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Babeslea: Gurdi Kooperatiba Elkartea

Landareak
J a k o b a  E r r e k o n d o

Lapurreta bizia
Hauxe da nekazariaren eta kontsumitzailearen arte-
ko bitartekarien “lana”: erosi eta saltzeko dituzten
prezioen tartea %1.733 da tipulan, %1.213 azena-
rioan eta %1.200 patatan. Espainiako datuak dira.
Gai guztien batez besteko erosi-saldu prezioen tar-
tea %455tik %537ra igo da. Lapurreta bizia.

Hydnophytum generoko alea.

MYRMECHIS, Myrmecodendron, Myrmecoides, Myr-
meconauclea, Myrmecophyla, Myrmecopteris, Myrmeco-
sicyos, Myrmecostylum, Myrmedoma, Myrmedone...
Txingurri adierazten duen myrme hitz grekoa
erro, sustrai edo zain duen landare genero asko
dago. Polena inguratu eta loreak ernaldu. Ernal-
tze horretatik sortutako fruituetako hazien
zabalkundea kudeatu eta ernatzen lagundu.
Landareen aldran, badute bai txingurriek zer
egina. Aipatutakoak dira ohikoenak, baina
urriagoak eta ezezagunagoak diren lan bitxi
askoak ere hartzen dituzte elkarren altzoan lan-
dareek eta txingurriek.

Gure piratak dabiltzan urrutiko itsaso haieta-
ra begira dauden baso tropikaletan lanean ari
den lagun batek eman dit txingurrien etxe diren
landareen berri. Ni txingurri eta zur gelditu
naiz. Adi: Myrmecodia, Hydnophytum, Myrmephy-
tum, Lecanopteris, Anthorrhiza, Squamellaria...
Behinik behin 36 familiatako 103 generotako
landareak txingurri-etxe direla badakigu. Etxe
izango diren aparteko organoak garatzen dituz-

te, zain edo enbor barruko ganbara-
txo antzeko hutsuneak, gehienetan.
Landareak berak sortuak ez ezik,
txingurri apopiloak berak zulatutako-
ak izan daitezke. Etxean txingurriak
izatearen onura nagusiak bi ditu lan-
dareak: babesa eta bazka.

Izerdia zurrupatzen dion zorria
dela, gaitza kutsatuko dion onddoa
dela, hostoak moztu eta lapurtuko diz-
kion beste txingurri generoren bat
dela, landarea erasotzen duen edozein
aurkari akabatuko dute. Kimuak moz-
tuaz edo dena delakoa eginez, ostatu
ematen dien landarearen inguruan ez
dute besterik hazten utziko. Txingu-
rriak, bizi den ganbaratxo horietako
batzuetan kakak, mindak eta era guz-
tietako hondakinak utziko ditu, landa-
reak gogotik baliatuko dituenak...
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