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Banaketa:

Habitata:
Sendabelarra:

erikazeoak
Arbutus unedo

banatua kostaldean eta
mendi hegal babestuetan
artadi, harizti, karraskalak

bai

E U S K A L    H E R R I K O    F L O R A

spezie honen familiari, ahabia
aztertu genuenean, errepaso bat
eman genionez, gurbitza generoa
ezagutzen hasiko gara. Oroko-

rrean, zuhaiska edo zuhaitz hauek urte
osoan berdeak izaten dira eta fruitu

modura, baia biri-
bil deigarri bat iza-
ten dute. Arbutus
generoaren barru-
an ezagutzen diren
25 bat espezie Ipar
hemisferioan ko-
katzen dira. Espe-
zie horietatik guz-
tietatik, gurbitza
(Arbutus unedo)
gure artean aurki-
tzen den bakarra
da, penintsulan
ere, bera bakarrik
aurkitzen delarik.
Gurbitza zuhaiska

edo zuhaitz txiki bat da, 5 metrotara irits
daitekeena eta salbuespenetan 10etik
gora. Enborraren azala arre-gorriska edo
arre-griseska, ezkatatan eta luzetarako
zirrindatan askatzen dena. Puja gazteak
gorriskak izaten dira. Hostoak bakunak,
larrukarak, luzanga-lantzeolatuak, ertzean

finki zerratuak edo ia-ia osoak. Oro-
korrean, berde biziak gainaldean lustre-
dunak eta azpialdean zurbilagoak. Loreak
berriz, panikula terminaletan zintzilika-
tzen dira, zuriskak izaten dira, askotan
berdez edo arrosaz tindatuak. Fruitua,
baia biribil bat da eta 2-2,5 cm-ko diame-
troa du, hasieran berde-horiska da eta
heltzerakoan gorri-laranja. Udazkenean
eta negu hasieran loratzen da eta aurreko
urteko fruituak era berean heltzen dire-
nez, oso itxura polita hartzen du. Baia
hauek jan daitezke, baina asko janez gero
eta oso helduak daudenean alkohol pittin
bat izan dezaketelako, buruko mina eta
mozkorraldia ere eragin dezakete.
Gurbitzak klima biguna behar du eta edo-
zein lurzoru-motatan aurki dezakegu.
Euskal Herriko parte gehienetan sakabana-
tuta dago. Kostaldean ugariagoa izanik,
artadi, harizti eta karraskaletan kokatzen
da bereziki eta askotan, horien ordezko
komunitateetan ere bai. Artelatza dagoen
puntuetan ere ugari izaten da eta zenbaite-
tan, sail dezenteak eratzen ditu. Egurra
erregai gisa erabili izan da, kalitate oneko
ikatza ematen duelarik. Sendabelar gisa ere
erabilia izan da. Erromatarrek zuhaitz sakra-
tutzat zuten eta sorginak uxatzeko eta ume
sorginduak sendatzeko erabiltzen zuten.
Baiak jangarriak direla esan dugu eta kon-
fitura, likorra eta ozpina egiteko erabili ohi
dira, astrigente-propietateak dituztela adie-
raziz. Hostoek eta azalak taninoak dauzkate
eta beherakoaren eta disenteriaren senda-
garritzat hartu izan da. Loreak transpirazioa
hobeagotzeko eta sustraiak berriz, hemo-
rragien kontra ere erabili dira.

* Naturalista.
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