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LANDAREEN SAILKAPENA 



LANDAREEN SAILKAPENA 

 Munduan 300.000 inguru landare espezie topa ditzakegu. Landareak 

identifikatzeko eta aztertzeko, beraz, garrantzitsua da hauek sailkatzea. Landareak 

hainbat eratan sailka daitezke, erabiltzen dugun irizpidearen arabera: 

Tamainaren arabera 

   

Zuhaitzak 

 

Zuhaixkak Landare belarkarak edo 

belarkiak 

Hosto motaren arabera 

  

Hosto erorkorrekoak: hostoak galtzen 

dituzte, normalean  udazkenean. 

Hosto iraunkorrekoak: urte osoan zehar 

izaten dituzte hostoak. 

Ugaltze motaren arabera 

  

Landare loredunak: fruituetan garatzen 

dituzte haziak. 

Landare loregabeak: ez dute hazirik, 

esporen bidez ugaltzen dira 

 



Sailkatzeko irizpideen artean  ugaltze motaren araberakoa da gehien erabiltzen dena. 

Honela: 

Landare loredunak: 

Landare erreinuan dauden espezie gehienak talde honetakoak dira. Ugaltze-organoa 

loreetan aurkitzen da. Gehienetan lorea fruitu bihurtzen da, eta  bertan garatzen dira haziak.  

Normalean bi talde handitan banatzen dira: 

 Gimnospermoak 

Zuhaitz edo zuhaixka hauek orratz edo ezkata formako hosto 

iraunkorrak izaten dituzte. Loreak aldiz, txikiak eta sinpleak izaten 

dituzte. 

Gimnospermoen haziak ez daude 

fruituaren barnean, eta, 

horregatik, haziak biluzik daudela 

esaten da. 

Askotan, haziek kono itxurako egitura babesgarria izaten 

dute: pinaburua. 

 

Talde honetan 800 espezietik gora daude, horien artean ondokoak : pinua, hagina, izeia, 

zedroa,  altzifrea, ipurua... 

 

 
 

 
Pinua Hagina Izeia 

 
  

Zedroa Altzifrea Ipurua 
 

Gimnospermo gehienak klima epel edo hotzetan bizitzera moldatuta daude. 

 

 

 



 Angiospermoak 

Zuhaitz, zuhaixka edo landare belarkara hauen hostoak izan daitezke iraunkorrak edo 

erorkorrak. Lore konplexu eta deigarriak izan ohi dituzte, eta haziak fruituen barruan 

babestuta egoten dira. 

Angiospermoek osatzen dute landare talderik handiena:  250.000 espezie inguru dira. 

Hona hemen zenbait adibide: 

 

 

Landare belarkarak 

 
 

 

Garia Izpilikua Idi-bihotza edo tulipa 

 
Zuhaixkak 

 
 

 

Erromeroa Gorostia Elorri zuria 

 
Zuhaitzak 

 
 

 

Gereziondoa Pagoa Haritza 
 

 

Landare loregabeak: 

 Landare hauek  ez dute, ez lorerik, ez fruiturik, eta ugaltzeko esporak erabiltzen dituzte. 

Talde honetan ditugu goroldioak, hepatikoak, garoak eta ekisetoak. 

 

 



 Goroldioak eta hepatikoak: 

Oso landare txikiak dira, zentimetro gutxi batzuk baino ez dira ateratzen lurzorutik eta esporen 

bidez ugaltzen dira. Ez dute garraio-hodirik,  egiazko sustrairik,  zurtoinik  eta hostorik. 

Ura ezinbestekoa dutenez ugaltzeko, gerizpeko leku hezeetan hazten dira. 

 
 

Goroldioak 
 

Hepatikoak 
Landare hepatiko gehienek kolore biziko orri berde 
lobulatuak izaten dituzte. 

 

 Garoak  eta ekisetoak: 

Goroldioak eta hepatikoak baino landare handiagoak dira, eta hauek ez bezala, garraio-hodiak, 

sustraiak, zurtoina eta hostoak izaten dituzte. Hauek ere ugaltzeko ura behar dutenez, leku ilun eta 

hezeetan bizi dira, edo bestela, ur-lasterretatik gertu.  

 
 

Garoak/Iratzeak 
 

Ekisetoak (Azeri buztana) 
 

 

: 

 


