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Huntza, landare igokaria
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Familia:
Espeziea:
Banaketa:
Habitata:

Sendabelarra:

araliazeoak
Hedera helix

arrunta
horma eta

zuhaitzetan berezi-
ki

bai

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

amilia honen barruan azal-
tzen den genero-kopurua (70
gutxi gora-behera), 700 espe-
zie desberdinetan banatzen

da, zuhaitz, zuhaiska, zurezko liana
eta belarki multzoetan sailkatuz.
Gehienak tropikalak eta subtropika-

lak dira, bakar batzuk
eskualde epeletan azal-
tzen direlarik. Batzuk
ornamentazioan erabil-
tzen dira, eta beste
zenbait sendabelartzat;
ginseng landare ospe-
tsua esate baterako.
Euskal Herriari dago-
kionez, familia honen
barruan genero baka-
rra azaltzen zaigu, eta
genero honen barruan
espezie bakarra, az-
tergai dugun landare
igokaria eta oso arrun-

ta den huntza, hain zuzen ere.
Huntzak zurezko sustrai arrotz ugari
izaten ditu, eta 30 m baino gehiago
izatera irits daiteke.
Hostoak bakunak, nahikoa koriazeo
eta lustredunak dira, iraunkorrak eta
gainaldetik berde ilunak. Hauek oro
har, eta txorten luzekoak bereziki, bi

motakoak izaten dira: a) loredun
adarretakoak, eliptikoak eta b) bes-
teak, palmatilobatuak, 3-5 gingil di-
tuztelarik. Loreak hermafroditak di-
ra, berde-horiskak eta adar-mutu-
rretako ginbail globularretan koka-
tzen dira. Udaren azkenaldean edota
udazken hasieran loratzen da. Fruitu-
ak berriz, negu bukaeran edota uda-
berri hasieran heltzen dira, hegaz-
tientzat oso preziatuak direlarik.
Banaketari dagokionez, ia Euskal
Herri osoan ugaria eta arrunta da,
zona oso arido eta pobreetan (hala-
ber mendi-gailurretan) bakarrik falta
delarik. Basoetako zuhaitzetara igoz,
hormetan, harkaiztegietan, eta ba-
tzuetan zoruan etzanda aurki dezake-
gu. Leku heze eta ospelak begikoak
ditu eta itsas mailatik 1400 metroko
altueraraino iristen da. Bestalde,
Europa, Asia eta Afrikako Iparraldean
banatzen dela aipatu behar dugu.
Huntza ornamentazioan erabiltzen
da; horma eta ezpondak estaltzeko
bereziki. Barietate desberdinak eta
subespezieren bat (hosto handikoak,
horiz eta zuriz jaspeatuak eta distira-
tsuak) dira gehien erabiltzen direnak.
Sendabelartzat erabili ohi da, eta be-
re osagaien artean saponina bat (he-
derasaponina C izenekoa bereziki)
aipatzen da, beste glikosido, azido
organiko eta mineral desberdinen
artean. Katarroak, bronkitisak, eztu-
la eta asma sendatzeko erabiltzen da.
Baita zenbait eritasunen zauriak iste-
ko, erredurak eta kailuak sendatzeko
eta neuralgiak (haginetako mina)
baretzeko ere.
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