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Mendi pinua. Pino negro.
Pinus uncinata Ramond ex DC.

Pinus: pinuaren latinezko izena; uncinata: latineko uncinatus (kakoduna) hitzetik, pinaburuen 
ezkatek kako forma dutelako.

DESKRIBAPENA
Erretxinadun zuhaitz monoikoa, 20 m-ra irits daiteke lurra aberatsa eta sakona izanez gero. 

Sustrai-sistema: sustrai nagusia indar txikikoa, eta bigarren mailako alboetakoak indartsuak, lodiak, 
hedatuak eta adarkatuak. Enborra: zuzena, baldintza egokietan; okerra, are herrestaria ere bai aurkako 
baldintzetan. Zuhaitza ihartu ondoren, denbora luzez jarrai dezake zutik. Azala: beltz-hauskara, 
ezkatatsua, xafla txikiak eratuz. Adaburua: lehenengo piramidala, gero irekiagoa. Zuhaitza oso toki 
irekian hazten baldin bada, adarrak oso okerrak ditu. 

Hostoak: 3-8 x 0,12-0,18 cm, iraunkorrak, sinpleak, zorroztasun txikikoak, orrazkarak, apur bat 
kakotuak, kolore berde bizikoak, 2ko taldeetan bilduta, oinarrian zorro minzkara bat izaten dute 
inguruan. 

Loreak: sexubakarrak, maskulinoak ugariak, horixkak, talde trinkoetan adarrik gazteenen 
muturrean. Femeninoak oboideak, pedunkulu laburrarekin, kolore gorri-morexka. 

Loraldia: ekainetik uztailera bitartean. Polinizazioa anemogamoa da. 
Fruitua: estrobilo bat (pinaburua),  5-7 x 2- 3 cm-koa, ia eseria, arrautza erakoa edo arrautza 

erako-konikoa, asimetrikoa, arre lustreduna, apofisikoa, ezkata oso irtenekin, ezkutu bat dute, atzera 
kurbatua, kakoduna. Hazia: 4-5 mm, arre-grisaxka edo beltz tankerakoa, hegal oso irekia, 16 mm-ra 
artekoa. Loraldiaren ondorengo urteko udan heltzen da. Loralditik 3 urtera diseminatzen da.

HABITATA
Jatorria: Europa alpetarra. 
Kokapena: 1.000 m-tik gora, 2.700 m-ra ere iristen da, 

eta optimoa 1.800 eta 2.400 m artean. Iberiar Penintsulako 
zuhaitzen gailurra da Sistema Iberikoan eta Pirinioetan. Ohikoa 
da malda handietan edo gailurretan, elur-jausiek sailak mugitu 
dituzten tokietan edo harkaitz-hormetan, lur pilaketa txikietako 
tokietan. Mantso hazten da, 600 urte baino gehiago bizi daiteke. 

Euskal Herrian Pirinio inguruan dago, zehatz esateko 
estai azpialpetarrean, Larran (Belagua, Izaba) gailur handien 
inguruan dagoen horretan. 2.400 metrora ere aurki daitezke, 
baso irekietan, zuhaitz batetik bestera tartea dagoenetan, 
zuhaitz ertainak izaten dira, zenbat eta altuera handiago eta bizi-
baldintza gordinago, orduan eta ahulago. Ezkaurren ere badaude 
pinu bakan batzuk eta Orhin ere bai bakar batzuk. 

Espeziea oso garrantzitsua da sail azpialpetarretan higadurari 
aurre egiteko, gainerako zuhaitz espezieek iraun ezin duten 
tokietan. Malda handiko tokietan lur- eta elur-jausiak saihesten 
ditu.

ERABILERAK
Zuhaitza lur aberatsean badago, zura kalitate onekoa izaten da, eta eraikuntzan erabiltzen da. Pinu 

gorriarekin (Pinus x rhaetica Brügger) hibridatzen da, harremanetan dauden inguruetan.

Hazia
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Ametz ilaunduna. Roble pubescente, Roble negro.
Quercus pubescens Willd. (Q. humilis Mill)

Quercus: zelterako kaer (ederra) eta quez (zuhaitza) hitzetatik eratorria, indarraren eta 
gogortasunaren ikurra, basoetako erregea da; pubescens: latinez bilotsua, hostoengatik, gainazala 
ile txikiz estalita dutelako.

DESKRIBAPENA
25 metro altu izan daitekeen zuhaitz monoikoa. Sustraiak: indartsuak. Enborra: flexuosoa. Azala: 

arrexka edo grisaxka, heldutan beltza eta zartatua. Adaburua: zabala eta biribildua. 
Hostoak: erorkorrak edo martzeszenteak, minzkarak edo subkoriazeoak, sinpleak, luzanga-

obobatuak, 4-12 x 2-7 cm, ertzak oso lobulatuak, 5-8 lobulu alde bakoitzean, punta biribildua, 
oinarri biribildua edo gutxi-asko bihotz formakoa; pezioloa tomentuduna, subzilindrikoa, 5-15 mm 
luzean; 4-9 nerbio pare, iletsuak edo feltro erakoak azpialdean, batez ere gaztetan; ile zuzenak, ikusi 
daitezkeenak heldutan, nerbioen axiletan bederen. Gainaldea glabro erakoa bihurtzen da, kolore 
berde iluna hartzen dute eta azpialdean tomentu iraunkorra. 

Loreak: sexubakarrak, maskulinoak gerba zintzilikarietan; femeninoak, oro har, bakarrik, itxura 
gutxikoak. 

Loraldia: udaberrian, apiriletik maiatzera bitartean. Polinizazioa anemogamoa da. 
Fruitua: ezkur handia da, gaztaina kolore argikoa, kupula ezkata lantzeolatuekin, pubeszentzia 

grisaxkez estalita eta pedunkulu laburra, zurruna eta tomentuduna. Urte bereko udazkenean heltzen da.

HABITATA
Jatorria: Europa erdia nahiz hegoaldea eta Asia mendebaldea. 
Kokapena: sarri kareharrizko lurretan, nahiz eta substratua 

nolakoa izan berdin dion, batzuetan mazela eta gailur 
harritsuetan, sakontasun txikiko lurretan. Gehienetan 400-1.500 
metro artean egoten da. 

Euskal Herria haren banaketako mugan dago. Mendikate 
azpimediterraneoetan basoak osatzen ditu, batez ere gure 
herrialdeko hegoaldeko erdian. Nafarroan 30.000 hektarea 
hartzen ditu, isurialdeen banalerroaren hegoaldeko zati batean, 
Ameskoatik Erromantzaturaino, Artzibar, Arakil, Erro, Urraul edo 
Goñiko haranetik igarota. 

Araban Ega ibaiaren goiko arroa eta Izkiko parke naturala 
nabarmentzen dira. Azantza (Goñerri), Etxague (Oloritz) 
eta Lizarragako (Itzagaondoa) ametzak aparteko zuhaitzen 
Nafarroako zerrendan sartuta daude.

ERABILERAK
Zura kalitatea ertainekoa da, eta egurretarako eta ikatza egiteko erabili izan da. 
Haritz honek beste genero kideekin hibridatzeko joera handia du. Euskal Herrian haritz hauen basoetan 

hainbat morfologiatako zuhaitzak daude, Q. Faginea-rekin hibridatu ondoren sortuak baitira. Hori dela eta, 
batetik bestera trantsizio-forma ugari daukagu, eta ezin da muga morfologiko zehatzik ezarri.
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Sagarmina. Manzano silvestre.
Malus sylvestris Miller

Malus: zuhaitz honen izen latinoa, grezierako melon (sagar) hitzetik eratorria ziur aski; sylvestris: 
basokoa.

DESKRIBAPENA
8-12 m-ra arteko zuhaitz arantzaduna. Enborra: korapiloduna eta makurra. Azala: horixka eta 

leuna lehenik, gris-arrexka gero, lodia eta zartatua, plaketan askatzen da. Adaburua: baxua, trinkoa 
eta biribildua. 

Hostoak: 5-6 x 3-4 cm-koak, erorkorrak, sinpleak, txandakakoak, 2,5 cm-ko pezioloarekin, obatu 
eta luzanga artekoak, horztunak, oinean kuneatuak edo biribilduak, puntan akuminatuak, kolore berde 
iluna gainaldean eta berde zurixka azpialdean. 

Loreak: 2-3 cm-koak, hermafroditak, usaintsuak, kaliza hodi urtzeolatuan, oinean soldatutako 5 
sepalorekin, 5 petalo zuri-arrosa, lorezil ugariak eta obulutegi inferoa, oinean batutako 5 estilorekin. 
Loreak 4-5 cm-ko diametroa duten ginbail formako multzoetan bilduta daude, tenteak, bakoitza 3-6 
lorekoa. 

Loraldia: udaberrian. Polinizazioa entomogamoa da. 
Fruitua: 3-5 cm-ko pomo bat da, globo erakoa, zilbor itxurakoa puntan eta oinean, eta kolore 

berde edo horikoa. Hazia: pomoko 5-10 ale. Irailetik abuztura 
bitartean heltzen da.

HABITATA
Jatorria: Europa eta Asia mendebaldea. 
Kokapena: basoak eta landaresiak. 
Euskal Herrian Kantauri isurialdean sakabanatuta dago. 

Hegoaldeko zerrendan baso-multzo freskoenetan babesten 
da, eta, hegoaldera joan ahala, gutxituz doa, isurialde 
mediterraneoko eremu idorrenetan desagertzen den arte. 

Dokumentatuta dago Gorbeia mendi-multzoan, Urkiola, 
Aiako Harria (Urdaburu, Endara) eta Izki parke naturaletan eta 
Entzia, Toloño, Alaitz, Illon eta Izko mendilerroetan, pagadi eta 
erkameztietan ale isolatu gisa ia beti. 

ERABILERAK
Zura oso estimatua da grabatuak nahiz eskulturak egiteko 

eta luxuzko zurgintzan. Gainera, erregai ona da, eta kalitate 
bikaineko ikatza ematen du. 

Fruitua, egosita, arrailduta edo ziropa moduan hartuta, libragarri leuna da. Nafarroako Pirinioan 
basaka edo patxaka izeneko likorea egiteko erabiltzen da. 

Sagarrondo landatua txertatzeko patroi gisa erabiltzen da.
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Elorri beltza, Arantza beltza. Endrino.
Prunus spinosa L.

Prunus: aranondoaren izen latinoa, grezierako promynos hitz barbaro helenizatutik, espezie 
honetako fruituak pruinaz estaliak direla aipatzen duena; spinosa: hainbeste arantza izateagatik.

DESKRIBAPENA
Zuhaixka edo zuhamuxka arantzaduna, 4 m-koa gehienez. Enborra: mehea eta flexuosoa. Azala: 

arre-iluna, morexka, lustredun samarra eta leuna. Adaburua: altua, era irregular biribildua eta 
trinkotasun gutxikoa. 

Hostoak: 3-4 cm-koak, erorkorrak, sinpleak, txandakakoak, peziolo laburrekoak, eliptiko eta 
lantzeolatu artekoak, zerradunak, oinean kuneatuak, puntan zorrotzak, kolore berdea ilunago 
gainaldean azpialdean baino. 

Loreak: hermafroditak, 1,5 cm-koak, oso ugariak, pedunkulu laburrekoak, hodi laburrean 
soldatutako 5 sepaloko kalizarekin, korola 5-8 mm-ko 5 petalokoa, oso zuriak, lorezil ugari eta 
obulutegi superoa. Loreak bakarka edo gutxiagotan binaka elkartuta. 

Loraldia: goiztiarra, martxotik apirilera bitartean. Polinizazioa entomogamoa da. 
Fruitua: 10-12 mm-ko drupa da (basarana), globo erakoa, beltz-urdinxka, pruinatsua eta garratza. 

Haziak: ale 1 drupako, gainazal leuna. Irailetik abuztura bitartean heltzen da.

HABITATA
Jatorria: Europa eta Asia. 
Kokapena: landaresi eta baso hosto erorkor argiak, 

arantzadiak eta gune irekiak. Landatuta, landaresiak eratzeko 
erabiltzen da, sustraitik erraz eta ugari sortzen baita. 

Euskal Herrian ia lurralde osoan dago, artadi kantauriarretatik 
(Urdaibai, Arno) edo Hendaiatik Ziburura bitarteko kosta-ertzetik 
(Lapurdi) hariztietara (Izki), Pirinioetako basoetara (Belagua) edo 
Ebro ertzeko landaresietara. 

ERABILERAK
Espezie honen zura lanabes-kirtenak egiteko erabiltzen 

da, tornu-lanetan ere bai. Fruitua anisetan mazeratzetik 
lortzen da patxarana. Munduko beste leku batzuetan, fruituen 
zuku hartzituarekin edari alkoholiko bat egiten da. Basarana 
sendagarria ere bada, loreek eta hostoek erreakzio diuretikoak 
eta libragarriak eragiten baitituzte. 

Fruituak azukreak, C bitamina eta taninoak dauzka, eta horrek gaitasun lehorgarria ematen dio.
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