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Familia:
Espeziea:
Banaketa:

Habitata:

Sendabelarra:

rosazeoak
Prumus avium

Bizkaian izan ezik,
Euskal Herriko isurialde

atlantikoan nahikoa arrunta
zoru fresko eta baso-mota

desberdinak
bai

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

ogoratuko duzunez, ira-
kurle, elorri beltza azter-
tzean gerizondoaren ge-
neroa eta familia ezagutze-

ko aukera izan genuen. Bere bai-
tan hartzen dituen
zuhaiska eta zuhai-
tzek udaberri alde-
an eskaintzen digu-
ten loraldia bene-
tan ikusgarria iza-
ten da eta espezie
hauek erraz iden-
tifikatuko ditugu.
Oraingoan aztertu-
ko dugun zuhaitz
polit honek 30 me-
troko altuera izan
dezake; enbor lo-
dia eta grisaska, ia
leuna, izaten du.

Bere adarrak ia horizontalki era-
tuak dira eta adaska ugari, leun
eta ilegabekoak ditu. Hostoak

nahiko handiak izaten dira, obo-
batu luzangak, ertzean zerratuak
eta azpialdean zertxobait iledu-
nak; erorkorrak dira eta peziolo
luze bat dute. Loreak, bestalde,
negu bukaeran edota udaberri
hasieran azaltzen dira; 2-6ko gin-
bailean kokatzen dira eta zuri-
-zuriak izaten dira. Fruituak, dru-
pa-erakoak, biribilduak eta oro
har gorri antzeko kolorea dute-
nak, maiatzetik uztailera bitarte-
an heltzen dira. 
Ia Europa osoan, Asiako mende-
baldean eta Afrikako iparraldean
dago hedatuta. Dirudienez eta
egindako ikerketen arabera, jato-
rria Asiako mendebaldean zuela
pentsatu arren, Europan ere
antzinako aztarnategi arkeologi-
koetan aurkitu da. Lurzoru fres-
ko eta gizenetan bizi ohi da,
harizti eta pagadietan eta hosto-
-erorkorreko baso mistoetan
ere bai. Euskal Herrian eta isu-
rialde atlantikoan nahikoa arrun-
ta da eta pixkanaka urrituz doa,
isurialde mediterraneoan erabat
desagertu arte. 
Bere fruituak, gereziak, estima
handikoak dira eta horregatik
dago gerezi kultibatuen barietate
ugari. Bestalde, bere egurra tes-
tura finekoa izanik, altzarigintzan
eta tornu-lanetan estimatua da.
Sendabelar modura ere erabili
izan da; alde batetik, gereziak li-
bragarriak dira eta, bestetik,
txortenak diuretikoak. 
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