
EAEko ibai-eremuan landare inbaditzaileen espezieak kudeatzeko jardunbide egokien 
gidaliburua 
Fitxa Fallopia japonica, poligono japoniarra  

 

Fallopia japonica: POLIGONO JAPONIARRA 

 Fallopia japonica: identifikazioa 

Landare belarkara iraunkorra da eta 3 m-ko garaiera 
gainditu dezake. Urteroko zurtoinak hutsak eta 
gorrixka kolorekoak dira (batez ere kimu gazteak) eta 
adabegiak eta adabetarteak dituzte. Hosto 
arrauzkarak 15 cm-raino irits daitezke. Bere lore zuriak 
12 cm-rainoko multzoetan biltzen dira. Bere sustraiak 
3 m-ko sakoneraraino irits daitezke eta landare amatik 
7 m-ra hedatzen dira. 

 
 
 
 
 
 
 
Landare hau eremu heze eta epeletan ohikoa da. Oso 
azkar hazten da (8 cm/egun) eta lurzoru eraldatuak 
koloniza ditzake. Sustraien errizometatik eta zurtoinen 
aldaxken bidez ugaltzen da. Errizomak latente egon 
daitezke 20 urtez. Beste landareentzat toxikoak diren 
substantzia kimikoak sortzen ditu. 
 

 Fallopia japonica: jatorria eta kokapena 

Japonia, Txina eta Koreatik dator. Lorezaintzan erabiltzen da eta lurreko eremu heze eta epel 
ugarietara hedatu da. Iberiar penintsulako iparraldean oso ohikoa da. Euskadiko kantauriar isurialdean 
oso ugaria da ibaiertz aldatuetan eta landaredirik gabeko edo landaredi eraldatua duten eremuetan, 
herri eta hirien ondoan. 

 Fallopia japonica: arriskugarritasuna, eragina eta egoera 

EAEko ibaiei eragiten dien espezie inbaditzaile erasokorrenetakoa da, bere hazkunde azkarra, 
hedatzeko gaitasuna eta toxinen igorpena direla medio. Gainerako espezieak kanporatzen dituzten 
orbanak eratzen ditu. 630/2013 EDan aipatzen da eta UICNren arabera munduko 100 espezie 
inbaditzaile kaltegarrienetako bat da. 

 Fallopia japonica: kontrol eta kudeaketa metodoak 

Kontrolatzeko eta kudeatzeko espezie zailenetako bat da. Horretarako prozedurak hauek dira: 
 

• Eremu lau txikietan, ebaki garbi bat egin behar da aihotz edo sega baten laguntzaz, geoehun 
opakua jarri (7 m-raino landarearen inguruan) eta metro bateko lodierako lur geruza batekin estali; 
ondoren, hazkuntza azkarra duten bertako landareak landatu behar dira eta sekzio hidraulikoaren 
beherakada aztertu beharko da 

• Azalera txikiko eremu lauetan edo urarekin kontaktuan dauden urertzetan, aihotzaren edo segaren 
laguntzaz aldizkako ebakidurak egin beharko dira bi urtez, errizomak agortu arte 

• Urertzetik 5 m baino urrunago iristen diren inbasio larrien kasuan, glifosatoa injektatuko zaio 
zurtoinaren lehen eta bigarren adabegien artean (lurretik hasita); uztailetik irailera bitartean egin 
behar da 

 
Hondar guztiak bildu eta ongi itxita eraman behar dira balorizazio energetikoaz arduratzen den zentro 
batera. Hondarrak ez utzi, ez lurperatu ezta konpostatu ere. Erabilitako makineria, ekipamendua eta 
ibilgailuak artoski garbitu behar dira. Azkar hazten diren bertako espezieak berehala berlandatu behar 
dira, adibidez sahats espezie jakin batzuk. Nolanahi ere, beharrezkoa da urtetan zehar jarraipena 
egitea eta kimu berriak kentzea (baita plantula gazteen erauzketa sustrai osoa kenduz ere). 
 

 


