
Jatorria
Kaliforniako iparraldeko eta erdialdeko kostaldea eta 
Oregongo hegoaldea. 
Ezaugarri nagusiak
Hosto iraunkorreko zuhaitza da, enbor zuzena eta 
zilindrikoa. Bere azala oso lodia da, leuna, eta ilundu 
egiten da aire zabalean.
Zura
Eraikuntzarako ona da. Ebanisterian erabiltzen da, 
kalitate handikoa delako eta kolore gorri deigarria 
duelako.
Bitxikeriak
Bere izenak Sequoyah izeneko buruzagi txeroquia 
omentzen du.
Planetako izaki bizidun altuena da (115,61 metroko 
altuera eta 7,9 metroko diametroa oinarrian), nahiz 
eta iraganean eukaliptoek eta izei erraldoiek gainditu 
zuten. Oso zuhaitz luzeak dira (1.200 eta 1.800 urte 
bitartekoak). Munduko sekuoia gorri zaharrenak 3.300 
urte inguru ditu.

Jatorria
Mediterraneoko itsasertza eta artadi kantauriarrekin 
batera. 

Ezaugarri nagusiak
Adarkatua, tamaina baxukoa (10 m inguru). Hosto 
berde ilunak sortan zehar, marjina uhinduarekin. 
Fruitu urdin iluna.

Zura
Egurra oso gogorra da. Andaluzian, marketeriako 
lanak egiten dira; arabiar tradiziokoak.

Bitxikeriak
Ereinotz-koroa gaur egunera arte irauten duen aintza, 
botere eta betikotasunaren sinboloa da; adibidez, 
2004ko Atenasko Joko Olinpikoetan erabili zen.
Hostoek, igurtzi edo birrintzean, usain handia dute, 
eta sarritan ehunka urte daramatzate gisatuak 
ontzeko. 

Jatorria
Inguru mediterraneoa eta enklabe kantauriarrak. 
Ezaugarri nagusiak
Hosto iraunkorra, handia, 25 metroko altuerara 
irits daiteke. Azal gris ilun pitzatua. Hosto lodiak, 
gogorrak eta ertz arantzatsuak dituztenak (batez ere 
behealdekoak). Bere fruitua ezkurra da.
Zura
Egurra oso gogorra da, baina lantzeko zaila. Horregatik, 
marruskadura handia jasan behar duten piezak egiteko 
erabiltzen da, hala nola, gurdiak, goldeak, parketak, 
tresnak, etab. Gainera, egur bikaina da erretzeko eta 
egur-ikatza egiteko.
Bitxikeriak
8 edo 10 urterekin hasten da ezkurrak ematen, eta 
100 urte bete arte iraun dezakete. Fruitu hauek oso 
preziatuak dira ganadua elikatzeko, batez ere txerrikia.
Arte-basoak ezin hobeak dira Mediterraneoko 
faunarentzat; horietako asko ehiza-barrutiak dira, ia 
beti legez arautuak edo babestuak.

Jatorria
Mediterraneo aldea, uharteak barne. 
Ezaugarri nagusiak
6 m inguruko zuhaixka edo zuhaiztia, hosto 
iraunkorrekoa. Azal arre eta pitzatua. Adaxka gazte 
gorriztak, ile glanduludunak maiz. Hosto berde ilunak. 
Baia motako fruitua, gorria eta mami horia.
Zura
Egurrerako kalitate handiko egurra du. Ikatzerako 
erabili izan da. Adar gazteak saskigintzan erabili dira. 
Hostoek, fruituek, eta bereziki azalek, % 45erainoko 
taninoak dituzte; beraz, egokiak dira larruak ontzeko.
Bitxikeriak
Fruituak hori-laranja kolorekoak dira lehenik, eta 
gorritu egiten dira heldutasunean. Jangarriak dira, 
baina alkohol pixka bat edukitzean hobe da kantitate 
txikietan hartzea. Marmelada eta konfituretarako 
osagai gisa ere balio dute.
Propietate astringenteak, antiseptikoak, 
antiinflamatorioak, bakterioen kontrakoak, kardio-
babesleak eta antioxidatzaileak ematen zaizkio.

Jatorria
Banaketa naturala oso txikia da Sierra Nevadako 
mendebaldean (Kalifornia). 
Ezaugarri nagusiak
La corteza de la secuoya gigante es fibrosa y muy 
Sekuoia erraldoiaren azala zuntzezkoa eta oso lodia 
da. Suaren aurkako babes ona ematen die zuhaitzei. 
Hostoak iraunkorrak dira.
Zura
Deskonposizioarekiko erresistentzia handia du, baina 
zuntzezkoa eta hauskorra da, eta horrek baztertu egiten 
du eraikuntzarako.
Bitxikeriak
Munduan bolumen handiena duen landare-organismoa. 
Planetako alerik zaharrenak 3.200 urte ditu. Jatorrizko 
habitatean ugaltzeko zailtasunak dituzte, eta aldian 
behingo sute kontrolatu bat behar dute ernamuin 
arrakastatsua lortzeko.

Jatorria
Europako erdialdea eta hegoaldea, Asiako hego-
mendebaldea. 

Ezaugarri nagusiak
30 metroko altuera, kopa zabala eta adar irekiak 
ditu, azal leun eta grisaxkarekin. Hosto iraungia du, 
palma-forma eta bost lobulu.

Zura
Zurixka, gogorra eta oso estimatua ebanisterian.

Bitxikeriak
Ba al zenekien bere hosto bustiak Cabralesen 
gaztak heltzean estaltzeko erabiltzen zirela? 
Buruz ikasi beharreko beste datu bat: Gipuzkoako 
Astigarraga udalerriari ematen dio izena.

Jatorria
Ipar Amerikako hego-ekialdea, Virginiatik Texas eta 
Floridaraino. 
Ezaugarri nagusiak
Hosto iraunkorrekoa, 20-25 m-rainokoa, kopa oso 
trinko biribildua edo zilindrikoa duena. Azal gris 
eta leuna. Hosto handiak, lodiak, berde biziak 
eta erdiko nerbio markatua. Loreak handiak, 
ikusgarriak eta usaintsuak dira, kolore zurikoak.
Zura
Arotzeriarako, ateetarako, altzarietarako, 
txapetarako eta paneletarako erabiltzen da.
Bitxikeriak
Antzinako Txinan, enperadoreak bakarrik izan 
zitzakeen magnolioak. Ekialdeko kulturan 
tradizio handia duten propietate sendagarriak 
ditu. Hanturaren aurkako ahalmen handia du. 
Aterakinak abdomeneko eragozpenak, gastritisa, 
hantura… murrizten dituzten tonikoak sortzeko 
erabiltzen dira. Bere olio esentzialak onartzen dira 
arnas gaixotasunak eta gripeak arintzeko dituen 
propietateengatik.

Jatorria
Europako zati handi batean hedatua. 
Ezaugarri nagusiak
Zuhaitz erorkor eta itxura handikoa. Azal gris 
zilarreztatua, fina eta leuna. Ile sedosoak dituzten 
hostoak, zahartzean desagertzen direnak. Fruituak edo 
pagadiak marroiak dira.
Zura
Pagoaren zura homogeneoa eta lantzeko erraza da. 
Arotzerian eta altzarietan asko erabiltzen da, hala nola 
erreminten kirtenak, musika-tresnak, trenbide-trabesak, 
paper-orea, arraunak, lurzoruetarako tarimak, etab. Era 
berean, egurretarako eta ikatza lortzeko erregai ona da.
Bitxikeriak
Nafarroan munduko bigarren pagadi handiena dago, 
Iratiko oihana. Pagoen haziak pagadi deitzen dira, eta 
elikagai garrantzitsua izan dira abereentzat, baina 
baita urtxintxentzat ere.

Jatorria
Klima epelekoa, baina Europa eta Asiako mendebaldea 
banatzen da. Iberiar Penintsulan ugaria da iparraldeko 
erdialdean. 
Ezaugarri nagusiak
Zuhaixka garaia, 8 m-rainokoa. Ile glandularrak dituzten 
orriak. Fruitua hurritza da.
Zura
Hurritzaren zura arina, trinkoa eta maneiagarria 
da, eta marketerian eta ebanisterian erabiltzen da 
heldulekuak, kirtenak edo baheak bezalako piezak 
egiteko. Zurezko adarrak eta zerrendak hain dira 
malguak, saskigintzan eta upelgintzan erabiltzen dira, 
baita egur-ikatzaren ekoizpenean ere.
Bitxikeriak
Hurritzaren izen zientifikoa Koris greziar hitzetik 
dator, kaskoa esan nahi duena eta hurritzaren oskola 
aipatzen duena. Oinez ibiltzeko makilak edo makilak 
egiteko erabiltzen da: sendoak dira, zuzenak eta lehortu 
ondoren gutxi pisatzen dute.

Jatorria
Asia Txikikoa da jatorriz. Ondoren, Zipren, Egipton eta 
Mediterraneoko kostalde osora zabaldu zen. 
Ezaugarri nagusiak
Hosto iraunkorreko zuhaitz txikia da, luzea, 15 metro 
garai ere izan daitekeena, adaburu zabalekoa eta enbor 
lodikoa, itxura bihurrikoa. Azal fin pitzatua grisa edo 
zilarrezkoa du. Kontrako orriak ditu, 2 eta 8 cm arteko 
luzerakoak.
Zura
Basa-olibondoari acebuche esaten zaio. Zura trinkoa, 
sendoa eta malgua du. Oso estimatua hagak egiteko.
Bitxikeriak
Bere fruitu goxotik, oliba, oliba olioa lortzen da.
Bere jatorria hain da zaharra, Bibliaren Genesiaren 
liburuan agertzen da Noeri uholdearen amaiera 
iragartzeko.
Zuhaitz honek bakearen eta garaipenaren sinboloa 
izatearen harrotasuna du. Hori dela eta, NBEk olibondo 
adarren koroa sartu du bere banderan, bake unibertsala 
irudikatuz.

Jatorria
Jatorriz Europakoa da, bertan Britainiar Uharteetatik 
Mediterraneo eta Kaspiar itsasoko kostalderaino hazten 
da. 
Ezaugarri nagusiak
Beti berde dagoen zuhaixka edo zuhaitz txiki bat da. 
Salbuespen gisa, 12 metroko altuerara iristen da, eta 
oso zurtoin adarkatua du.
Zura
Gogorra da, ale finekoa eta astuna. Zurgintzan 
erabiltzen da taila delikatuetarako, hala nola 
grabatuetarako eta inprentetarako eta haize-zurezko 
tresnetarako.
Bitxikeriak
Grezian eta Erroman jada erabiltzen zen hesiak 
eratzen zituzten lorategiak markatzeko. Ezpel usaina 
oso bereizgarria da: sarkorra, garratza eta sakonki 
erakargarria. Usain oso iheskorra da, ez hostoetan, 
ez egurrean aurkitzen dena, baizik eta orokorrean 
nabaritzen dena landaretik hurbildu edo urrundu ahala.
Ipar Euskal Herriko herri politenetako bati izena eman 
dio: Ezpeleta.

Jatorria
Europa gehienean eta Asia mendebaldean. 
Ezaugarri nagusiak
Gure basoetako zuhaitzik handienetakoa da. Irmoa, 40 
metroko altuera izan dezake. Hostoak erorkorrak dira, 
berde ilunak gainaldetik eta argixeagoak azpialdetik.
Zura
Kalitate oneko egurra du, oso gogorra, astuna, 
hezetasunarekiko erresistentea, zurgintzan eta 
ebanisterian erabiltzen dena, garai batean itsasontziak 
egiteko ere erabiltzen zena.
Bitxikeriak
Bizkaian, Gernikako haritza dugu, lurraldearen 
armarrian toki nabarmena duena eta euskal herritarren 
askatasunak sinbolizatzen dituena. Europako beste 
kultura batzuetan ere zuhaitz ikonikoa da, hala nola 
Alemanian eta Letonian. Eskandinaviako herrialdeetan, 
haritzak “ekaitz-zuhaitzak” ziren, Thor trumoiaren 
jainkoa irudikatzen zutenak.

Jatorria
Kanariar Uharteetako espezie endemikoa da. 
Ezaugarri nagusiak
13 metroko altuera dute eta 50-70 cm-ko diametroa. 
Palmondo itxurako hostoek 5 eta 7 metro arteko 
luzera dute. Fruituak mahats-mordo laranja trinkoetan 
banatzen dira.
Zura
Enborrak ez dira zuraren industrian erabiltzen, baina 
bai artisautzan etxeko tresnak egiteko, hala nola 
gatzontziak.
Bitxikeriak
Zuhaitz itxura izan arren, belar erraldoitzat hartzen da. 
Gaztaroan, enborra zabaleran garatu zuen, hosto berriak 
ateraz. Diametrorik handienera iritsitakoan, altueran 
hazten da. Bere edertasuna, egokitzeko erraztasuna 
eta hotzarekiko erresistentzia direla eta, lorezaintzan 
gehien erabiltzen den palmondoetako bat da. Eta haren 
hostoak oso preziatuak dira erratzak bezala.

Jatorria
Ia Europa osoa eta Asiako hego-mendebaldea. 
Ezaugarri nagusiak
Zuhaitz hostoerorkorra da (udazkenean hostoa 
galtzen du) eta 30 metrotik gorako altuera izan 
dezake. Enborra zuzena dauka eta kopa zabal eta 
obalatua.
Zura
Oso egur ona, kolore argi eta horixkakoa, malgua 
eta gogorra. Ebanisteriako piezetarako eta 
elastikotasuna eskatzen duten elementuetarako 
erabiltzen da: makilak, aitzurren kirtenak, aizkorak… 
Gaur egun, bizikletak ere egiten dituzte zurarekin.
Bitxikeriak
Oso interesgarriak dira basafaunarentzat, hostoek, 
adar samurrek eta fruituek elikagai asko ematen 
baitizkiete animalia askori. Gainera, ugaztun eta 
hegazti txikiak hazteko babesa ematen dute enbor 
uxatuek eta adarrek. Propietate sendagarriak ditu, 
hala nola barizeak, sukarra, giharretako mina, 
hipertentsioa, giltzurrunetako kalkuluak…

Sekuoia Gorria 
Sequoia sempervirens

Ereinotza 
Laurus nobilis

Artea 
Quercus ilex

Gurbitza 
Arbutus unedo

Sekuoia Erraldoia 
Sequoiadendron giganteum 

Astigarra 
Acer pseudoplatanus

Magnolioa 
Magnolia grandiflora

Pagoa 
Fagus sylvatica

Hurritza 
Corylus avellana

Olibondoa 
Olea europaea

Ezpela 
Buxus sempervirens

Haritza 
Quercus robur

Kanariar Palmondoa  
Phoenix canariensis

Lizarra 
Fraxinus excelsior

Dibulgazio-jarduera, Ospitale honetako 
pediatria-zerbitzuarekin lankidetzan
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Jatorria
Jatorriz Asia egomendebaldekoa. 
Ezaugarri nagusiak
Zuhaitz edo zuhaixka hostoerorkorra da, tamaina 
baxukoa, eta 7-8 metroko altuera du gehienez.
Zura
Espezie horretako egurrak usteltzeko joera 
dauka, eta ez da egokia egur gisa. Egur horren 
hauskortasunaren ondorioz, ez da komeni 
pikondoetara igotzea, adarra hausteko arriskua 
baitago.
Bitxikeriak
Gizakiak landutako lehen fruituetako bat da; izan 
ere, proba batzuk daude K.a. 9400-9200 urtekoak. 
Ondoren, Antzinako Egiptoren eta erromatarren 
ohiko dieta izan ziren.
Arteaz ari bagara, pikondoaren hostoak, parraren 
hostoekin batera, pintura eta eskultura askotan 
erabili dira protagonisten gorputz biluzia 
estaltzeko. Adibidez, Adan eta Eva.
Bitxikeria gehiago: latexa (« piku-esnea ») 
hortzetako txantxarrari eta larruazaleko garatxoei 
aurre egiteko erabiltzen zen. Esnea mamitzeko ere 
erabili zen.

Jatorria
Europan jatorria duen zuhaitz-espezie bat da. 
Espainian, Pirinioetako eta Kantauriko sisteman baino 
ez dago. 
Ezaugarri nagusiak
Hostoerorkorra, 3-10 cm-ko hostoekin, ertz zerratuak 
dituena. Fruituak esfera forma du.
Zura
Ezki-egurra duela mende askotatik erabiltzen da. 
Bere erabilerarik ohikoenak tailuak eta eskulturak 
egitea dira, baita ebanisteriako altzariak, estutxeria, 
apaindurako objektuak, eskudelak edo zapata-orkoiak 
egitea ere. Egurrezko txapak eta taulak ere egiten 
dira. Ohikoa da zurezko musika-tresnak, jostailuak eta 
torneaketak egitea.
Bitxikeriak
Espezie honen propietate medikoak oso ezagunak dira, 
bere lorearen infusioa lasaigarria delako eta erlaxatzen 
laguntzen duelako.
Txekiar Errepublikako zuhaitz nazionala da.

Pikondoa 
Ficus carica

Ezkia 
Tilia platyphyllos

Gaztainondoa 
Castanea sativa

Ezagutu Basurtu Unibertsitate 
Ospitaleko zuhaitzak

Jatorria
Hegoaldeko Europan eta Asia Txikian du jatorria. Lurzoru 
fresko eta hezeetako basoak osatzen ditu. Mundu osoko 
herrialde askotan sartua, laborantzarako. 
Ezaugarri nagusiak
Zuhaitz erorkorra, tamaina handikoa eta enbor lodikoa. 
Azal leuna, grisaxka edo arrea, ale gazteetan. Kopa 
trinkoa eta oso adartsua. Hosto luze eta zerratuak. 
Fruitua gaztaina da.
Zura
Bere egur iraunkorra altzariak, landareentzako tutoreak, 
dekoraziorako eta eraikuntzarako habeak, upelak eta 
hesiak, hegalaburra arrantzatzeko bikornoak egiteko 
erabiltzen da. Ez du egurrerako balio.
Bitxikeriak
Antzinako herriek gaztainen oskolak eta zuhaitzaren 
hostoak erabiltzen zituzten ile horia iluntzeko. 
Jaioberriei ilea hazten ere laguntzen ziela uste zen.
Gaztainondoen basoak, neurri handi batean, hiru 
gaixotasun eta izurrite izugarriren ondorioz murriztu 
dira azkenaldian: tinta, txankroa eta liztor txikia.
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