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EZAGUTU EZAZU HOBETO KRIPTOMERIA 

** Enbor zuzena duen espeziea, hazkunde ertaina, zuraren kalitate 

ona eta produktibitate interesgarria. Sugi edo zedro japoniar izenez 

ere ezagutzen da. Zuhaitz berdea da beti, 60 metrorainoko 

altuerakoa bere banaketa naturaleko eremuan, Japonian, eta 30 

metrorainokoa sartu den eremuetan. 

** Europan oraingoz ez zaio izurrite edo gaixotasun garrantzitsurik 

ezagutzen 

** Garrantzitsua da urteko prezipitazio handia eta hezetasun 

erlatiboa duten eremuetan instalatzea. 

 

 

** EAEn espezie horretako lau zuhaitzetik hiru Gipuzkoan 

daude. Izan ere, banda marroiak eragin handia izan du lurraldean 

2016tik aurrera, eta birlandaketa berrietarako gehien eskatu den 

espeziea izan da hainbat urtetan. Eragina izan du, halaber, 

birbasotzeko landare eskaera handiak eta mintegietan beste espezie 

batzuen urritasunak, eta horrek antzinako pinudiak ordezkatzeko 

gehien erabiltzen zen espeziea bihurtu zuen. Bizkaian ere presentzia 

irabazi du azken urtean. 2021eko EAEko baso-maparen arabera, 

Gipuzkoan 2.169 hektarea kriptomeria daude. Horien % 75 azken 

hiru urteetan landatu da. 



 

 

Zertarako erabiltzen da? 

Cryptomeria japonica-k kalitate oneko zura sortzen du, kolore arre-

gorrixkakoa, arina, lantzeko erraza, korapilo txikikoa, erretxin gabea, 

eta tamaina handiko piezak lortzeko aukera ematen du. 

 

Trabesak eta zutoinak egiteko erabil daiteke, baita egiturazko zur 

gisa ere, eta Japonian, bere jatorrizko herrialdean, gehien erabiltzen 

den zuretako bat da. Eraikuntzan erabili ohi da, eta intsektuen 

erasoari aurre egiten dionez, kanpoaldean erabiltzen da. Japonian 

ere, upelgintzako, enbalajeetako eta txapako erabilerak 

dokumentatzen dira. Lan egiterakoan, arintasuna eta lan egiteko 

erraztasuna eskaintzen ditu. 

Bere zurak propietate antiseptikoak, espektoratzaileak, diuretikoak, 

parasitoen aurkakoak, estimulatzaileak eta antirreumatikoak dituzten 

olio esentzialak ditu. 

 



 

Intsinisa ordezkatzeko aproposa? 

Euskadin, bereziki Gipuzkoan, berriki egitura-karakterizazioari buruz 

egindako saiakuntzek erresistentzia- eta iraunkortasun-balio hobeak 

eman dituzte beste espezie batzuetan, hala nola Sequoia 

sempervirens espeziean. Hala ere, adierazi behar da proba horiek 

egur gazteekin egin direla eta datuak ez direla eztabaidaezinak. Izan 

ere, Michel Colombet adituak, EHUren 2022ko uztaileko Donostiako 

Udako Ikastaroetako txostengileak, dioenez, kriptomeriaren egurra 

urteak aurrera joan ahala, hobetzen joaten da. 

 

Zenbat eta zaharragoa izan, kriptomeriak kalitate hobeko egurra 

eskaintzen du beraz. 50 edo 60 urterekin egur ona ematen du, 

Colombetek dioenez. Zurgihar gehiago du. 

 

Zein da bere klima-tolerantzia? 

Urtean 1.000 mm-tik gorako euri-jasak behar dituzte, eta hori bat 

dator Gipuzkoako ezaugarri klimatikoekin. Noizean behingo elurteak 

onartzen ditu, baina elur lodiekin gaizki pasatzen du; izan denbora 

luzean metatutako elurra, zein udaberriko elurte hezeak. Haizea ere 

ongi jasaten du.  

Gaztetan, zuhaitzak elurrak etzan ditzakeela erakutsi digu 

esperientziak. Garapen azkarreko zuhaitza denez, bere hazkundea 

are gehiago bizkortzen den eremuetan, aipatutako arazoak ditu, 

baina ez diote eragiten hazkundea hain azkarra ez den tokietan. 

 

Zein azaleratan hazten da ondoen? 

Lurzoru azidoetan (hareharriak) zein oinarrizkoetan (kareharriak) 

gara daiteke. Lurzoru nahiko azidoak nahiago ditu, ez zaio kareharria 

gustatzen lurra oso sakona ez denean. 

Mantenugai gutxiko lurzoruak ere jasaten ditu, betiere ur edafikoaren 

erreserba (lurrean) ugaria bada. Hidromorfiadun lur buztintsuak ere 

onartzen ditu (putzuak maiz izaten direnak). Lur orotarako balio 

duela esan daiteke. Oro har, ez da behar haundiak dituena, baina 

garrantzitsua da ura izatea. Hezetasuna besterik ez du behar eta 

udan lehortzen ez diren lurrak behar ditu. 



 

Non gehiago sartu da? 

Duela 400 urtetik hona, ekoizpen-helburuekin birlandaketak egiteko 

erabili da herrialde askotan; bereziki Asian, baina baita Kanadan ere, 

Afrikako hegoaldean, eta modu sakabanatuagoan Erresuma Batuan 

eta Frantziako itsasoz haraindiko lurraldeetan. Txina eta Koreako 

erdialdeko eta hegoaldeko probintzietan ere badago. Taiwango eta 

Txina kontinentaleko baso-berritzeetan asko erabili da. 

 

Bere banaketa naturaleko eremutik kanpo, Bretainian (Frantzia), 

Italian, Azoreetan (Portugal) sartu da, eta bereziki La Reunion 

uhartean (Indiako Ozeanoan dagoen kolonia frantziarra, Madagaskar 

ekialdean) landatu da. Hango unadak jadanik heldutasunera iritsi 

diren eta ekoizpenean sartu diren. 

KRIPTOMERIA GIPUZKOAN 

Urnietan duela 30 urte Gipuzkoako Foru Aldundiak landatutako 
kriptomeria bat dago, bere jabetzakoa eta onura publikokoa 
deklaratua. Gipuzkoan dauden unada zaharrenak dira. Hiru unada 
horien inbentarioko datuak honako hauek dira: 

 

 

 

 

Iturria: GFAko Mendi eta Habitaten Kudeaketa zerbitzua  

 

Landaketa data 1992

MUP Urnieta Ø medio H media N V unitario

ALTZUSTA 37,36 23,78 782 1,048

HARIZTILUZE 32,59 21,74 722 0,729

LANBERRI 37,12 22,24 520 0,968

Datos 2018

Ø medio: diámetro medio / H media: altura media / N: ejemplares por 

ha. / V unitario: volumen por árbol 



 

Lurraldean dagoen kriptomeriaren % 41 Urola Kostan konzentratzen 

da, eta bertako bi udalerrik biltzen dituzte gehienak: Azpeitiak eta 

Zestoak. Azpeitiko 329 hektareak udalerriko zuhaitz-azalera osoaren 

% 7,6 dira. Hektarea gutxiagorekin (318), Zestoa da, ordea, 

kriptomeria pisu handiena duen herria. Udalerri horretako zuhaitz-

azaleraren % 13,1 Cryptomeria japonica da. 

 

 

Kriptomeria gehien duten herrien zerrenda  

1. Azpeitia:--------------- 329 hektarea  

2. Zestoa:---------------- 318 hektarea 

3. Elgoibar:-------------- 176 hektarea 

4. Deba:------------------ 149 hektarea 

5. Bergara:--------------- 134 hektarea 

6. Azkoitia:--------------- 123 hektarea 

7. Oñati:------------------- 87 hektarea 

8. Mendaro----------------- 81 hektarea 

9. Errezil:------------------- 48 hektarea 

10. Beizama:--------------- 42 hektarea 

 

Kriptomeria 

azalera 

eskualdeka 



 

Cryptomeria japonica Michel Colombet 
Fôret Ensembleko ingeniari kontseilariak 
EHUko Udako Ikastaroetan aztertutako 
espezieetariko bat izan da. Colombetek 
Frantziako Bretainian espezie horri buruz 
metatutako esperientzia eta ezagutza 
azaldu zituen, eta hainbat ezaugarri 
nabarmendu zituen: 

 Kupresazeoen familiako da, altzifrea 

bezala.  

 Enbor oso zuzeneko zuhaitza da, 

adaburu konikoa eta adar ez oso 

handia dituena.  

 Azala oso mehea eta zuntzezkoa 

du, eta xafletan askatzen da. 

 Japonian, bere jatorrizko 

herrialdean, 1.000 km-tan garatzen 

da Iparraldetik Hegoaldera. 

Japoniako luzera osoa. 

 Hezetasun atmosferiko handia 

eskatzen du. Tenperatura baxuak 

jasaten ditu. 

 Lur orotarako zuhaitza. Hezetasuna 

duen bitartean, ia edozein lurretan 

dator. Ez zaio kareharria gustatzen 

lurra oso sakona ez denean. 

 Zur arina, mekanizatzen erraza, 

usaintsua (zedro eta espezia usain).  

 Zuraren kalitatea hobetu egiten da 

urteekin. Okerragoa da egur 

gaztearekin eta azkarregi hazi den 

zuhaitzetan. 

 Xafla kolatuak, kanpoko estaldurak, 

panelak elkartzeko estalkiak, 

enbalajeak, altzariak, teilatuak, 

paletak eta kanpoko eta barruko 

arotzeria egiteko erabil daiteke. Ez 

du parketerako balio, biguna baita. 

 Ez da intsektu eta onddoen aurkako 

tratamendurik behar. 

 Orkatz, untxi eta erbien karraskak 

zuhaitza kaltetzen dute. 

Japonian, bere jatorrizko 

herrialdea, Iparraldetik 

Hegoaldera garatzen da, 

uharte osoan zehar: 1.000 

kilometroko hedadura. 

Beraz, azpiespezie 

bakoitzaren jatorria 

kontuan hartu behar da, 

hainbeste kilometroren 

barruan barietate handia 

baitago. Gipuzkoarako 

egokiena Tokiotik gertu 

dagoen Mikko eskualdekoa 

dela dirudi. Gaur arte 

hobekien egokitzen dela 

erakutsi duena da. 

Japonian dauden 

subespezie ugarien 

artean, Mikko, Tokiotik 

gertu dagoen 

eskualdean hazten 

dena, dirudi 

Gipuzkoarako 

egokiena 

Zortearen zuhaitza. Japonian, 

zuhaitz sakratutzat hartzen 

da. Tokioko estadio 

olinpikoak alertzezko 

egitura du, baina estaldura 

kriptomeriakoa da. Tenplu 

budistetan ere erabiltzen da, 

ontzingintzan eta Japoniako 

sake likorearen upelak 

egiteko.  



 

EHUk 2022ko uztailean Donostian egin zuen Udako Ikastaroan 

adierazitakotik, alderdi batzuetan sakondu daiteke: 

 

Dentsitate gutxiko egurra  

Kriptomeria eguzkiaren argia behar duen espeziea da, nahiz eta 

itzalari ere eusten dion. Gipuzkoan horren adibide on bat Aian 

aurkitzen dugu, itsas pinuaren ale batek arnasa hartzen ere uzten ez 

dion lursail batean. Eta, hala ere, ondo hazten da. 

 

Kriptomeria dentsitate gutxiko zuhaitza da. Gipuzkoan ohituta gauden 

baino askoz gutxiago pisatzen du, eta hori bitxia egiten zaie jabe 

askori. Cryptomeria japonicako metro kubiko batek 350 eta 500 

kilogramo arteko pisua du, ohituta gauden espezieek baino askoz 

gutxiago, Colombetek Donostian egindako hitzaldian emandako 

datuen arabera. Hala ere, Aldundiak Gipuzkoan orain arte egindako 

neurketetan, ez da 350 kilo inguruko pisaketarik eman metro kubiko 

batean; egin diren guztiak, horren gainetik egon dira. 

 

Kriptomeriak Gipuzkoan erabiltzen ditugun 

gainerako zuhaitzen erdia pisatzen du. 

Metro kubiko batek 400 eta 500 kilo 

arteko pisua du, eta 800-900 kilo, berriz, 

beste espezie batzuek 

Adibidez, intsinis pinuak 950 kilo inguruko pisua du metro kubiko 

bakoitzeko (bolumena m3-tan, realean). Eta beste espezie batzuk, 

Douglas izeia edo alertzea kasu, 800 kilora iristen dira. 

 

BITXIKERIA: 

Japonian zuhaitz hau zortearekin eta 

zoriontasunarekin erlazionatzen da eta horregatik 

ohikoa da tenpluen inguruan ikustea 



 

 

Bretainia frantsesean eta bere prezipitazioetan ondo egokitua. 

Japonian bezala, kriptomeriak erakutsi du Frantziako Bretainian ondo 

funtzionatzen duela klima leun eta hezearekin, 900 eta 1.500 mm 

arteko prezipitazioekin eta urteko batez besteko tenperaturekin 10-

12 graduren artean; hortik aurrera hasten da arazoak izaten. 



 

Kontuan izan behar da Gipuzkoako prezipitazioak urteko 1.051 

mm eta 1.734 mm artekoak direla; beraz, lurralde egokia da 

kriptomeriak hazteko. 

 

Bestalde, iparraldean dauden hegaletan edo ur-erreserba handiko 

gainazal sakonetan dagoen landarea da. 

 

Ederki eusten dio haizeari helduaroan. Alderdi hori ere kontuan 

hartu behar da. 

 

Oso zuzen hazten da. Hau beste indargune bat da, Colombeten 

arabera. Altueran duen gazte-hazkunde handiak beste landare 

batzuen lehiatik azkar libratzea ahalbidetzen dio. Era horretan 

saihestu egiten dira garbiketa-gastuak, lehia kentzeko. 

 

Frantziako esperimentazio sarearen 

datuen arabera, lehen urteetan azkar 

hazten da, baina gero gelditu egiten da 

eta ez sekuoia bezala hazten 

 

Frantziako esperimentazio sarearen jasotako dauten arabera, non 

kriptomeria landaketa ugari egin diren, ikus daiteke lehen 20 

urteetan gazteen altuera azkar hazten dela, baina gero gelditu egiten 

dela. Urteko batez besteko hazkundea 0,7-0,8 metrokoa da. 

 

Hala ere, Frantziara egindako bisita batzuetan ikusi genituen 

esperimentazio-lursail batzuetan, Pirinioetako hainbat tokitan (horien 

artean Azkaine zegoen), espezie horrek intsinis pinuaren antzeko 

hazkundeak zituen. 

 

Bretainian 3 edo 4 zentimetroko diametroa hazten da urtean 20 urte 

bete arte. Hortik aurrera, hazkundea sequoia baino txikiagoa da. 40 

eta 45 urte bitartean, 43 eta 46 zentimetro arteko diametroko 

lodierara iristen da, eta adin berean ez da iristen Sequoia 

sempervirens-aren neurri berera. 

 

 



 

Basogintza eta bolumena 

Ondo bakandutako 45 urteko kriptomeria batek 1,4 eta 1,6 metro 

kubiko arteko egurra du zuhaitz bakoitzeko. Horrek esan nahi du 25 

metroko altuera eta 45 cm-ko diametroa duen zuhaitzak 600 kilo 

baino gehiago pisatzen duela. Horrela, 500 zuhaitz azken 

mozketarako utziz gero, hektareako 700-800 metro kubiko inguru 

izango genituzke. 

Produkziorik handiena 45-50 urterekin lortzen du, eta hektareako 16-

22 metro kubiko ekoizten ditu urtean. 

Lehia ere jasaten du. Gutxi bakandutako lekuetan, hektareako 700 

edo 800 metro kubiko egur egon daitezke. Izan ere, kriptomeriak 

dentsitate altuetan ere ondo hazten diren zuhaitzak dira. 3x2 edo 3x3 

landare-tartean landatzen dira. 

Landare-tartea

3 x 2 metro: 1.650 ale/ha.

4 x 2 metro: 1.250 ale/ha.

3 x 3 metro: 1.110 ale/ha.

4 x 3 metro:    835 ale/ha.

 

Horregatik, zur homogeneoa sor dezake ondozko asko dauden 

unadetan, hektareako oin askorekin; hau da, altuera eta diametro 

oso antzekoak dituzten zuhaitzak sor ditzake. 

Oso espezie ona da zura ekoizteko, hain zuzen ere enborren 

tamainan homogeneoa delako eta hektareako bolumen handiak 

eskaintzen dituelako. Hala ere, oraingoz behintzat, euskal industriak 

nahiago du itsas pinuaren egurra, dentsitate handiagoko egurrak 

bilatzen baititu. 



 

50 edo 60 urteko txanda. Egur-kalitate handienerako bere txanda 

50 eta 60 urte bitartekoa da, neurrien arabera, eta adin horretan 1,5 

eta 2,5 metro kubiko bitarteko har ditzake oin bakoitzeko. 

(Colombet-en datuen arabera). 

 

Gipuzkoako 26 urteko kriptomerietako lurzatien 2018ko datuen 

arabera, batez beste 0,9 m3/oineko ditugu. 

 



 

Colombetek dioenez, ustiatu ondoren, saila berriro landatuta edo 

baita ere birsortze naturalarekin osatzen da. 

 

Ez da anduitik edo ipurditik sortzen, ezta sustraitik ere, baina garaiz 

eta erruz ematen du hazia. Eremu irekiak behar ditu lehengoratzeko, 

eta, beraz, soilguneetan, unaden barruko hutsuneetan, hazi bidez 

ondo birsortu beharko litzateke. Ohikoa da 10 urte bete baino lehen 

haziak dituzten konoak ikustea. 

Ez da andui edo ipurditik landarerik 

sortzen, ezta errotik ere, baina 

hazitik asko birsortzen da 

matarrasa baten ondoren 

Inausketa. Oso garrantzitsua da gutxi gorabehera 10 urterekin 

inaustea. Inausketa egin behar da landareen neurrien arabera. 

Espezie honek azal mehea duenez, ebakien kalitatea egokia bada, ia 

ez da zimurdurarik sortuko eta zauriaren estaldura oso azkarra 

izango da. 

Hiru soiltze gomendatzen dira. Colombet-en arabera, 1.100/1.600 

unitate/ha arteko hasierako dentsitateetarako, lehenengo soiltze edo 

bakanketa 15-18 urterekin egin beharko litzateke, % 30 edo % 35 

kenduta. Soiltze mekanikoa egin daiteke (errenkadaka), hirutik bat 

kenduz, edo betiko estiloan, soiltze selektibo gisa, okerren eratutako 

oinak eta menderatuak kenduz, gainerako zuhaitzak ahalik eta azal-

banaketa onenarekin uzten saiatuz. 

Adierazi behar da segi beharreko baso-jarraibideek, neurri batean, 

lortuko diren zuhaitzen morfologia markatuko dutela. Oro har, hiru 

soiltze egitea gomendatzen da: 14, 24 eta 34 urterekin. 

Bakanketa hauen ondorioz lortzen den zura, beste koniferoen 

soiltzean bezala, palet edo arotzeria industrialerako erabiliko da, zur 

horrek hemen dauden bakanketen ohiko erabilera berak izango 

bailituzke. 

 



 

 

Klimak mugatutako hedapena.  

Esan bezala, klima kontinentaletan (udako beroak eta lehorteak, 

neguko hotz nabarmenekin batera) mugatuta dagoen espeziea da. 

Bestalde, Pirinioen alderdian egokitzapen ona eskaintzen du. 

 

Beste espezie batzuekin konbinatzen du, hala nola Douglas izeiarekin 

edo Gipuzkoan eskasagoak diren beste espezie batzuekin, hala nola 

Thuya edo Picea sitchensis. Hala ere, Sequoia sempervirensekin 

batera dagoen lursailetan, azken hau nagusitu da. 

 

Trantsizio apustua Frantzian 

Frantziako Bretainian, Cryptomeria Japonica trantsizio zuhaitz gisa 

hartu da, azken hamabost urteotan hainbat koniferori eragiten dieten 

izurriteei eta gaixotasunei aurre egiteko. Alertzeak (onddoa), 

sitchensiak (intsektua) eta lawsoniarrak (onddoa) zigortu dituzten 

onddoak eta intsektuak, besteak beste. 



 

Michel Colombet adituak joan den uztailean EHUk Donostian egin 

zituen Udako Ikastaroetan azaldu zuenez, kriptomeria intsektuen 

gaixotasun eta erasoekiko sentikortasun gutxiko espeziea da. 

Horregatik, Frantzian diruz lagundua dago, agente biotiko 

horien aurrean duen portaera ona dela eta. 

 

Hala ere, ez dute epe luzera begira espezie egokitzat jotzen, 

etorkizunera begira; izan ere, Frantzia gehienak klima kontinentala 

du, eta klima-aldaketaren eta berotze globalaren horizonteak hainbat 

hamarkada barru egoera zailean jar dezakete espezie hau. 

  

Reunion uhartean egindako saikuntzak 

Reunion uharteko kriptomeria-zurarekin hainbat saiakuntza egin dira 

(probak 32 eta 51 urte bitarteko 8 euskarritan). 

 

Proba horiek jarraian zehaztuko ditugun balioak utzi dituzte, eta 

interesgarriak izan daitezke industriak manipulatzeko. Euskadin egur 

gaztearekin egindako proben parametroak ez dira hain erakargarriak. 



 

Kolorea:   

Zurgizen zuri-horixka, marroi arrosa kolorekoa zurgiharra, tonu 

ilunagoak har ditzakeena, batzuetan marroi edo beltzera botaz. 25 

eta 65 zentimetro bitarteko diametroa du. Eta zurgizenaren lodiera, 

azalaren atzean dagoen egur biziaren kanpoko zatia, 3 eta 5 zentimo 

bitartekoa da. 

 

Intsektuen aurkako tratamendua: 

 

Zur horrek ez du inolako tratamendu kontserbatzailerik behar egur 

lehorraren intsektuen erasoen aurrean, ezta aldi baterako 

hezetzearen kasuan ere; baina bai biltegiratu aurreko tratamendurik, 

hezetze iraunkorraren kasuan. 

 

Lehortzea: 

 

Lehortzeko abiadura normaletik motelera doa, eta deformatzeko eta 

pitzatzeko arrisku txikia du. Ondo portatzen da lehortzearekin, 70 

gradu zentigraduraino gutxi gorabehera. Tenperatura altuagoetan, 

aldiz, zura kolapsatu daiteke. 

 

 



 

Zerratzea eta mekanizatzea: 

Egindako saiakuntzen arabera, zur lehor horrek gaitasun bikaina du 

90º/0º moduan mekanizatzeko (jaso, eskuilatu, profilatu), eta 

aparteko gainazal-kalitateak ematen ditu, baita korapilo batzuetatik 

gertu ere. Kalitate horrek ez du lixatzerik eskatzen, eta, horri esker, 

gainazal horien akabera planteatu daiteke, urradura bidezko 

mekanizazio hori saihestuz, osasun-arazo ugari sortzen baitie 

langileei. Hala ere, gainazal mekanizatuak erraz marka daitezke 

puntzonaketa bidez; beraz, garrantzitsua da kontuz ibiltzea eta 

txirbilak erauzteko sistema egokia erabiltzea. Era berean, zulatzeko 

arriskua duten erabilerak saihestu behar dira (parketa, mahai- taula). 

Suarekiko erreakzioa: 

 

18 milimetroko lodieratik aurrera ez da oso sukoia, baina neurri 

horretatik behera erraz har dezake su. 

 

Iltzatzea eta torlojutzea: 

 

Probek erakusten dute kolatzeko gaitasun ona duela eta arotzeriako 

eta eraikuntzako merkatuetako arauzko baldintzak betetzen dituzten 

produktu kolatuak fabrikatzeko aukera ematen duela. 

 

 

 

OHARRA:  Foresna Zurgaiak, Nafarroako Basogintza Elkarteak, 

argitaratzen duen Navarra Forestal aldizkarian (2016ko ekaina) 

Cryptomeria japonicaren inguruko erreportaje zabala aurki dezakezu 

(8-11 orr.). Ondorengo estekan aurki dezakezu:  

file:///C:/Users/user/Desktop/navarra-forestal-38.pdf 

file:///C:/Users/user/Desktop/navarra-forestal-38.pdf


 

 

 


