lezakete etorkizunean.
Erresuma Batuan, 20
espezie aloktono inbaditzaileenen artean sartu
dute. Azken urteotan izugarri zabaldu da; horrenbeste, ezen klima aldaketarekin lotu izan duten
hedapena, Suitzan ere
arazoak eragin ditu, eta
“zerrenda beltz” batean
dago, beste 26 espezie
aloktono inbaditzailerekin
batera.Indar handiz hazten denez, oso kuminitate
trinkoak osatzen ditu: komunitate horiek flora erruderala,
oso hutsala, izaten dute, oro har. Ondorioz, oso
zaila da bertako espezieak haztea; hori guztia
bereziki kezkagarria izan daiteke ibaiertzetako
habitatetan.
Landare honen aurkako prebentzio neurrien
artean, ezinbestekoa da lorezaintzarik kanpora
uztea; inbadi ditzakeen eskualdeetan, gutxienez
(lurzoru termoepela eta behealde erdi-epela).
Hazi gutxiago ekoizten duten aleak erabiltzea da
beste aukera bat. Kontrol mekanikoaren kasuan,
landare gazteak errotik kendu edo landare helduak moztu behar dira, betiere sustraiak lurretik
ateraz, berriro sor ez daitezen. Metodo kimikoei
dagokienez, glifosatoa arrakastaz erabili izan
dute, zenbait kasutan, landare gazteetan. Hazi
kopuru izugarria ematen duenez, tratamendua
urtero errepikatu behar da sortutako landare
berrietan. Azkar hazten diren bertako espezieak
landaretzak (adibidez, Betula celtiberica eta
Salix atrocinerea) mugatu egingo luke espezie
honek lursailak berriro infestatzea.

spezie inbaditzailea da hainbat herrialdetan. Australian, Zeelanda Berrian,
AEBetan (Kalifornia eta Florida), Ozeano
Bareko zenbait uhartetan, Britainia
Handian, Irlandan, Frantzian, Italian,
Albanian,
Grezian,
Tunisian,
Mexikon, Txilen eta Argentinan.
Portugalen itsaslabarrak eta dunak
hartu eta arazo larriak eragin ditu bertako landareen artean. Italia erdialdean, kostaldeko dunetan, inbaditzaileen artetik espezierik arriskutsuena
dela uste. Espainiari dagokionez,
Kanarietan eta Penintsulako iparraldean etaiparmendebaldean dago;
batez ere, itsaslabarretan. Cena dela,
Mediterraneoko kostaldean ere badago: Katalunian, Valenzian, Andalizian
eta Balear Uharteetan. Espainiako 20
espezie exotiko indabitzailerik arriskutsuenetako bat da. Espezie honen
landareak indar handiz hazten dira
(40 zentimetro urtean, gutxi gorabehera), eta tapiz zabalak eta trinkoak osatzen dituzte: zenbait kasutan, erabat
ordezkatzen dute bertako landaredia. Landare honek
erraztasun izugarria du sustraiak eta, adabegi guztietan.
Aldakaitzak sortzeko; beraz, zurtoinaren edozein zati propagulu bihur daiteke. Haren hondakin organikoek eragotzi egiten dute landaredi naturala haz dadin. Izan ere, landareak eragin fitotoxikoa du eta ernetzea galarazten du.
Erraz aurre egiten die lehorteei, gazitasunari eta hondar

substratuei; horregatik erabili ohi dute lorezaintzan.
Dunetara eta kostaldeko
itsaslabarreta erabat egokitua dago, eta ondo aurre
egiten die inguru horietako
baldintza gogorrei.
Batik bat, eskuz egin dira
Carpobrotus espeziea desagerrarazteko saioak. Menorka uhartean, landare hau
kostaldean desagarrerazteko programa bat bultzatu
zuen bertako gobernuak
2002-2004 urteetan, LIFE
proiektu baten bidez; programak baldintza egokiak
sortu nahi zituen berriro bertako florarentzat. Guztira,
832.148 kilo landare kendu zituzten eskuz; 233.785 metro
karratuko azalera hartzen zuten.
Landarearen kontrol kimikoari dagokionez, glifosatoa %
2an erabili izan dute, eta tratamenduak eraginkorrak izan
dira. Asturiasen, Carpobrotus espeziea Roundup (glifosatoa: %36) produktuarekin desagerrarazteko saioa egin
zuten Xagóko dunetan. Tratatutako landare guztiak hil
egin ziren bizpahiru hilabeteren buruan, eta
bertako florak (Ammophilia arenaria,
Crucianella maritima, Pancratium maritimum) ez zuen honetan, ur ugari baitu hostoetan eta zurtoinean. Oraingoz, ez dago
Carpobrotus espeziea biologikoki kontrolatzeko organismorik.
Euskadiko kostaldeari dagokionez, kontuan
hartu behar dugu dunek eta itsaslabarrek
garrantzi handia dutela naturaren ikuspegitik. Landarearen populazioak, Bestalde, toki
jakin batzuetan baino ez daude, eta hura
desagerraratzea erraz samarra da.
Horregatik guztiarengatik, espeziea erabat
desagerrarazteko eta, ondoren, egoera
monitorizatzeko neurriak hartu beharko lirateke. Debekatu egin beharko litzateke landare hau apaingarri gisa erabiltzea, inausketak utzitako hondarrek (esate baterako)
inbasio arriskurik sor ez dezaten.
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CARPOBROTUS EDULIS

BUDDLEJA DAVIDII
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CONYZA SUMATRENSIS

Familia: Asteraceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1906
Jatorria: Ekialdeko Ipar Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien
Habitata: arekak, legardiak, lugorriak
eta eremu irekiak

Familia: Asteraceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1967
Jatorria: Hego Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: arekak, dunak eta lugorriak

C

onyza canadiensis espeziea ongi
bereizten da, ez baita, oro har, bilotsua,
eta Euskal Herrian bizi diren beste bi taxonekin alderatuta (Conyza sumatrensis eta
Conyza bonariensis), panikula lirainagoa eta
irekiagoa duelako.
Genero eta familia bereko beste hainbat
espezieren antzera, urteroko landare hau
hazi asko sortzeko eta, airearen etakardiluaren laguntzaz, haiek sakabanatzeko gai da:
Conyza canadiensis eta Coniza sumatrensis
espezieen kasuan, prozesu horrek bat edo
bi egun behar izaten ditu, fruituak heldu
ondoren.Haziak udazkenean edo udaberrian ernetzen dira, baina batzuetan, baldintzak egokiak badira, baita uda erdialdean
ere.Udazkenean ernetzen badira, negu
osoa irauten duen hosto erroseta bat sortzen dute; landarea udaberrian hazten da
berriro, eta azkenik udan loratzen da.
Ipar Amerikako Conyza canadiensis espezieari buruzko zenbait daturen arabera,
udazkenean sortutako landareen %91k udaberria arte irauten dute. Uztailean eta abuztuan sortutako landareak erroseta moduan
geratu ohi dira hurrengo udaberria arte:
haietako batzuk ez dira garatzen, eta udazkenean ematen dituzte loreak Conyza canadiensis espezieko landare batek 200.000
hazi eman ditzake, eta, haietatik, %80 erne
egingo dira. Hazien sakabanaketari dago-

C

kionez, zenbait datu
jakinarazi dituzte Conyza
canadiensis
espeziearen inguruan:
arto
sail
batean,
12.500 hazi, 0,9 m2ko,
hazi sortzailearengandik 600 metrora; 125
hazi baino gehiago, 0,9
m2ko, 12 kilometrora.
Landare handienek txikiek baino hazi gehiago sortzen dituzte.
Jatorrizko
eremuan
nekazaritzarako belar
txartzat dituzte Conyzaren hiru espezieak. Areketan, errepideetako
ezpondetan,
abandonatutako orubeetan, otalurretan,
lugorrietan eta abarretan bizi dira denak.
Conyza canadiensis
sarri hazten da laborantza lurretan eta
soroetako komunitateetan. Horrez gain,
komunitate naturalak eta erdinaturalak
inbaditzeko gai da, batez ere kostaldekoak:
dunez osatutako ekosistemak, ibaiertzak
eta ibaietako legardiak, esaterako.
Oso zaila da espezie hauek errotik kentzea.
Izan ere, lur mugimenduek, azpiegitura
lanek eta, oro har, espazioaren antropizazioak lagunduta, oso hedatuta daude lurralde osoan. Conyza generoko hiru espezieek, oro har, habitat erruderalak edota soroak inbaditzen dituztela kontuan harturik,
herbizidak dira landareak kontrolatzeko
metodorik eraginkkorrena. Hala ere, zenbait ikerketaren arabera, Conyza canadiensis espeziea herbizida bati (paraquat, glifosatoa) edo biri (atrazina eta Glean) aurre
egiteko gauza da.

onyza sumatrensis eta Conyza bonariensis erraz bereiz daitezke elkarrengandik; izan ere, lehenengoa sendoagoa da,
kapitulu txikiagoak ditu, lore ugaridun panikula bat du eta alde batera okertzeko joera
du, pisua dela-eta. Antza, Conyza sumatrensis espeziea nahi gabe sartu zen europan
eta Espainian, Frantziatik barrena, XX.
Mende hasieran Euskadin ohikoa bada ere,
ez da sarritan aipatu, Conyza generoko
beste espezie batzuekin nahastenbaita
askotan.
Genero eta familia bereko beste hainbat
espezieren antzera, urteroko landare hau
asko sortzeko eta, airearen eta kardilauen
laguntzaz, haiek sakabanatzeko gai da:
Conyza sumatrensis eta Conyza canadiensis espezieen kasuan, prozesu horrek bat
edo bi egun behar izaten ditu fruituak, heldu
ondoren. Haziak udazkenean edo udaberrian ernetzen dira, baina batzuetan, baldintzak egokiak badira, baita, baita uda
erdialdean ere. Udazkenean ernetzen badira, negu osoa irauten duen hosto erroseta
bat sortzen dute; landarea udaberrian hazten da berriro, eta azkenik udan loratzen da.
Conyza sumatrensis espezieak Conyza
canadiensisak baino gaitasun handiagoa du
baldintza gogorretan bizitzeko: lehendabizikoa lehenago hasten da garatzen, eta beste
landare batzuk gertu izanez gero, edo ura
eta elikagaiak lortzeko, jokabide lehiakorra-

goa du.
Hiru espezieak (Conyza
sumatrensis,
Conyza
canadiensis eta Conyza
bonariensis) ugariak dira
Euskal Herrian, eta
nahiago izateen dute
aldatutako inguruetan
bizi (nitrifikazio maila
altua duten lurzoruetan,
lugorrietan, areketan eta
lursail irekietan). Hainbat
itun fitosoziologikoz osatutako komunitateetan
bizi dira: Chenopodion
muralis, Sisymbrion oficinalis
eta
DaucoMelilotion, ia beti 600
metrotik behera. Conyza
bonariensis espeziea
hiruretan termofiloena
da eta, braz, kostaldetik
hurbil bizi da, 100 metroko altitudetik behera.
Espezie hau kontrolatzeko metodorik eraginkorrena kimikoa izan daitekeen arren, herbizidak
maiz erabiltzeak mesede egiten omen dio epe
luzera, inguruko edozein lehiakide desagertzeen delako eta eremu irekiak sortzen direlako
(oso egokiak landare hau sortu eta gara dadin).
Nolabaiteko aldaketa duten naturguneetan (esaterako, dunez osatutako ekosistemak, Conyza
bonariensis eta Conyza sumatrensis espezieen
gero eta aale gehiago dituztenak), landareak
eskuz kentzea litzateke kontrol metodorik egokiena; horrekin batera, ezinbestekoa da luzaroan jarraipena egitea, landare guzti-guztiak kentzeko eta hazi guztiak desagerrarazteko, alegia.
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CYPERUS ERAGROSTIS

Familia: Poaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1949
Jatorria: Hego Amerika
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: arekak, ezpondak, iraulitako,
lursailak, sastrakak eta sasiak

Familia: Cyperaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1852
Jatorria: Amerika. Tropikala
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitaakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: ubideak, lubakiak, arekak,
ibaietako harritzak eta ugarietako eta
putzuetako ertzak

L

E

uropan espezie apaingarri gisa sartu
zuten 1775 eta 1862 bitartean. Guineak
esan zuen 1953an, lehen aldiz, basati bihurturik topatu zuela Santanderreko badian.
Aipangarri gisa erruz erabiltzen da penintsula osoan, eta Kantauri, Itsasoko kostaldean
askotan bertakotzen da, hazien bidez.
Katalunian eta Levanten toki jakin batzuetan bihurtzen da
basati. Hala ere, lurralde horiek Mediterraneoko ezaugarri
garbi-garbiak dituzte, lehorte handiak izaten dira, beraz,
eta horregatik, hidrikoki orekatutako lurrak bilatzen ditu
beti landareak.
Euskal Herrian, 80ko hamarkadakoa da lehendabiziko
apaimena; kasu horretan ere landarea apaingarria zen.
Hedapena zela eta, 90eko hamarkadan, kezka sortzen
hasi zen Bizkaian.
Bizkaian eta Gipuzkoan Cortadella selloana espezieak
habitat artifizialak edo eraldatutakoak kolonizatzen ditu:
lugorriak, iraulitako eremuak, ezpondak eta bideetako
arekak, esaterako. Dena dela, gero eta sarriago agertzen
ari da eraldatze txikiagoa eta, zenbaitetan, ingurumen
balio handia duten eremuetan (sastrakak, larreak, hezeguneak, padurak eta kostaldeko hareatzak). Horrez gain,
Pinus radiata espezieaz osatutako baso gazteak ere
infestatzen ari da. Izan ere, ikusitakoaren arabera,
Cortadella selloana espeziearen komunitate dentsitateak
gora egiten duen neurrian, espezie horrek kolonizatutako
habitat ez-artifizialek eta haien anniztasunak ere gora egi-

ten dute. Araban gutxiago agertu da, nahiz eta landare
helduak neguko izotzari aurre egiteko gai diren; landare
gazteak, berriz, ez dira gai. Hori dela-eta, espezie honen
kolonizazio gaitasuna nabarmen jaisten da neguko tenperaturarik baxuenak jaitsi ahala. Aitzitik, kostaldetik hurbil,
inbasio gaitasun handiagoa du, epelak baitira neguko
teenperaturak, eta negu atseginak dituzten urteetan,
hamar hilabeteraino luza dezake hazkuntza begetatiboa;
horrek abantaila handia ematen dhoni, bertako landareekin alderatuta.
Eremu hezeak nahiago dituen arren, Pampako lezka
askoz ere ugariagoa eta ohikoagoa da habitat erruderaletan. Estres hidrikoa neurrizkoa edo baxua denean,
Cortaderia selloana espezieak maximizatu egiten du lurzorutik hartutako ura, eta horretarako, biomasa gehiago
sortzen du lur azpian (sustraietakoa). Aldi berean, minimizatu egiten du lurruntze-transpirazioaren ondoriozko ur
galera eta, beraz, hosto gutxiago sortuta, murriztu egiten
du aireko aldeko biomasa.Horrek guztiak nolabaiteko
abantaila ematen dio bertako espezie askorekiko lehian.
Batez ere, zenbait eremutan (Bizkaiko mendebaldetan,
adibidez): gehienbat eurosiberiar landaredia duten eta,
maiz, ekaina eta abuztu bitartean bi
hilabetetik beherako lehorraldiak
(azpimediterraneoarra)
dituzten
lekuetan, hain zuzen ere.
Apaingarri gisa ugari salerosten
denez, gaur egun funtsezko landare
exotiko inbaditzaile bihurtu da planetako hainbat lekutan; batik bat, ipar
latitudeko 30º eta 51º paraleloen artean (Espainia, Portugal, Frantzia, Italia,
Britainia Handia, Kanariar Uharteak,
Madeira, Azores, Hawaii, AEBak) eta
hego latitudeko 30º eta 40º paraleloen
artean (Zeelanda Berria, Australia,
Tasmania, Cook Uharteak, Kermadec
Uharteak, Hegoafrika, Swazilandia).
Espainiako 20 Espezie Exotiko
Inbaditzailerik arriskutsuenetako bat
da.

andare hau oso ugaria da belartza higrofiloetan, ihitzetan, zelai hezeetan eta ibaiertzetan, ubideetan eta urtegietan, 650 metrotik
behera. Ibaietan, ertzetik hurbil eta uda
garaian ibilguan bertan ere garatutako hainbat
landare komunitatean bizi da. Azkar hazten
da, eta begetatinoki ugaltzen da,
errizoma, laburren bidez. Uda
amaieran emandako fruituak erraz
hedatzen ditu urak. Uretako
hegaztiek ere lagundu egiten dute
haziak urrun zabaltzen, buztinarekin nahasirik eramaten baitituzte
hanketan.
Espezie hau Espainiako landare
aloktonoen
zerrendaren
I.
Eranskinean ageri da, jokabide
inbaditzaile nabarmena du, eta
espezie arriskutsuenen artean
dago, ekosistema naturaletan eta
erdinaturaletan eragin ditzakeen
kalteengatik; antropizatutako ingurunean ere har ditzake. Beste lan-

dare hidrofilo batzuekin jarduten du lehian, eta populazio ia
monoespezifikoak sortzen ditu
sarri; horrek larri mehatxatzen
ditu hezeguneetako berezko
landareetako zenbait.
Hain da zabala landare honen
inbasioa, eta hainbeste habitat
koloniza ditzake, ezen gutxi
egin baitaiteke haren hedapena eragozteko. Habitat ahulenetan -ur bideak eso toki hezeak- landarea nola kontrolatu
eta desagerrarazi da arazo
nagusia. Izan ere, eremu
horietan ondorio larriak eragiten dituzte herbizidek. Espezie
hori eta beste batzuk kontrolatzeko, herbizida ugari erabiltzen dira -laborantza lurretan,
batez ere-; 2,4-D+loxinil; 2,4-D
Azidoa; glifosatoa: Halosulfuron; Imazaquin; Pidorasm; SMetolactor.
C. rotundusa aurrekoarekin
lotutako espeziea da, eta
2005ean hauteman zuten
lehen aldiz Bizkaian, Astondoko dunetan -Gorlizen-; makineria astuna sartu zenean
agertu zen espeziea. Zenbait
egileren arabera, munduko
belarrik okerrena da. Komenigarria litzateke berehala
desagerraraztea, haren hedapenak oso ndorio larrial eragingo bailituzte duna horietako
landareetan -IKT (Interes
Komunitario Tokia) batean
daude dunak-.

E U S K A D I K O F L O R A A L O K T O N O INBADITZAILEA

E U S K A D I K O F L O R A A L O K T O N O INBADITZAILEA

14

CORTADERIA SELLOANA
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Familia: Polygonaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1985
Jatorria: Asiako ekialdea (Japonia, Korea
eta Txina)
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: ibaiertzeak eta areka hezeak

L

andare honek errizoma handiak sortzen
ditu; lur azpian landare nagusitik zazpi
bat metrora irits daitezke, eta bi metroko
sakonera ere izan dezakete. Hori esker, lurzoruko elikagaiak eta ura hobeto aprobetxatzen ditu, eta lehiakorragoa da,
inbaditutako eremuetako landare
autoktonoak baino. Almidoia pilatzen du erreserba grisa, eta, horri
esker, azkar ernaberritzen da udaberrian.Gramo batetik gorako errizoma zatiak gai dira bat sortzeko;
beraz, uholdeek bizkor eraman ditzakete propaguluak ibaian behera.
Falopia japonica espezieaz kotsatutako lurren garraioa ere bada eremuak kolonizatzeko beste bide bat.
Leku jakin baten errotu ondoren,
oso azkar hazten da; populazio trinkoak osatzen ditu, eta haien azpian
ia ez da beste espezierik hazten.
Apirilean, errizometako erreserbak
mugitu egiten dira eta, haiei esker,
zurtoin berriak azkar hazten dira, udazkenean errizomaren adabegietan eta zutoinen oinaldean sortutako ernamuinetatik abiatuta. Kalkuluen arabera, landarea zortzi
zentimetro haz daiteke egunean, sustrai sistema zabalari
esker. Itzalak ez dio on egiten, eta, horregatik, eremu ire-

kietan besterik ez da
bizi. Negua iristen
denean, aireko aldea hil egiten da,
baina hala ere, denbora luzea behar
izaten du erabat
usteldu baino lehen.
Espezie honen hostoen eta zurtoinen
usteltze tasa oso
motela da, beraz,
eta horregatik, materia organiko geruza lodi bat sortzen
da lurzoruan; beste
landare batzuk haz
daitezen eragozten du geruza horrek.
Falopia japonica espezie Japonian, Korea eta Txinan sortua da. Japonian, espezie honek hainbat ekosistema
kolonizatzen ditu (ibai ibilguak, areka hezeak, sumendietako lurzoru soilak...); haietan guztietan, primokolonizatzaile eraginkorra izaten da, eta ekosistema garatzen laguntzen du, elñikagai erreserba delako eta hostoak usteldutakoan, materia organiko ugari
uzten duelako.
Erresuma Batuan 1825ean sartu zuten
apaingarri gisa eta, handik Europako
iparraldeko eta erdialdeko beste
herrialde batzuetara eta Ipar Amerikara zabaldu zen. Gaur egu, oso landare
inbaditzaile arriskutsua da Europako
zenbait
herrialdetan
(Britainiar
Uharteak, Frantzia, Alemania, Txekiar
Errepublika, Polonia, Austria, HUngria,
Espainia...), AEBetan, Kanadako hegoaldean, Zeelanda Berrian eta
Australian. Bideak (errepideak eta
trenbideak) eta ibaiak erabiltzen ditu
inbasioetan.
Euskal Herrian, ibaietan agertu izan
da; Ibaizabalen eta Gobelasen,

erabat
desagerrarazten
dute bertako flora osoa. Aldi
berean, batez ere, erriberetan, nabarmen aldatzen du
ekosistemaren dinamika,
eta eragin txarra du bioaniztasunean, ez soilik bertako
florari dagokionez, baita
harekin lotutako faunari
dagokionez ere.
Kalte ekologikoez gain,
garrantzi handiko kalte ekonomikoak ere sortzen ditu.
Izan ere, husteko gaitasuna
murriztu egiten du ibaietan,
eta eraikuntza eta lan publikoak kaltetzen ditu. Zenbait
kasutan, asfaltoa bera ere
zeharkatzeko gai izaten
dira zurtoinak. Eta errizomek hodiak hartu eta suntsitu izan dituzte, “hezetasun”aren bila.
Klima hezeak, hotz handirik
ez, eta uda euritsuak behar
dituenez, Espainian, Kantauri aldean sortzen ditu
arazo nagusiak. Mediterraneoko eremuetan noizbehinka baino ez da agertzen, hidrikoki orekatutako
lurzoruetan; Kataluniako
kostaldeam, adibidez.
Landare hau desagerrarazteko eta kontrolatzeko dehien erabilitako mekanismoa
herbizidak dira. Glifosatoa, gehienbat, ez duelako luzaroan irauten lurzoruan eta eremu hezeetan ere erabil daitekeelako. Britainia Handiko Nature Conservancy Councilen aholkuaren arabera, 2 kg/ha erabili behar dira abuztuan. Dena dela, lehenago, ekaina eta uztaila artean, landareak moztu behar dira. Picloram ere erabili izan dute
udaberrian eta, berez eraginkorragoa den
arren, luzaroan irauten du lurzoruan; ez da
komeni, beraz, ur bideetatik gertu erabiltzea.
Tratamendu horiek ondorengo urteetan
errepikatu behar dira errizoma erabat hiltzeko, berriko sortzeko gai da eta -indar
txikiagoaz-. Azkar hazten diren zuhaitz
autoktonoak erabilita ekosistema leheneratzea neurri osagarri egokia da. Izan ere,
haiek hazitakoan, itzalak ez dio Fallopia
japonica espezieari berriro hazten utziko.
Europan, espezie honen populazioek uniformitate
genetiko
handia
dute
(Ingalaterrako populazioak klon bakar
batetik sortuak dira, antza). Horrek esan
nahi du kontrol biologikoa ezartzeko hautagai egokia dela. Kontua da, ordea, ez
dela orain arte organismo eraginkorrik aurkitu.
Metodo mekanikoak ez dira eraginkorrak
izaten, urtero errepikatu behar izaten baitira: lurzoruan errizoma asko geratzen dira,
eta udaberriro, landareak berriz hazten
dira, eta indar handiagoaz, oro har.
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FALLOPIA JAPONICA

Bizkaian, eta Deban,
Urolan
eta
Orain,
Gipuzkoan.
Gutxiago
bada ere, Kadagua eta
Nerbioi ibaietan ere azkar
hedatzen ari da. Zenbait
bidetako areka hezeetan
ere ageri da; ale gutxiago,
ordea.
Ibaiertzetan populazio trinkoak osatzen ditu. Hondar
zoru arinetan, batik bat;
urteroko ur goraldien
ondorioz elikagai ugari
dutenetan, alegia. Populazio horiek ibaiertzetako gainerako espezieak
kanporatzen dituzte, eta
batez ere, sahatsak eta
haltak haz daitezeen oztopatzen dute; ibaietako
basoa lehenera etor dadin
eragozten dute hartara.
Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Rubus
ulmifolius edo Calystegia
sepium landare igokariak
baino ez dira, Fallopia
japonica landareen zurtoinetik gora eginda, bizirauteko gai; gainontzeko
espezieei
dagokienez,
inbasioa oraindik bukatu
gabe duten tokietan baino
ez dira agertzen.
Natura Babesteko Nazioarteko Batasunaren arabera, landare hau munduko ehun Espezie Exotiko Inbaditzaile kaltegarrienen artean dago, baita Espainiako 20 espezie
Exotiko Inbaditzaile nagusien artean ere. Lehen esan
bezala, landare hau, inbaditutako eremuetan, ziztu bizian
populazio trinkoak sortzeko gauza da; populazio horiek
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Familia: Convolvulaceae
Kategoria: espezie aloktono
erda-tzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1990
Jatorria: Amerika. Tropikala
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: errudelarizatutako
heskaiak eta belartzak, kostaldetik
hurbil.

Familia: Asteraceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1996
Jatorria: Ipar Amerika
Sartzeko modua: hainbat helburutarako
landatzen da; normalean, elikagai gisa edo
bazkarako erabiltzeko
Habitata: ibaietako erriberak

K

anada eta AEB sortua, Europan
(Frantzian) XVII. mendean sartu zuten.
Patata hedatu aurretik, landare hau ugari landatu zuten, pertsonak eta animaliak elikatzeko. Orburuaren antzeko
zaporea du; bi landareak
onuragarriak dira diabetikoentzat, inulina fruktuosa
bihurtzen baita irakiten ari
diren bitartean. XVIII. Mende
erdialdean, oso ohikoa zen
Espainian, Quer-en arabera.
Europako hainbat herrialdetan landare aloktono inbaditzailetzat dute, baita Australian,
Zeelanda
Berrian,
Japonian eta Txilen ere.
Espeziearen ugalketa begetatiboa errizomen eta tuberkuluen bidez egitenda.
Eremu antropiko hezeetan
sarri agertzen den arren,
arrisku nagusia eremu natural
hezeak -ibaiertzak inbaditzeko gaitasun handia da.
Komunitate trinkoak osatzen
ditu, eta, beraz, bertako
espezieak errotzea galaraz-

J

ten du. Ondo aurre egiten die tenperatura
baxuei, eta nahiago ditu ph neutrodun
substratuak eta eremu eguzkitsuak.
Errizoma zatien bidezko birsorkuntzaren
batez bestekoa %88 da, eta %96 tuberkulu zaatien kasuan. Hazkuntza modu
bertsua duten beste espoezie inbaditzaile
batzuekin alderatuta (Fallopia japonica,
adibidez) H. tuberosus espezieak birsortzeko gaitasun handiagoa du. Tuberkuluen
eta errizomen bidez ugaltzeko gaitasun
horri esker, espezie hau oso erraz hedatzen da ur bideetan, uholdeen bidez.
Uholdeek beste eremu batzuk irekitzen
dituzte, eta Gelianthus tuberosus espezieak aise koloniza ditzake. Haziak ere
uraren bidez sakabana daitezke; ibaiertzetan ernaltzen
dira eta, komunitateak sortzen dituzte -monoespezifikoak, gehienetan-.
Kontserbazioaren ikuspegitik
baliorik ez duten eremuetan
herbiziden bidez kontrola daitezke populazioak. Ibaiertzetako komunitateetan, metodo
mekanikoak erabili behar
dira, eta lurzoruan errizoma
edo tuberkulu bat bera ere ez
dagoela egiaztatu behar da.
Hainbat organismok eraso
egiten diote landare honi;
zenbait onddok, bakteriok,
nematodok eta birusek, esaterako. Organismo horiek
erabilgarriak izan litezke
espeziea biologikoki kontrolatzeko.

atorriz, espezie neotropikala da,
zenbait eskualde tropikaletan eta
azpitropikatetan sortua; Argentinatik
AEBetako hegoalderaino. Asko erabiltzen da lorezaintzan etaa, gaur egun,
Europako hegoaldean, Afrikako hegoaldean, Australian, Zeelanda Berrian,
Makronesian eta Ozeano Bareko hainbat artxipielagotan bizi da bertakotuta.
Hazi bidez ugaltzen da, baita begetatiboki ere, estoloi bitartez. Hala ere,
eremu azpitropikaletatik kanpora, ugalketa begetatiboa da ohikoena. Espezie
termofilo honi ez dio on egiten negu hotzak, eta izotzaldi handietan hostoak gal
ditzake. Horregatik, izotzaldi gutxi dituzten klima epeleko eremuak baino ez
ditu inbaditzen; eremu horietan azkar
hazten da, eta edozein euskarri naturaletan (zuhaitzak, zuhaixkak...) edo artifizialetan (pilareak, hesiak, murruak...)
gora egiten duten populazio trinkoak sortzen ditu. Hain
populazio trinkoak osatzen ditu ezen, landare batean
gora eginez gero, “ito” egiten baitu landarea. Hesietan,
basoetako orletan eta eriberetan mehatxu handia izan
daiteke bertako florarentzat: itzal handia ematen du, eta
horregatik, basoko espezieak ere, ezta zuhaitzak ere, ez

dira ernaltzeko eta hazteko gai.
Espezie hau kontrolatzeko,
metodo mekanikoak erabil daitezke; inbasioa zenbait eta txikiagoa izan, orduan eta eraginkorragoak dira neurri mekanikoak. Zurtoin birakariak eta sustraiak sortzeko gai diren adabegi
guztiak ken daitezke. Zurtoinik
lodienak zuri daitezke, hil egin
daitezen. Moztutako atal guztiak
kendu eta deuseztatu egin behar
dira, eta moztutako zurtoinak
imazapir edo glifosatoa duen
herbizidaren batez igurtzi behar
dira. Imazapir ez da erabili behar
ura hurbil duten lekuetan, oso
kutsagarria baita arrainentzat.
Herbizida horren eraginak, bestalde, hilabete luzez iraun
eta bertako flora kalte dezake. Zenbait kasutan fluometurona erabili izan dute, eta, emaitza onak izan omen ditu
genero honetako espezieen aurka.
Ipomoea indica generoak hogei bat izan zientifiko izan
ditu azken hiru mendeetan, neurri
handi batean, genero handi honen atalak genero independienteetan sailkatu
izan dituztelako zenbait autorek
(Parasitipomoea eta Pharbitis, adibidez). Egile gehienen ustez (Austin
1984), izen zuzena Ipomoea indica da
Merr; izan hori Convolvulus indicus
Burm basionimoan dago oinarrituta, J.
Burmanek 1755. urtean Convolvus
generoan sartutakoa.
Egile batzuek (Acevedo-Rodríguez
2005) acuminata barietatean sartu
dituzte hiru lobulu dituzten hostodun
landare ilegabeak; lobulu gabeko eta
bihotz formako hostodun landareak,
berriz, indica barietatean sartu dituzte.
Euskal Herriko populazio gehienek bi
motetako hostodun landareak dituzte,
baina hiru lobulu dituztenak dira nagusi.
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IPOMOEA INDICA

HELIANTUS TUBEROSUS
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Familia: Poaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1934
Jatorria: Hego Amerika (Brasil eta
Argentina)
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa; salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: sega zalaiak, belardi hezeak
eta arekak

Familia: Onagraceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1985
Jatorria: hibridoa
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: kostaldeko dunak eta ibaietako
hondar erriberak

H

E

spezie hau Ipar Amerikako bi espezieren (Oenothera grandifora
eta
Oenonthera elata) arteko bat-bateko hibridazioaren ondorioz sortu zen; antza,
Ingalaterran gertatu zen hibridazioa, XIX.
Mende erdialdean, eta handik aurrera,
Europan hassi zen hedatzen, lehendabizi,
eta, ondoren, munduko beste leku batzuetan, gizon-emakumeen jarduerak
lagunduta. Gaue egun, espezie aloktono
inbaditzailea da Australian, Tasmanian,
Zeelanda Berrian, AEBetan, Txilen eta
Europako 15 herrialdetan baino gehiagotan.
Loreak ekainean agertzen dira, baina kostaldetik hurbil hazten diren landareek
beste loraldi bat izaten dute irailean.
Fruituak udan heltzen dira, eta haziakudazken hasieran hedatzen dira. Haziek ez
dute urrutira iristeko mekanismorik edo
egiturarik, baina luzaroan irauteko gai
dira, ordea; horrenbestez, luzoruan pilatzen dira eta luzaroan bizirauten dute. Lur
azpiko hazi multzo horiek ernaldu egin
daitezke baldintza egokietan: hori gertatzen denean, populazio handi eta trinkoak
sortzen dituzte, eta, haiek, aldi berean,
milaka hazi.
Landare hau azkar hedatzen da bideetatik

barrena edo lur mugimenduei esker, baita ibaietako
erriberetan ere, aldizkako
ur goraldiek haziak ibaian
behera eramaten dituzte
eta. Espezie honen populazio asko eraldatutako
lekuetan agertzen dira,
baina ez dute, zuzenean,
eragin txarrik izaten bertako floran edo landareetan.
Hala ere, inbasio berrietarako hedapen foku izaten
dira.
Batzuetan, balio ekologiko
handiko ekosistema naturaletan
agertzen
dira
(duna-sistemetan, adibidez), eta orduan inbasioa
mehatxu handia izaten da
bertako espezieentzat, landare inbaditzaile hau oso
lehiakorra eta eraginkorra
baita ura, elikagaiak eta
lekua lortzeko orduan, alde
horretatik, bertako landareak errotzea eta haztea eragozten du.
Ugalketa begetatiborako lur azpiko organorik ez duen bi urtez behingo espeziea
denez, handia da, belarkara, eta ez du
ez arantzik, ez egitura zorrotzik. Beraz,
nahiko erraza eta eraginkorra izaten da
hura eskuz kentzea (hobe ekainean eta
uztailean, fruituak heldu baino lehen
betiere, hazi berriak sakabana ez daitezen). Hazi multzo handiak sortzen dituenez, tratamendua hainbat urtetan errepikatu behar izateen da, hazi guzti-guztiak
deuseztatuarte. Metodo horrek emaitza
onak izan ditu Kantabriako leku batzuetan, eta horrez gainera, erraza da eta ez
du inolako kalterik eragiten; beraz,
boluntario talde batek egun gutxi batzuetan egin dezake lan guztia.

azi bidez ugaltzen da batez ere. Hala
ere, errizoma bidez ere kimuak sortzeko gai da, landarea moztu ondoren.
Behaketek agerian utzi dute hezeguneetan
haziek muzilagodun jariakin bat
sortzen dutela ura ukitzen dutenean; ziur asko, jariakin horrek
lagundu egiten du hazien sakabanaketa exozookoroa, edozein azaleratan (animalien hankak, ilea
lumak, gizakiak eta haien arropak,
zapatak, makineria...) erantsita
geratzeko gaitasuna ematen die
eta.
Nahiago lurzoru astunak eta hezeak, baina, hala ere, lehortea ondo
jasateko gai da, betiere laburra
bada eta urtaro jakin batean gertatzen bada. Horregatik, oso ugaria da klima heze epeletan;
Mediterraneo aldeko eremuetan,
berriz, ibaiertzetan, hezeguneetan, ubideetan eta oso areka hezeetan biano ez da agertzen. C4 motako metabolismoa du, jatorri tropikaleko
hainbat gramineak bezala; beharbada, horregatik da bertako landareak baino lehiakorragoa tenperatura beroetan,
betiere inguruan ura badago. Landare termofiloa da, neurri batean; hori erakusten du penintsulan duen hedadurak, ez baita ia agertzen barrualdeko eremu hotzetan.

Argentinakoa, uruguaikoa eta Brasilgo hegoaldekoa
da,
jatorriz.
Eskualde
beroetan
nahiz epeletan bizi da,
eta
Buenos
Aires
Probintziako
panpa
eskualdean dago haren
hedaduraren hegoaldeko muga. Gaur egun,
espeziea bertakotu egin
da munduko hainbat
eskualde tropikaletan
eta epeletan; zenbait
herrialdetan (Australian,
esaterako), benetako
“izurrite” bihurtu da.
Euskal Herriko lekutan, batez ere altitude baxuko
Atlantikoko eskualdeetan, espezierik ugariena da sega
zelai askotan; ondorioz, habitat horietako flora aniztasuna
murriztu egin da eta, zalantzarik gabe, zelai horietako
ornogabe asko ere kaltetu ditu. Espezie hau nabarmen
ugaritzen da udazkenean, buruxkak garatzen dituenean.
Landareak mozteak ez du ezertarako balio, ezinhobe
egokitu baita artzaintzara eta sega lanetara, eta erraz birsortzen baita errizoma
bidez. Hosto zabaleko laborantza lurretan, zenbait egilek Cicloxidium arabiltzea gomendatu dute; landu gabeko
lekuetan, berriz, Paraquat aplikatzea
omen da aukerarik onena. Landare helduak glifosatoaz trata daitezke, hamar
egunetik bahin hiru aldiz aplikatuta.
Balio ekologikoa duten naturguneetan,
kontuhandiz erabili behar dira herbizidak, ekosistemaren gainerako espezieak ez kaltetzeko. Zenbait lekutan glifosatoa banaka aplika daiteke Paspalum
ditatatum landareetan edo landare taldeetan, motxilen laguntzaz. Zurtoineek
lurzoruarekiko horizontalki hazteko joera
dute eta beste espezie batzuk haztea
eragozten dute; horrek are arrakastatsuago bihuetzen du glifosato bidezko
tratamendua.
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PASPALUM DILATATUM

OENOTHERA GLAZIOVIANA
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PASPALUM VAGINATUM
Familia: Poaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1868
Jatorria: Amerika. Tropikala (AEBetako
hegoaldea eta hego-mendebaldea, Mexiko
eta Argentina)
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: hareatzetan eta paduretan bizi diren
komunitate higrofilo azpihalofiloak

Familia: Poaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1896
Jatorria: Amerika. Tropikala (AEBetako
hegoaldetik Uruguai eta Txileraino)
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa; salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: belardi hezeak, ibaiertzak eta
padurak

L

oraldia uztailetik irailera bitartean izaten
da. Hazi bidez ugaltzen da eta hedapen
ornitokoroa eta exozookoroa (uretako hegaztien eta hausnarkarien hanketan), hidrokoroa
(ur korrontearen norabidean) eta antropokoa
(laborantza lurretan) ditu. Hezeguneetako
hegazti alejaleek eta zenbait anatidok espezie
honetako landareak jaten dituzte. Dena dela,
haren hedapen bide nagusia begetatiboa da,
estoloi bidez; izan ere, haiek erraz sakabanatzen dira ur korronteetan.
Lurzoru hezeak, putzuz betetakoak edo urak
aldi baterako hartutakoak kolonizatzen ditu,
gehienetan ehundura fina dutenak, ibaietako,
urtegietako eta hezeguneetako ertzetan.
Gazitasun apur bat jasateko gai da, baina
nahiago izaten ditu ur gezak, hori dela-eta,
estuario-ekosistemetan, itsasoak eragin txikiena duen lekuetan hazten da; urak gazitzen
diren heinean, Paspalum vaginatum espezieak
hartu ohi du haren tokia.
Euskal Herriari dagokionez, kostaldean,
Atlantiko aldeko bailaretako beheko aldeetan
eta Ebro ibaian hazten da, batik bat. Ingurune
artifizialetan ageri da, betiere leku horiek luzaroan egoten badira urak hartuta; batik bat, altitude baxuko ibaiertzetan.
Espezie Exotiko Inbaditzailetzat hartzen dute
munduko hainbat herrialdetan, Asiako hego-

O
ekialdetik eta Ozeaniatik
Afrikako iparralderaino
eta Mediterraneo inguruko herrialdeetaraino.
Oso azkar hazten da,
eta urpetze aldi luzeak
jasateko gaitasun handia du: beraz, azkar
kolonizatzen ditu ibaiertzak. Baldintza horietan,
erraz uzten ditu alde
batera bertako espezieak, eta populazio ia-ia
monoespezifikoak osatzen ditu. Ona hemen,
inguru horietan, Paspalum distichum espeziearen
mesedetan
atzeraka egindako espezieetako batzuk (faktone antropikoek ere
eragina izan dute, ziur
asko): Rorippa sylvestris, Rorippa palustris,
Phalaris arundinacea, Leersia oryzoies,
Agrostis stolonifera var stoonifera, Bidens tripartita eta polygonum generoko hainbat
espezie.
Inbaditutako laborantza lurretan zenbait herbizidaren bidez trata daiteke (Cicloxidium eta
glufosinatoa); ekosistema natturaletan,
berriz, ez da gomendagarria halakorik erabiltzea, beste organismo batzuei (uretakoei,
batez ere), kalte egiten diete eta. Landare
honen hedapena eragoztea da tratamendurik onena, behin errotu ondoren oso zaila
baita deuseztatzea; beraz, erriberetako eta
hezeguneetako landaredia ahalik eta ondoen
kontserbatzeko ahalegina egin behar da.
Ibaietan harri lubeta eta ezponda artifizialak
eraikiz gero, landare hau eta beste espezie
inbaditzaile batzuk azkar hedatzen dira.

so azkar eta eraginkortasun handiz ugaltzen
da begetatiboan, estoloi eta errizoma bidez;
sexu ugalketak ez omen du garrantzi handirik, ez baitu, gure latitudeetan behintzat,
hazi bizigai askorik sortzen.
Eiskal Herriko kostaldean eta Kantabrikoan, paduretako lurzoru hezeak kolonizatzen ditu: putzuz betetakoak eta hondar
edo lohi lurzoruak. Mosaiko itxirako zelaiak
osatu ohi ditu, Juncus maritimus espeziearen ihitza azpihalofiloekin. Hain dira ugariak
zelai mota horiek, ezen fitosaziologikoki
asoziaziotzat hartu baitituzte: Agrostio stoloniferae-Paspaletum vaginati. Azkar eta
indar handiz hazten da, eta horrek eragotzi
edo zaildu egiten du bertako zenbait espezie haztea (Glaux maritima; agrostis stolonifera, pseudopungens bar.; Cochlearia
aestuaria edo Apium graveolens, esaterako); gauza bera gertatzen da Salicornia eta
Saueda generoetako urteroko zenbait
espezierekin, Paspalum vaginatumak inbaditutako ekosistema azpihalofiloetako lurzoru soilak behar dituzte eta Paspalum
vaginatum espezieko landarez osatutako
soropil horiek espezie askoz ere erasokorrago bati laguntzen diote hedatzen:

Baccharis halimifoliari,
hain zuzen ere. Azken
horren haziak erraz
ernaltzen dira neguan,
Paspalum vaginatum landareak sortutakko soropil
lehorraren babespean.
Zenbait
hondartzatan
soropil trinkoak osatzen
ditu, zapaltzea ondo
jasaten duten beste
espezie batzuekin batera
(Cynodon
dactylon,
Planago
coronopus,
Leontodon taraxacoides
eta Desmazeria marina),
eta eragotzi edo mugatu
egiten du dunetako
berezko espezieen garapena, Paspalum vaginatum espezieak sustrai
sistema oso garatuta du,
eta ur eskasia dagoenean, horrek abantaila ekologiko nabarmena ematen dio beste espezie
batzuekin alderatuta.
Kontrol mekanikoa ez da batere eraginkorra, errizoma zati txikietatik birsortzeko gai da.eta landarea: mareak erraz eraman ditzake zati horiek batetik bestera. Hortaz era horretaako esku hartze
batez landarea are gehiago sakabana dadin eragin
lezake. Arroz sailetan Cicloxin eta glufosinato berbiziden bidez tratatu izan dute arrakasta handiz;
herbizida horiek ez dira ekosistema naturaletan
erabili behar, ordea, kalte handial eragin baititzakete bertako animalia eta landareengan. Espeziearen
aurkako erremediorik onena nola edo hala haren
hedapena eragoztea da. Izan ere, behin errotutakoan, oso zaila izaten da estuario-habitatetan kalterik sortu gabe hura desagerraraztea Irtenbiderik
egokiena estuarioak ahalik eta ondoen mantentzea
da; ekosistema osasuntsu badago, landare honek
oso zail izango inbaditzea, paduran sortutako aldaketak eta “hutsuneak” aprobetxatzen ditu eta.
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PASPALUM DISTICHUM
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Familia: Juglandaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1990
Jatorria: Txina
Sartzeko modua: apaingarri gisa erabiltzeko
hazitakoa
Habitata: baso hezeak eta erriberak

ROBINIA PSEUDOACACIA
Familia: Fabaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1967
Jatorria: Ipar Amerika AEB
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: erreketatik hurbil dauden baso
mistoak, eta harizti azidofiloen orden.

A

izpuruk eta al. Esan zuen espezie hau ikusi
zuela 1990ean Ibaizabal eta Arratia ibaietan,
Galdakao eta Lemona parean Pterocarya fraxinifolia. Spach izenez aipatu zuen, hain zuzen.
Geroago, egile horiek zuzeendu egin zuten
Pterocarya x rehderiana izena jarri zioten. Horrez
gain, beste populazio bat ere aipatu zuten,
Elgoibarren, Gipuzkoan, Deba ibaiaren haltzad
batean. Duela gutxi egindako beste lan batzuetan
ere, bai Aizpuruk eta al. (1999), bai Patinok eta al.
(2004) hibridoaren izena eman dieten Euskal
herrian atzemandako populazio guztien.
Hasieran, guk Pterocarya stenoptera iC. DCri
atxiki genizkion, Ibaizabal ibaiko pupulazioak.
BIO herbarioan utzitako plegu batean oinarrituta.
Ondoren, Aizpururen eta al irizpidea jarraitzea eta
dena hibridoa eramatea erabaki
genuen; batik bat, folioloek itxura
ugari hartzen zutela eta hosto errakiaren
hegal
zabala
ikusita.
Ondorioz, Pterocarya x rehderiana
izenez aipatu izan dute hainbat lanetan. Hala ere, Ibaizabal eta Nerbioi
ibaietako eta Gipuzkoako hainbat
tokitako materiala berraztertuta, bat
etorri ginen Aizpururekin populazio
guztiei Pterocarya stenoptera izena
ematean.
Mehatxu larria da bailaretako hondoetako erriberetako ekosistementzat.
Azkar eta indar handiz hazten denez,
ziztu bizian inbaditzen ditu zuhaitzik
gabe geratu diren narriatutako erriberak, eta behin erro-
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PTEROCARYA STENOPTERA

R

tutakoan, haren itzal handia oztopo da zurezko
beste landare espezie
batzuk haz daitezen
Dirudienez,
hostoek
substantzia toxiko ugari
izten dute, udazkeneko
hosto erortzearekin batera, batez ere; substantzia
horiek kalte egin diezaiekete arrainei eta ibaietako beste ornodun batzuei. Ez dugu aurkitu
espezie honen kontrolari
buruzko informaziorik. Hala ere Euskal Herrian premiazkoa da kontrola, urte gutxitan Ibaizabal ibaiaren erriberako haibat kilometro inbaditu dituelako eta Gipuzkoako
ibai batzuetan ere agertzen hasia delako. Ibaizabal
ibaiaren erriberak inbaditu dituzten populazioak Bedian
landatutako ale batetik sortuak dira, antza. Inbasioari
aurre egiteko, espezie honetako zuhaitzak moztu daitezke eta gero, eremu horretan, traslokazio herbizida
bat (glifosatoa, adibidez) aplika daiteke, zurezko beste
espezie inbaditzaile batzuekin egiten den bezala
(Ailanthus altissima, Italian, edo Tamarix generoko
hainbat espezie AEBetan). Ondoren, funtsezkoa da tratatutako eremua errineratako ekosistemetako ohiko
zurezko espeziez betetzea (azkar hazten diren espeziez): besteak beste, Salix atrozinereoa; Salix alba;
Salix purpurea, lambertiana azpiespeziea; Fraxinus
excelsior; Alnus glutinosa... Beste zenbait espezie inbaditzaileren (Fallopia japonica, Robinia pseusoacacia,
Buddleja davidii...) inbasioak saihesteko, alegia.

obinek sartu zuen Europan 1961ean,
eta mende horretan bertan hasi zen
zenbait lekutan bertakotzen. Orduz geroztik,
baso espezie gisa erabili dute zenbait
herrialdetan: Frantzian, Hungrian, Italian eta
abarrean. Gaur egun, erabat ohikoa da
Europako 11 herrialdetan.
Bizkaian eta Gipuzkoan erreketatik hurbil
dauden baso mistoak inbaditu eta harizti
azidofiloak (Quercion robori-pyrenaicae,
Carpinion, Alnion incanae, Corylo -Populion
tremulae) ordezkatu ditu.
Sustrai sistema zabala du, eta, bertatik,
adar zupatzaile ugari sor daitezke eta, haietatik, beste zuhaitz batzuk. Ildo horretatik,
espezie honek inbaditutako eremuetan
zuhaitz gehienak sustrai bidez elkarri lotuta
egoten dira; alerik zaharrenak erdian egoten
dira, eta gazteenak, kanpoaldean; azterketen arabera, “fronte” horiek, urtean, metro
bat eta hiru metro artean egiten dute aurrera; beraz, baldintza egokietan, hartutako
eremua geometrikoki zabalduko da. Lurzoru hezeegiak
edo putzuz betetakoak kaltegarriak izaten dira espezie
honentzat; landareak iraun egiten duen arren, nodulu gutxiago sortzen ditu, eta nitrogenoa finkatzeko gaitasunak
ere (Rhizobium generoko bakterioekin sinbiosi bidez lortzen du) behera egiten du.
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Landare honen inbaditutako ekosistemetako lurzoruan
askoz nitrogeno gehiago egoten da; ordelean pilatutako
hostoetatik iristen da nitrogenoa. Kasu horietan beste
baso batzuetako nitrogenoa halako bi egon datekeela
kalkulatu dute. Ondorioz, landare mota gutxiago izaten da
basoan, eta batzuetan, espezie nitrofilo jeneralista gutxi
batzuk baino ez dira hazten.
Espezie honek ez du ondo jasaten beste zenbaiten
itzala, azkar hazten del landare oportunista delako;
horra hor, espeziaren ahulezietako bat. Haren aurka
egiteko modurik onena baso sekundarioetako espezieen garapena bultzatzea da (Salix atrocinerea, Betula
celtiberica, Fraxinus excelsior eta abar), ingurunera
oso ondo egokitzen direlako. Hala ere, batzuetan,
beharrezkoa izaten da tratamendu kimikoak edota
mekanikoak erabiltzea, Robinia pseudoacacia espeziearen hasierako estaldura murrizte aldera.
Metodo mekanikoak, berez, ez dira eraginkorrak, berehala landarea berriro sortzea bultzatzen dute eta
(“klon” handiak ere osatzen ditu landareak). Aleak kentzeko makineria erabiltzea ingurumen baliorik ez duten
eraldatutako eremuetan baino ez da bideragarria.
Zenbait herbizida (glifosatoa, Triclopir) zurtoinetan aplikatuz gero, sustrai sistemara irits daitezke, eta kontrol
eraginkorragoa egin dezakete. Hala ere, espezie honetako landareak ez lirateke apaingarri edo baso espezie
gisa erabili beharko hiriguneetatik kanpora; batez ere,
inbasio arrisku handiena duten tokietan.

EH 119 Zk.

Familia: Poaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1995
Jatorria: Ipar Amerikako ekialdea
Sartzeko modua: halabeharrez
iritsitakoa
Habitata: duna eta padura azpihalofiloak

Familia: Poaceae
Kategoria: espezie aloktono
erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea:
1893
Jatorria: Ipar Amerikako ekialdea
Sartzeko modua: halabeharrez
iritsitakoa; salgaien garraioarekin
batera, sarri
Habitata: are eta lohi gaineko
behe padura.

D

S

partina generoa Amerikako eta
Europako kostaldeetan hedatutako 14 bat espeziez osatuta dago.
Hainbat espeziek C4 metabolismoa
dute, eta horrek produktinitate handia
ematen die haien bizilekuetan (estuarioak). Europan, bertako espezie
bakarra dago -Spartina maritima-, eta
harekin batera, kanpotik ekarritako hiru
espezie bizi dira (Spartina patens,
Spartina alterniflora, Spartina densiflora), baita bat-batean sortutako bi hibrido ere (Spartina x townsendii -diploide
antzua- eta Spartina anglica -anfidiploide emankorra-); hibridoek ere jokaera inbaditzailea dute.
Spartina alterniflora Ipar Amerikako
ekialdeko kostaldekoa da jatorriz, eta
XIX mende hasieran sartu zen
Europan; Frantziako hego mendebaldean agertu zen lehendabizi 1803an.
Kantauri isurialdeko ekialdeko paduretan dago (Kantabria, Bizkaia eta
Gipuzkoa). Hazi eta errizoma bidez
ugaltzen da, eta azkar hedatzen da

behin landareak errotutakoan.
Spartina alternifloraren kasuan, haren eremuetan ur
gehiago izaten da Spartina
patens espezieak hartutakoetan baino. Horrez gain,
Spartina maritima bertako
espeziea kanporatu egiten
du mareek egunero hartzen
dituzten lohi inguruetatik.
Gipuzkoan hainbat populazio
daude; Bizkaian, populazio
bakarra aurkitu da, Castaños
ibaian,
Nerbioi
arroan.
Spartina x towsendii Bidasoaren estuarioan dago, eta
katalogo honetan ere ageri
da, baina B1 kategorian (bertakotutako aloktono
inbaditzailea), populazio gutxiago era
eremu txikiagoak
hartzen baititu.
Zaila da landare hori
kontrolatzea
eta
deuseztatzea.
Eskuz ateratzea ez
da eraginkorra, zaila
baita sustrai eta errizoma guztiak kentzea. Herbizidei dagokienez, glifosatoak izan ditu emaitzarik onenak. Hala
ere, ez da komeni
espezie hau garatutako
habitatetan
hura erabiltzea.

uela gutxira arte, Europako hego
mendebaldeko bertako espeziea zela
uste zuten zenbait egilek; Spartina versicolor izena ematen zioten. Gaur egun,
ordea, egile gehienek Ipar Amerikan sortua dela diote, zalantzarik gabe. Antza,
itsas garraioaren bidez iritsi zen
Mediterraneoko zenbait portutara.
Espezie honek bariabilitate ekotipiko handia duela dirudi. Europaan ez da erraz
loratzen, ordea, Kantauri itsasoko ekialdeko kostaldean, 2005ko abenduan baino
ez zuten loretan ikusi. Hortaz, espeziea
ez da ia hazi bidez ugaltzen gure lurrandean. Hala ere, ugalketa begetatiborako
gaitasun izugarria du: ekaitzek errizoma
zatiak erauzten dituzte paduretako edo
dunetako ezpondetatik, eta itsasaldiek
beste leku batzuetara eramaten dituzte.
Lehen esan bezala, Kantauri itsasoko
kostaldean oso gutxitan loratxen da:
beraz, ziur asko, beste espezie graminoide batzuein (Ammophila arenaria espeziearekin, dunetan, eta Elymus pycnanthusarekin, paduretan) nahastu izan dute.
2005an loretan ikusitako populazio guztiak duna ekosistemetan zeuden.
Espezie honek ez ditu ondo jasaten lehorteak, eta hezetasun edafiko apur bat
behar izaten du. Hori bat, gazitasun maila
batzuk jasateko gai da. Bai jatorrizko eremuetan bai inbaditutakoetan, benero

bereko beste espezie batzuk
(Spartina maritima, Spartina anglica, Spartina alterniflora) baino
gorago hazteko joera du- paduretako itsasaldien grandiantearekiko-. Orban ia-ia monoespezifikoak
osatzen ditu; orban horiek erabat
desagerraratzen dituzte bertako
landareak eta eragotzi egiten
diete ekosistema horietako berezko landareei (Glaux maritima,
Matricaria maritima, Apium graveolens azpiesp. Butronensis...)
-arraroak edo mehatxupean, haietako batzuk- haz daitezen.
Behin errotu ondoren, oso zaila
izaten da espezie hau inbaditutako eremua kaltetu gabe desagerraraztea. Beraz, lehendabiziko
neurria, zalantzarik gabe, prebentzioa da, hartu gabe dituen eremuetan gara ez dadin, alegia.
Alde horretatik, landare komunitate jakin batzuekiko espezifitate
altua duenez (paduretako ihitza
eta belardi azpihalofiloak), erraza
eta arrakastatsua litzateke kontrola; populazio
berriak, artean txikiak direla, antzematea eta
desagerraraztea litzateke helburua. Herbizidak
kontu handiz erabili behar dira inbaditutako eremuetan, ekosistema horiek urarekin lotura estua
dutelako eta, kasu batzuetan, kontserbazioari
begira balio handia duten espezieak dituztelako.
Gliosatoak mota guztietako emaitzak izan ditu;
besteak beste, nahasketan erabilitako surfaktantearen arabera. Kaliforniako kostaldean, urak gutxien hartzen dituen lekuetan, metodo mekaniko
batez saiatu dira, solarizazioa izenekoa, eta nahiko onak izan dira emaitzak. Metodo horren bidez,
Spartina patens espeziearen orban txikiak plastiko beltzez edo antzeko beste material batez
estaltzen dituzte, landareak argitik erabat isolatzeko. Landarea hil egiten da, errizometan gordetako ereserba guztiak amaitzen zaizkionean.
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SPARTINA PATENS

SPARTINA ALTERNIFLORA
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Familia: Poaceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1941
Jatorria: Amerika. Tropikala eta
azpitropikala
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa; salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: hareatzak, itsaslabarrak eta
padurak

Familia: Poaceae
Kategoria: espezie aloktono
erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1941
Jatorria: Amerika. Tropikala eta
azpitropikala (AEB eta Mexiko,
Basileraino)
Sartzeko modua: halabeharrez
iritsitakoa; salgaien garraioarekin
batera, sarri
Habitata: arekak, zelaietako ertzak
eta zapaldutako hareatzak

H

H

azi eta errizona bidez hedatzen
da. Loreak udaberri amaieran
hasten dira agertzen, eta fruituak,
udazkenean. Haizeak polinizatzen du landarea, fruituak, bestalde, haien estaldra likatsuari esker sakabanatzen dira, animalien
hankei, pertsonen oinetakoei edo auto gurpilei atxikita. Hori dela-eta, espezie hau oso
ugaria da hondartzetarako sarbideetan eta
latitudebaxuko aparkalekuetan, bideetan eta
zapaldutako eremuetan.
Hazi ugari sortzen du, eta gaitasun handia
du aldaketak dituzten eremu irekiak inbaditzeko (bideak aparkalekuak eta, oro har,
zapaldutako eremuak); arazo horiexek sor-

tzen ditu, batez ere, espezieak. Horrekin guztiarekin
batera, espezie hau begetatiboki ere ugaltzeko gai
da, eta, beraz, populazio
trinkoak osatu eta azkar
hartzen ditu bertako espezieei dagozkien eremuak.
Ezaugarri horiek arazo
bereziak eragiten dituzte
duna ekosistematan, nonahi ageri baita zerbait
narriatutako harea eremu
egonkorretan;
tamalez,
horrek esan nahi du espezie honek gure hareatzetako %100 harturik duela.
Habitat horietan, ingurumen baldintzak muturrekoak izan daitezke, eta
orduan, lehia gogorra sortzen da landareen artean
ura eta elikagaian lortzeko. Espeziearen biologiari buruz
ia ezer ez dakigun arren, kostaldeko hondar lurzoru lehorretan zeinen azkar hedatzen ari den ikusirik, badirudi
askoz ere eraginkorragoa eta lehiakorragoa dela berako
espezieak baino, eta, beraz, kanporatu egiten dituela
haiek. Era berean, soropil trinkoak sortzen dituenez, eragotzi egiten du etorkizunean duna egonkorretako berezko
espezieak errotu daitezen (haietako batzuk oso arraroak,
gure lurraldean).
Espezie honek inbaditutako leku gehienetan nahiko zaila
da bertako landareak kaltetu gabe hura desagerraraztea.
Hala ere, asko zapaldutaako eremuetako belardi trinkoetan esku hartzea badago, bertako espezieak erro daitezen laguntzeko. Neurri horiekin batera, ordea, ezinbestekoa da beste prebentzio neurri batzuk ere hartzea, espeziea berriro sar ez dadin: leheneratutako eremua hesiz
inguratzea, adibidez, inork zapal ez dezan. Herbizidak
bertako landare interesgarririk gabeko eremu artifizialetan baino ez erabiltzea komeni da. Sustatu beharreko
jatorrizko beste landare batzuentzat ere arriskurik ez
dagoela ere bermatu behar da.

azi bidez ugaltzen da, baina behin
errotu ondoren, bide begetatiboez
baliatzen da hedatzeko adabegietan erroak egiteko gai diren estolor luzeak direla
medio. Itzala ondo jasateko gai da, eta,
horri esker, zenbait zuhaitzen itzalean
hazten da duna ondoko eremuetan,
baita ihitza populazio trinkoetan ere
(Juncus maritimus eta Juncus acutus).
Oso landare termofiloa da, eta izotzaldiek ez diote on egiten. Aitzitik,
gaitasun handia du luzeegiak ez diren
lehorteak jasateko. Kasu horietan,
hala ere, asko murrizten da espeziearen hazkuntza eta inbasio gaitasuna.
Hortaz, landare honek leku epeletako
estuarioetako hezeguneetan izaten
du inbasio gaitasun handiena. Duna
ekosistemetan, espezie honek eraldaketak dituzten espazio irekiak
(bideak, aparkalekuak eta, oro har,
asko zapaldutako eremuak) inbaditzeko gaitasun handia du; horixe, landareak sortutako arazo nagusia.
Stenotaphrum secundatum espezieak soropilo trinkoak osatzen ditu, eta haiek eragotzi egi-
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STENOTAPHRUM SECUNDATUM

SPOROBOLUS INDICUS
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ten dute dunetako ohiko espezieak (haietako batzuk arraroak dira gure lurraldean)
etorkizunean errotu daitezen. Paduretan
are eta soropil trinkoagoak osatzen ditu
gazitasun baldintza murritzetan (azpihalofiloak),
Juncus maritimus espeziearen istingetan, batez
ere; hori mehatxu handia da mota horretako ekosistementzat eta bertako florarentzat (zenbaitetan
flora hori arraro samarra izaten da, eta mehatxatutako espezieak ere izaten ditu).
Itsaslabarretan askoz ere eragin txikiagoa omen
du; gutxiago hedatu delako, neurri batean. Hala
ere, espeziearen hedapena mehatxu larria izan
daiteke habitat horietako landare arraroentzat edo
arriskuan daudenentzat (Lavatera arborea,
Matricaria maritima edo Armeria euscadiensis).
Espezie honek inbaditutako leku gehienetan nahiko zaila da bertako landareak kaltetu gabe hura
deuseztatzea. Asko zapaldutako eremutako
populazio trinkoetan, aldiz, zerbait hori berriro ez
sortzeko: esaterako, leheneratutako eremua
hesiz inguratzea, inork zapal ez dezan.
Herbizidak bertako landare interesgarririk gabeko
eremu artifzialetan baino ez dira erabili behar.
Soropiletan eta lorategietan herbizida ugari erabili izandituzte; batzuetan, nahastuta: esaterako,
Aminotriazol, Simazina, Diuron, Cicloxidium,
Haloxifop, glifosatoa eta abar. Paduretan ezi da
halakorik egin, ordea.

ACACIA DEALBATA

Familia: Onagraceae
Kategoria: espezie aloktono erdatzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1979
Jatorria: hibridoa
Sartzeko modua: halabeharrez
iritsitakoa; salgaien garraioarekin
batera, sarri
Habitata: belardi nitrofiloak, duna
finkoetan eta erdi-finkoetan

Familia: Mimosaceae
Kategoria: habitat natural erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1982
Jatorria: Tasmania eta Australiako
hego ekialdea (Ozeania)
Sartzeko modua: apaingarri gisa eta,
zenbait kasutan, basoetako espezie
erabiltzeko landatua
Habitata: baso sailetan eta harizti
oligotrogoetako mugetan basati
bihurtutakoa

Z

alantzarik gabe, Oenonthera glazioviana da genero honetako espezierik ugariena Euskal Herrian. Dena dela, beste batzuk ere badira, eta haietako zenbaitek inbasio gaitasun
bertsua dute. Bibliografiak behin eta berriz dio
Oenonthera biennis espeziea bertakotutako landarea
dela, nahiz eta guk ez dugun ia alerik ikusi. Aurrekoaren
antzeko itxura du azken landare honek, baina lore txikiagoak ditu eta ez du gorri koloreko oin pustulatudun ilerik
zurtoinetan eta fruituetan. Bi espezie hauek elkarrekin bizi
direnean, hibrido emankorrak sortu ohi dira, eta haiek
familiako beste espezieren batekin berriro hibridatzeko
gai dira. Lehenengoaren loreek Oenonthera biennis
espeziearen loreen antzeko tamaina dute, baina sepalo
gorriak dituzte, baita gorri koloreko oin pustuladun ile
ugari ere, zurtoinetan eta fruituetan; Oenonthera x fallax
Renner du izena eta, oso espezie inbaditzaile erasolorra
da Bizkaino duna sistema batzuetan.
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BERTAKOTUTAKO ESPEZIE ALOKTONO INBADITZAILEAK

ABUTILON THEOPHRASTI

spezie termofiloa da, Bizkaian sarriago, 500 metrotik
behera. Haziak sute baten ostean ere erna diatezke,
eta horrek, beraz, areagotu egiten du narriatutako lurrak
edo landare gabeak hartzeko gaitasuna. Horretagik da
ugaria Galizian eta Portugalgo iparraldean. Haren populazio trinkoak lehian ibiltzen dira bertako landareekin.
Horrez gainera, bertako landareaak ernetzea eta haztea
mugatzen duten substantzia toxikoak sortzen ditu. Oso
arriskutsua da espezie hau natura inguruneetan landatzea. Landarea kontrolatzeko hainbat herbizida erabili
dituzte baita azala kentzeko teknikak ere.

ACACIA MELANOXYLON
Familia: Mimosaceae
Kategoria: habitat natural erdi naturaletako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1981
Jatorria: Australiako hego ekialdea,
Tasmania
Sartzeko modua: apaingarri gisa eta,
zenbait kasutan, basoetako espezie
erabiltzeko landatua
Habitata: baso azidofiloak eta haren
ordezkapen

Familia: Malvaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1985
Jatorria: Amerika. Asiako hego-mendebaldea eta Europako hego-mendebaldea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: bideetako ezpondak, beste
ezponda batzuk, ureztatutako laborantza
lurren arteko ubideak, ibai ondoko harritzak

O

so landare inbaditzailea da
Kataluniako, Aragoiko eta
Guadarquicirreko haraneko ureztatutako laborantza lurretan. Hazi
ugari ematen du (zenbaietan,
3.000 baino gehiago landareko)
eta landareñoek oso biziraupen
tasa altua dute: %55etik gorakoa.

E

P
Oraingoz, Euskal Herrian, eremu antropikoak liteke, demorafia hedakorra du eta. Hedapena kontrolatzeko herbizida gutxi dago; guk dakigula,
nekazaritza eremuan egin dituzte kontrol ekintzal
bakarrak.

opulazio nagusiak 350 metroko altitudetik behera bizi
dira; Bilboko ipar-ekialdeko mendietan, batez ere
(Artxanda, Ganguren). Populazio bakan batzuk Triano
mendian eta Jata menditik gertu bizi dira, Bakion.
Landare honek beste lurralde batzuetan, Galizian adibidez, hedatzeko joera duenez, prebentzio neurriak hartu
behar dira; aipangarri edo basoetako espezie gisa erabiltzea saihestu beharra dago.
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Familia: Amaranthaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1983
Jatorria: Ipar Amerika
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: iraulitako tokiak eta
laborantza lurrak

Familia: Simaroubaceae
Kategoria: habitat natural erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1977
Jatorria: Asiako ekialdea: Txinako
iparraldea
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: ibai ondoko ezpondak eta
arekak

I

beriar Penintsula osoan bertakotutako espeziea da, eta joera demografiko hedakorra du.
Espezie inbaditzailea da Europa osoan (iparraldean izan ezik), Amerikan, Hegoafrikan,
Australian eta Zeelanda Berrian. Hazi bidez
ondo ugaltzen da, baita behetatiboki ere, zepa
edo sustrai bitartez EPPOko (Europako eta
Mediterraneoko Landareak Babesteko Erakundea) dionez, mehatxatua da landareen osasunerako, ingurumenerako eta bioaniztasunerako.
Espeziea errotuz gero, oso zaila da ezabatzen.
Metodo mekanikoak eraginkorrak izan daitezen,
herbizidekin osatu behar dira, hostoetan edo
motzondoetan aplikatuta.

32
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k

asu askotan, espezie hau Amaranthus hybridus espeziearekin nahastu izan dute- halako konplexutasun
taxonomikoa du talde honek-. Beraz, ez dakigu benetan
zer hedadura duen lurraldean. Hala ere, haren portaera
ekologikoa Amaranthus hybridusenaren tankerakoa da:
eraldatutako habitatetan, erruderaletan bereziki, inbasio
gaitasun handia du. Errineretako habitatetan ere agertu
izan da, ordea; leku horietan, mehatxua izan liteke harritzetako Bidention tripartitae komunitateentzat.
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AMARANTHUS ALBUS

AMARANTHUS DEFLEXUS

Familia: Amaranthaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
Lehen erregistroaren urtea: 1870
Jatorria: Ipar Amerika Mexiko eta AEBetako
hegoaldea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: soroetako komunitateak

Familia: Amaranthaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1947
Jatorria: Hego Amerikako mendebaldea eta
hegoaldea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: areketako, lugorrietako eta hiri
komunitateetako erruderalak

N

ekazaritza eremuetako belar txarra da, baina
asko eraldatutako beste ingurune antropiko batzuetan ere ager daiteke; bideetako komunitateak,
iraulitako lurrak eta abar. Ebroko harameko lugorrietan eta soroetako kimunitateetan maiz agertzen da;
iparraldean, berriz ez da horren arrunta. Kantauri isurialdean oso ale gutxi dago. Hondar zoruak edo zoru
arinak eta ondo drainatutakoak nahiago ditu.
Herbizida selektibo ugari erabilita laborantza lurretan
kontrola daiteke.

I

ngurune erruderaletan eta bide ertzetan bizi da, batik bat;
ekosistema naturalak eta erdi naturalak ez ditu normalean
inbaditzen. Ohikoa ez bada ere, ibai ondoko harritztako goi
aldean ager daiteke, txikiagoa da-eta han aldizkako uholdeen arriskua; baita kostaldeko hareatzen inguruan ere. Leku
gehienetan ez du kalte larririk eragiten, eta ez da beharrezkoa berehala esku hartzea. Hainbat antropikoak direnez,
espezie hau eta generoko beste zenbait desagerrarazteko
erabilitako herbizida ugarietako batzuk erabil litezke; glifosatoa esaterako.

Familia: Amaranthaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1960
Jatorria: Ipar Amerika
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: iraulitako tokiak eta
laborantza lurrak

Familia: Amaranthaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1978
Jatorria: Mediterraneoa eta Paleotropikoa,
ziur asko
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: landatutako. Iraulitako eta
nitrogenatutako lurrak

uraldearen hegoaldeko soroetako
komunitateetan
eta
lugorrietan
L
(Polygono-Chenopodion. Polyspermi)
izaten du egoerarik egokiena, eta udan
eta udazkenean garatu ohi da.
Iparraldean, beriz, populazio txikiak hazten dira, oso toki jakin batzuetan.
Nekazaritza eremuko belar txarra da,
garrantzi handikoa. Oraingoz ez da
mehatxua ekosistema naturalentzat.
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AMARANTHUS HYBRIDUS

H

ybridus taldeko beste espezie batzuekin gertatzen den bezala, desadostasunak daude haren estatus taxonomikoaz, eta Amaranthus hybridusarekin nahastu izan dute askotan. Horregatik, ez dakigu benetan zer
hedadura duen lurraldean. Gaur egungo datuak aintzat hartuta, ordea,
hedadura oso habitat antropizatuetara mugatuta dagoela dirudi: laborantza
lurrak eta bideetako habitat erruderalak, besteak beste. Erriberetako habitatetan ere agertu izan da, oso gutxitan. Ziur asko, laginketa sakonago bat eginez gero, ibaiertzetan populazio handiagoak agertuko lirateke; batez ere,
harritzetako Bidention tripartitae komunitateetan.

AMARANTHUS POWELLII

Familia: Amaranthaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi naturaletako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1852
Jatorria: Amerika tropikala edo AEBtako
hegoaldea eta Mexiko
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: laborantza lurretako, areketako eta
ibaietako legardietako komunitate nitrofiloak

Familia: Amaranthaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1981
Jatorria: Ipar Amerikako alde epelao
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa; salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: komunitate nitrofilo erruderalak
eta ibaietako legardiak

L

laborantza lurretako ohijo belar txarra den arren, ibai
ertzetako komunitate naturalak edo erdi naturalak
inbadi ditzake, ibaietako legardiak esaterako, non
Bidentetea tripartitae komunitateen berezko landareekin
lehia daitekeen. Laborantza lurretan, espezie hau kontrolatzeko, herbizida erruz erabiltzen duten arren, ez da
gomendagarria natur inguruneetan halorik egitea; egokiagoa da metodo mekanikoa, baina inbasioa handia bada,
oso garestia izan daiteeke. Landare gazteak erraz erauzi
daitezke.

E

spezie hau generoko bereko beste taxon natzuk
baino ezohikoagoa eta urriagoa den arren, gure
ustez, laginketa sakonago bat eginda, hedatuago dagoela ikusiko genuke -ibai tarte jakin batzuetan, bereziki-.
Hazi txiki asko sortzen du, eta hazi horiek luzaroan egon
daitezke substratuan lurperatuta, ernetzeko baldintza
onenen zain.
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ARTEMISA VERLOTIORUM
Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1978
Jatorria: Asiako ekialdea: Txinako
hego-mendebaldea
Sartzeko modua: halabeharrez
iritsitakoa; salgaien garraioarekin
batera, sarri
Habitata: bideetako, herrietako eta
ibaiertzetako belardiak, zoru hezea eta
nitrogenatua dutenak

Familia: Amaranthaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1885
Jatorria: Ipar Amerika (AEBtako
hegoaldea eta Mexikoko iparraldea)
Sartzeko modua: halabeharrez
iritsitakoa; salgaien garraioarekin
batera, sarri
Habitata: soroetako komunitateak

E

uropako erdialdeko eta hego-mendebaldeko zenbait
herritan ere landare inbaditzailetzat dute. Landarea
errotuz gero, oso zaila da erauzten, errizomak ditu eta.
Materia organikoan aberatsak diren habitat hezeetan,
aurrera egiten duen tokietan, landare autoktonoekin lehiatu ohi da, ura eta elikagaiak eskuratzeko, eta gailendu egiten da. Ibaiertz batzuetan komunitate trinkoak eratzen
ditu, Helianthus tunerosus edo Fallopia japonica espezieekin elkartuta askotan; erriberetako belardi megaforbiko
higronitrofiloak barne hartzen dituen Convolvulion sepium
aliantzan daude bi espezie horiek. Prebentzio neurriei
dagokienez, lorezaintzan ez erabiltzea da aholkua; ibaien
edo eremu hezeen inguruan, bereziki.

A

sko nitrifikatutako laborantza lurrak, arekak eta
lekuak hartzen ditu. Dena dela, kontserbazio interes
handia duten ibaietako legardietan ere bizi da, eta
Bidention tripartitae komunitateak erruz inbaditzen ditu.
Euskal Herrian oso zabalduta dagoenez, tokian tokiko
kontrol ekintzak baino ezin dira planteatu. Natura inguruneetaan, eskuz erauztea da komenigarriena.
Batzuetan, Amaranthus hybridusarekin, partzialki ugalkorrak diren hibridoak sor ditzake: Amaranthus x ozanonii izena eman zaie.
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ARCTOTHECA CALENDULA
Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1983
Jatorria: Afrikako hegoaldea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: kostaldeko hareatzak eta
txilardiak

ARUNDO DONAX
Familia: Poaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1785
Jatorria: Ekialdeko Asia
Sartzeko modua: hainbat helburutarako
landatzen da; normalean, elikagai gisa
edo bazkarako erabiltzeko
Habitata: kostaldeko ezpondak eta ur
bideetako eta urmaeletako ertzak

P

ortugalgo hegoaldeko kostaldean, Kantauri itsasoko
kostaldean eta Andaluziako hego-mendebaldean oso
maiz agertu ohi da. Oso ondo ugaltzen da era begetatiboan zein hazi bidez. Euskal Herrian, populazio trinkoak
eta deigarriak osatzen ditu hondartzetako sarreretan, eta
duna komunitateetan ere agertu da. Bertako landareekin
lehiatzen da ura eta lekua lortzeko Arctotheca calendula
kontrolatzeko metodorik erabiliena mekanikoa da. Tentuz
ibilli behar da sustraiak eta zurtoinak erabat ateratzeko
eta bankuko haziak ernetzen diren ala ez behatu behar
da.

N

BNBk (Natura Babesteko Nazioarteko Batasuna) dioenez, landare hau munduko espezie aloktono inbaditzailerik kaltegarrienetako eta arriskutsuenetako bat da;
horregatik ageri da espezie Inbaditzaileetan Espezializatutako Taldearen ehun espezie biologiko inbaditzaile
arriskutsuenen zerrendan. Modu begetatiboan ugaltzen
da, urtean metro erdi hazi daitezkeen errizomak baliatuta.
Neguko hotza ondo jasaten ez duenez, landare termofiloa baita, kostaldetik zein Ebro ibaiko ertzetatik hurbil
agertu ohi da.
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Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1989
Jatorria: Ipar Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez
iritsitakoa; salgaien garraioarekin
batera, sarri
Habitata: ibaietako lokatz eta hondar
metaketak

Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1980
Jatorria: Ekialdeko Amerika eta Hego
Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: zoru hezeak eta aberatsak

E

uskadiko kantauri isurialdeko hainbat azkar hedatu
da landare hau, eta Campos & Herrera-k (2000) adierazi dutenez, Bidention tripartitae aliantzako komunitate
nitrofiloetan beta harea pilaturik duten ibaiertzetan eta
harritzetan. Zenbait kasutan, populazioak oso zabalak
izaten dira, Polygonum sect. Persicaria generoko urteroko hainbat espezierekin elkartzen baita. Genero bereko
Bidens tripartitarekin lehiatu eta gailendu egiten da;
espezie hori bertakoa da, eta gero eta urriagoa da
Kantauri aldeko ibaietan. Sarritan, bi espezieak nahastu
izan dituzte, baina hostoen eta akenioen morfologiari
begiratuta, oso garbi bereizi daitezke.

G

azitasun apur bat ondo jasaten du, eta horregatik,
kostaldeko zenbait inbaditu ditu; hala nola padurak
edo dunetako sakonuneak. Habitat horietan sor dezake, hain zuzen ere, arazo habdiena, lehian ibil baitaiteke bertako berezko landareekin. Populazio ugari dituenez, oso zabalduta dagoenez eta habitat mota asko
inbaditzen dituenez, zaila da desagerrarazten. Balio
ekologiko handiko lekuetan eskuz erauztea komenigarria litzateke, baina hazi bankua agortu arte segimendu
zorrotza eginda.
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BIDENS FRONDOSA

ASTER SQUAMATUS
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BIDENS AUREA

BROMUS CATHARTICUS

Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1984
Jatorria: Ekialdeko Amerika eta Hego
Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: areketako eta lugorrietako
komunitate nitrofilo iraunkorrak

Familia: poaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1981
Jatorria: Ipar eta Hego Amerika (AEBetako
hegoaldetik Txileraino eta Argentinaraino)
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: lugorriak, arekak eta
erruderalizatutako

A

sexualki zain sexualki ugal daiteke, errizomak zatituta, lehen kasuan, eta hazi bitartez, bigarrenean.
Fruituen sakabanaketa epizookoroa da, hau da, akenioaren bizarrak animalien ilean edo pertsonen arropetan
itsasten da. Normalean eremu nitrofiloak inbaditzen
dituen arren, (areka hezeak, zelaietako bazterrak, zaindu
gabeko lorategiak, baratzeak) ibai eta erreken ondoko
komunitate erdi naturaletan ere ager daiteke. Estuz
erauztea da kontrol modurik egokiena; hala ere, kontu
handiz ibili beharra dago, errizoma osoa ateratzeko eta
berriro haztea saihesteko. Balio ekologiko txikiagoko eremuetan eta populazioa oso zabala denean, herbizidak
erabil daitezke.

G

aur egun, oso ohikoa da bideetako gune artifizial
arruderaletan, baita oso erruderalizatutako hareatzetan ere. Oraingoz, ez da berehalako mehatxua komunitaterik naturalentzat. Zelai erdi naturalak, soropil apaingarriak eta laborantza lurrak inbadi ditzake, hori bai. Haren
portaera azertu beharko litzateke, hedapen dinamikarekin
batera, babestutako naturguneetan, batez ere.

Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1917
Jatorria: Neotropikala
Sartzeko modua: halabeharrez
iritsitakoa; salgaien garraioarekin batera,
sarri
Habitata: dunak, lugorriak, arekak eta
eraldatutako gunea

Familia: Valerianaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1885
Jatorria: Mediterraneo aldea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: hormak eta harkaitz ezpondak

I

itsas maila eta 600 metro bitarteko eremuan oso hedatuta dago. Conyzaren
beste bi espezieekin gertatzen
den bezala, oso zaila da hura desagerrarezteko ahaleginak arrakasta izatea. Herbizidak dira kontrol modurik eraginkorrena. Kontuan hartu behar dugu, izan ere, espezie
honek habitat erruderalak edota soroak inbaditzen dituela
erne ondorengo lehen bizi faseetan batez ere.
Eraldaketak dituzten natur inguruneetan -duna ekosistemak, adibidez, non gero eta Conyza bonariensis eta
Conyza sumatrensis gehiago agertzen ari diren-, landareak eskuz erauztea da metodorik egokiena. Horrez gain,
landareño guzti-guztiak ezabatzeko eta hazi bankua erabat agortzeko, segimendu sakona eta luzea egin beharra
dago.

M

editerraneoko landare hau izugarri hedatzen
ari da jatorrizko eremuaren inguru osoan.
Errepideetako ezpondetan, murruetan, paretetan
eta eraldatutako harkaitz lekuetan agertu ohi da,
batik bat. Oraingoz ez da mehatxua harkaitz artean
bizi diren ondo kontserbatutako landare autoktonoentzat, nahiz eta noizean behin, itsaslabarrak, hondar zoruak eta eraldatutako dunak inbaditzen
dituen.
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CHENOPODIUM AMBROSIOIDES
Familia: Chenopodiaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1852
Jatorria: Amerika. Tropikala
Sartzeko modua: hainbat helburutarako
landatzen da; normalean, elikagai gisa
edo bazkarako erabiltzeko
Habitata: iraulitako edo eraldatutako lurrak
eta ibaietako legardiak

COLEOSTEPHUS MYCONIS
Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1947
Jatorria: Mediterraneo mendebaldea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: arekak, trenbideak, laborantza
lurretako bazterrak eta eraldatutako lekuak

L

ehen konkistatzaileen idazkiei erreparatuz gero,
Amerikako natiboek kolonaurreko garaian ere erabiltzen zuten landare hau. Yucataneko (Mexiko) indigenek eta hegoaldeko zein erdialdeko Amerikako
tribu batzuek hainbat gaixotasun sendatzeko erabili
dute Chenopodium ambrosiodes landarea: hesteetako parasitoak, nerbio gaitzak, asma eta arnas aparatuko beste zenbait gaitz. Ibaietako harritzetan ugarituz gero, Bidentetea tripartitae makroterofito komunitateak kontserbatzeko arazoak sor litezke.

B

ideetako espezie nitrofilo erruderal honek populazio ugariak osatzen ditu Bizkaiko mendebaldean eta Kantauri itsasoko kostaldeko beste zenbait
lekutan. Orain arte, oso-oso gutxitan agertu izan da
hainbat natural eta erdi-naturaletan, eta beti, eraldaketa antropikoen eraginez. Hala ere, haren fruituen morfologia dela medio, sakabanatze gaitasun
handia du; hortaz, beharrezkoa da haren populazioen bilakaera behatzea.
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CONYZA BONARIENSIS

CENTROANTHUS RUBER
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Familia: Iridaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi naturaletako bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1985
Jatorria: Afrikako hegoaldea
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitaakoa
Habitata: haltzadiak, ezpondak eta
erreka bazterretako belardiak

Familia: Brassicaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1880
Jatorria: Hego Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: zapaldutako zorua: galtzada
harriak, espaloiak...

U

B

izirik dirauten tokietan ez du ondorio larririk izaten, tamaina txikia duelako eta gogokoen dituen
habitatek aldaketak izaten dituztelako: bide bazterrak, zapaldutako zoruak, lorategietako zuhaitz txorkoak eta abar. Orain arte, ez du inbaditu kontserbazio balio motaren bat duten natura komunitaterik.
Zenbait natura ekosistemaren inguruan ez da komeni herbizidak erabiltzea; espezie hau aurkituz gero,
mekanikoki ken daiteke, urteroko landarea da eta.
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ECHINOCHLOA CRUS-GALLI
Familia: Poaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1852
Jatorria: Hego Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: soroak eta ibaietako legar hobiak

galtze begetatiboari esker azkar sortzen
populazio trinkoak, eta populazio horiek
oihanpeko beste belar espezie batzuk kanporatzen dituzte, lehiaren ondorioz -Kantauri
aldeko haltzadietan oihanpeak
oso aberatsak eta askotarikoak izaten dira, eta iratze espezie ugari izaten dituzte-.
Penintsulako iparraldeko klima
epeleko eskualdeetan, espezie honen inbasioa mehatxu
larria da erriberetako ekosistemetako bioaniztasunaren kontserbazioari begira. Antza kostalde inguruan ugariagoa den
arren, barnealdean, Nafarroako mendebaldean, populazio-

ak
aurkitu
izan
dituzte.
Dirudienez, inbaditutako habitat
gehienetan, zaila da bertako
landareak kaltetu gabe espezie
hau desagerraraztea. Inbasioa
txikia bada, eskuz erauztea aski
izan liteke; kasu horretan, hala
ere, aireko aldea ez ezik, lur
azpiko organoak ere (errizomak
eta tuberibulboak) kendu behar
dira, landarea berriro hazi ez
dadin.

DICHONDRA MICRANTHA
Familia: Convolvulaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1993
Jatorria: Asiako ekialdea
Sartzeko modua: hainbat helburutarako
landatzen da; normalean, elikagai gisa edo
bazkarako erabiltzeko
Habitata: larre soilak eta zapaldutako
belardiak

E

z dago argi nongoa den jatorriz; zenbait egilek diotenez, Hego Amerikako eremu tropikaletatik edo azpitropikaletatik dator; beste zenbaiten, arabera, berriz,
Europako hegoaldeko eta Indiako eremu epeletatik dator,
edo bestela, jatorri paleotropikala du. Egia esan, barietate asko aurkitu dituzte, eta hedapenari dagokionez ere,
alde handia izaten da bertatik bestera.

I

a ikusezina da, oso txikia delako, eta horregatik, baliteke uste baino populazio gehiago izatea eta populazio
horiek uste baino zaharragoak izatea. Dena dela, behatutakoaren arabera, azken bost urteetan, beste leku batzuetan errotu da; hiri habitetan batiere. Inbasio dinamika
aldatzen hasia dela esan dezakegu, beraz (“log” fasearen
hasiera).
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CROCOSMIA X CROCOSMIIFLORA

CORONOPUS DIDYMUS
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Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1955
Jatorria: Mediterraneo aldea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: bideetako erruderalak, areketan,
ezpondetan, lugorrietan eta sasietan

Familia: Solanaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1785
Jatorria: Mexiko
Sartzeko modua: hainbat helburutarako
landatzen da; normalean, elikagai gisa
edo bazkarako erabiltzeko
Habitata: arekak, laborantza lurrak,
ibaietako harritzak eta lugorriak

H

N

arriatutako habitat askotan agertzen da;
hala nola, arekak, ezpondak eta lugorriak.

ondar zoru hezeak, ondo drainatutakoak eta nitrogeno asko dutenak,

Dena dela, bideen inguruetako sasietan eta lahardietan ere
bizi daiteke; lurraldeko tokirik baxuenetan, batik bat. Harekin
batera bizi diren landareak udako lehorteei ezin aurre egin
dabiltzan bitartean, landare honek indartsu eta berde jarraitzen du autopistetako eta errepideetako ezpondetan.
Mediterraneo aldeko ekosistema askok lehen faseetan berezkoa omen duten espezie honek Ebro haranean gora egin du
aise, autobideak, autopistak eta abar baliatuta, eta Euskadira
iritsi da, Gaur egun, landarea kontrolatzeko eta ezabatzeko
programaren bat martxan jartzeko moduan geundeke. Izan
ere erabateko hedapen fasean dago, eta oraingoz, populazio
nagusi gehienak habitat antropikoetan daude.

nahiago izaten ditu, eta horregatik da hain ugaria
baratzeetan, areketan eta iraulitako lur hezeetan.
Zoru lehorragoetan ere hazten da, baina garapen
txikiagoa izan dezake kasu horretan. Ibaietako
harritzetako Bidention tripartie aliantzaren legardietako komunitateetan ere ager daiteke, baina
hala ere, leku horiek apur bat lehorragoak izan
behar dute, eta lokatz gutxiago izan behar dute
pilatuta. Populazio trinkoak osatzeko joera du;
bertako landareak bazter ditzakete populazio
horiek. Landarearen atal guztiek, haziek bereziki,
intoxikazioa eta heriotza ere eragin dezaketen oso
alkaloide toxikoak dituzte: hiosziamina, eskopolamina eta antropina, esaterako.
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Familia: Rosaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi naturaletako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1983
Jatorria: Asiako hegoaldea eta ekialdea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: areketako, ibaiertzetako, baso
bazterretako eta eraldatutako lekuetako belartzak

Familia: Scrophulariaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1967
Jatorria: Europa hegoaldea: Alpeak,
Italiako erdialdea eta hegoaldea, eta Sizilia
Sartzeko modua: hainbat helburutarako
landatzen da; normalean, elikagai gisa edo
bazkarako erabiltzeko
Habitata: murruak eta paretak

M

H

irietako muruetan eta paretetan oparo hazten da;
lurraldearen ipar-erdialdean, batez ere. Nonbait,
barnealdera joz gero, kontinentaltasunak gora egin
ahala behera egiten du inbasioaren arrakastak.
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DUCHESNEA INDICA

CYMBALARIA MURALIS
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DITTRICHIA VISCOSA

DATURA STRAMONIUM

arrubi itxura duen landare estolonifero honek populazio handi batzuk ditu, Gipuzkoan bereziki. Baso
ekosistemetan topa dezakegu sarri, zuhaitz sarearen
gerizpean ondo bizi da eta. Baldintza hauek mesedegarri
zaizkio oihanpeki bertako belar landareen aurkako lehian
irabazle suertatzeko. Ondo samar kontserbatutako
zuhaiztietan errotutako populazioak berehala ezabatu
beharko lirateke

Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1983
Jatorria: Ipar eta Hego Amerika
(Mexikotik Txilera)
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: arekak, lorategiak eta baratzeak

Familia: Poaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1981
Jatorria: Ipar Amerikako alde epela
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa; salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: sorotar komunitateak

L

andare honek Mexikon du jatorria baina gizon-emakumeek mundu osoan zabaldu dute; gaur egun, belar
txar “kosmopolita” da. Europara XX. Mende hasieran
heldu omen zen. Thelungek (1916) Galinsoga quadriradiata eta Galinsoga parviflora espezieentzako herri
zerrenda bat ezagutarazi zuen, eta bi taxonak hainbat
barietate eta formetan banatu zituen. Galinsoga ciliata
erruderalizatutako eremuetan agertzen da gehienbat: areketan lorategietan, baratzeetan eta abarretan. Toki horietan, hedatzeko joera du. Ez du, oraingoz, komunitate
naturalik edo erdi-naturalik inbaditu.

E

spezie honek jokaera erruderala nabarmena du, eta
Polygono-Chenopodion polyspermiii aliantzaren soroetako komunitateak azkar inbaditzen ari da. Uda-udazken
garaian hazten da, batik bat, tenperatura altuek mesede
egiten baitiote; antzeko portaera duten gramineoekin bizi
da: Setaria pumila, Setaria verticillata edo Digitaria sanguinalis, besteak beste.
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GALINSOGA QUADRIRADIATA

ERAGROSTIS VIRESCENS
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ERIGERON KARVINSKIANUS
Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat antropikoetako bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1946
Jatorria: Ipar Amerika, Mexiko
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: murruak, paretak eta harkaitz
ezpondak

GAMOCHAETA COARCTATA
Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1981
Jatorria: Hego Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: txilardietako soilguneetako eta
kostaldeko hareatzetako hondar zoru irauliak

A

pur bat iraulitako hondar zoruetan, larre eta
sasi jakin batzuetako berezko landareekin

O

rain arte, habitat jakin batzuetan besterik ez da agertu: antropizatutako eremuetako murruak, hormal eta erlaitzak, non
behin errotuta geruza zabalak sortzen dituen. Hala ere, beste
herrialde batzuetan inbaditzailea denez, eremu erdi-naturaletan
eta naturaletan duen hedapena kontrolatu beharko litzateke. Ez da
espezie honentzako kontrol zehatzik deskribatu. Landareak eskuz
erauzi daitezke, baina kontuz ibili behar da landareak ez dezaan
zati begetatiborik utz. Herbizidek ere badute nolabaiteko eraginkortasuna.

lehia daiteke, baita itsasertzeko zenbait habitatetako landareekin ere. Kontrolatzeko modurik egokiena mekanikoa da, urteroko edo bi urtez behingo
landarea baita eta itsasertzeko hareatzetako eta
txilardietako komunitate naturalak inbaditzen baititu. Landareak eskuz erauzi behar dira, eta hazi
bankua agortu bitartean segimendu zorritza egin
behar zaio.

JUNCUS TENUIS
Familia: Juncaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1941
Jatorria: Ipar Amerikako alde epela
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: basoetakko zapaldutako hondar
bideak

Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1978
Jatorria: Ipar Amerika
Sartzeko modua: hainbat helburutarako
landatzen da; normalean, elikagai gisa
edo bazkarako erabiltzeko
Habitata: ibaiertzak

G

ero eta sarriago agertzen ari da espezie hau lohia
edo hondarra pilatuta duten eta tarteka urak hartzen
dituen ibaiertzetan; azkar hedatzen da, erriozoma asko
sortzen du-eta lur azpian. Erriberetan osatutako ilara trinkoak oztopo handia dira bertako espezieen garapenerako. Fenologia berantiarra du (uda amaiera eta udazken
hasiera). Oso lore handiak eta koloretsuak ematen ditu
landareak, eta intsektu polinizatzaile askok bisita egiten
diete Haziek ibaiaren ibilbidea jarraitzen dute, eta beraz,
erraz zabaltzen dira.

48

I

hi txiki hau gero eta hedatuago dago Gipuzkoako
ekialdeko eta nafarroako ipar-mendebaldeko
gutxi erabilitako bideetan eta pistetan. Euskal
Herriko gainerako lekuetan ez da batere arrunta.
Zapaltzea ondo jasaten duten Lolio-Plantaginion
aliantzaren belar komunitateetan parte hartzen du.
Itzal pixka bat jasateko gai da. Juncus bufonius landare autoktonoaren eta espezie honen hidridoak
aurkitu noizbehinka.

EH 119 Zk.

IMPATIENS BALFOURII

LEPIDIUM VIRGINICUM

Familia: Balsaminaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1985
Jatorria: Asia erdialdea, Himalaia
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: areketako eta haltzadietako
komunitate eszionitrofiloak

Familia: Brassicaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono
inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1913
Jatorria: Ipar Amerika
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: bideetako komunitate erruderalak

U

rteroko landare honek hazi asko sortzen du;
hazi horiek fruituek-kapsula lehorkorrak diragarraiatzen dituzte. Kapsuletako kanpoko zelulak
berehala tentetzen dira, eta presio handia eragiten
dute fuituaren barrualdean. Leherketa kontaktuaren bidez gertatzen da, fruitua heltzen denean.
Inbaditutako lekuetan itzal handia sortu eta beste
landare batzuk errotu daitezen eragozten du.
Landare honen sustraiak oso sakonak ez direnez,
kontrolatzeko, populazio txikiak erauzi daitezke.

E

raldatutako guneetan erraz guneetan erraz ugaritzen
da: lugorriak, zabortegiak, bideak eta abar. Batez ere,
lurraldearen ipar-erdialdetan. Oraingoz, ez du komunitate
naturaletan edo erdi naturaletan eraginik. Abereak
pozoindu daitezke, landare hau janez gero, glukosido
kardiotoxikoa du eta; hazietan, batik bat.
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49
EH 119 Zk.

Familia: Brassicaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1880
Jatorria: Mediterraneo aldea Europako
hegoaldea (Tirreno aldekoa)
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabil-tzeko hazitakoa
Habitata: itsaslabar hauskorrak eta
nitrifikatutako itsasertzak

Familia: Caprifoliaceae
Kategoria: habitat natural eta erdi
naturaletako bertakotutako espezie
aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1941
Jatorria: Asiako ekialdea
Sartzeko modua: apaingarri gisa
erabiltzeko hazitakoa
Habitata: heskai eta lahardietan,
zuhaitzetatik eta zuhaixketatik gora
egiten du

A

ipangarri gisa erabiltzeko hazi izanak herrialde ugaritan bertakotzea ekarri du Lonicera japonica eraginkortasunez lehiatzen da bertako espezieekin argia,
ura eta zoruko baliabideak lortzeko. Arrakasta horrek
eragina du inbaditutako ekosistemetan, asko alda baitezake egitura bera ere. Argia eta elikagaiak lortzeko
lehia horrek zuhaitz txikien eta landareñoen hazkundea
geldiarazi edo, zuzenean, heriotza eragin dezake.
Beraz, oihanpeko berezko zuhaixkak ordezka-tzen ditu
landareak, eta egitura estratifikatu naturala galtzen da.
Prebentzio neurri gisa, ahal den neurrian, lorezaintzan
erabiltzea sahiestu beharko litzateke; klima dela-eta
landarea bertakotzea errazten duten tokietan, behinik
behin -oro har 600 metroko altitudetik behera-.
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MATRICARIA DISCOIDEA

O

ndoe Brassicion oleraceae aliantzaren komunitate
halonitrofiloetan egoten da. Kasu horretan, arriskutsua izan daiteke itsaslabaretako berezko espezie arraroentzat edo mehatxatutakoentzat: hala nola, Lavatera
arborea; matricaria maritima, maritima azpiespeziea;
Armeria maritima, edo basolibondoa bera (Olea europaea), oleaster azpiespeziea). Sistemarik eraginkorrena landareak eskuz erautzea da; sustrai sakonik eta lur azpiko
landare ugalketa organorik ez duenez, lan erraza da.
Alabaina, oso zaila da landare hau desagerraraztea, iristen zailak diren tokietan hazten delako gehienetan; labarretan, alegia.

MEDICAGO SATIVA
Familia: Fabaceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1885
Jatorria: Asia erdialdea
Sartzeko modua: hainbat helburutarako
landatzen da; normalean, elikagai gisa edo
bazkarako erabiltzeko
Habitata: bideetako ezponda eta areketako
erruderalak

Familia: Asteraceae
Kategoria: habitat antropikoetako
bertakotutako espezie aloktono inbaditzailea
Lehen erregistroaren urtea: 1960
Jatorria: Asiako ipar-ekialdea eta Ipar
Amerikako mendebaldea
Sartzeko modua: halabeharrez iritsitakoa;
salgaien garraioarekin batera, sarri
Habitata: zapaldutako lugorriak, arekak eta
belardial, herrietatik gertu

L

urraldeko hiri ingurune batzuetan ohikoa da landare
hu, eta Polygono-Poetea motako komunitate trinkoak,
zapaltzea ondo jasaten dutenak, osatzen ditu harzoletan
edo bide ertzetan. Asko eraldutako ingurune artifizialetan
baino agertzen ez denez, ez da mehatxua ekosistema
naturalentzat zein erdi natuiralentzat Chamomila suaveolens izenaz ezagunagoa da.

M

editerraneo aldean landare hau bazkarako erabiltzen
dute, askotan, ureztatuko laborantza lurretan.
Kantauri isurialdean, ezpondetan berlandatzeko erabiltzen da. Erraz egiten du aurrera, eta ezponda eta areketan aise hedatzen da; lurraldeko eremu epelenetako
Sisymbrion officinale, Hordeion leporini edo Brachypodion phoenicoidis belar komunitate azpinitrofiloetan, ia
beti agertu ohi da.

E U S K A D I K O F L O R A A L O K T O N O INBADITZAILEA

E U S K A D I K O F L O R A A L O K T O N O INBADITZAILEA

MATTHIOLA INCANA

LONICERA JAPONICA
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