
Labar-mota
Karstifikatua (Kareharrizkoa)

Ez karstifikatua (Flyscha, 
hareharria)

Ezaugarriak
Asoziazioa Espezierik ohikoenak Asoziazioa

Espezierik 
arruntenak

I. Gerria: 
halokasmofitikoak

Crithmo 
maritimi-

Limonietum 
binervosi

Limonium binervosum, Armeria 
pubigera, subsp. depilata, 

Crithmum maritimum, Inula  
crithmoides, Plantago maritima

Crithmo 
maritimi-

Plantaginetum 
maritimae

Plantago maritima, 
Crithmum 
maritimum

Olatuen  erasoaldi  bizia  da,  eta,  beraz,  sarri  jasotzen  ditu  itsasoko  uraren  zipriztinak. 
Areago,  itsasoa haserretzen denean,  olaturen batek ere harrapa dezake.  Horrez gain, 
malda ia bertikala eta oso ezegonkorra denez, ezin da lurzorurik sortu. Harrien arrailetan 
baino  ez  dira  bizi  landare  bakan  batzuk,  arrail  horien  babes  apurrean  lortzen  baitute 
landare horiek hain muturreko baldintzetan bizitzea. Gazitasuna (halofitoak) eta harrietako 
arrakaletan  bizitzea (kasmofitoak)  jasan behar  dute  landare  horiek.  Bi  baldintza  horien 
konbinazioak zorrotz hautatzen ditu ingurune horietan aurki daitezkeen espezieak. Beraz, 
oso  espezie  gutxik  osatzen  dituzte  gerri  hori  populatzen  duten  komunitateak,  eta  oso 
biomasa eta estaldura urria dute.

II. Gerria: Gramineo 
iraunkor eta 

nanofrutizedo 
aereohalinoak

Leucanthemo 
crassifoliae-
Festucetum 
priunosae 

armerietosum 
depilatae

Festuca rubra subsp. priunosa, 
Anthyllis vulneraria subsp. iberica,  

Crithmum maritimum, Dactylis  
glomerata var. maritima Daucus 

carota subsp. gummifer, 
Leucanthemum ircutianum subsp.  
crassifolium, Plantago maritima, 

Lotus corniculatus var.  
crassifolius, Rumex acetosa 

subsp. biformis y Silene vulgaris 
subsp. uniflora, Armeria pubigera  

subsp. depilata

Leucanthemo 
crassifoliae-
Festucetum 
pruinosae 

Festucetosum 
pruinosae

Aurreko 
azpiasoziazioaren 

berdina, baina 
Armeria pubigera 
subsp. depilata 

gabe

Urruntasuna  dela  eta,  itsasoaren  eragina  arinagoa  da.  Itsas  haizearen  (maresia)  edo 
brisaren eragina baino ez dute jasotzen: ur gazi tanta txiki batzuk garraiatzen ditu haize  
horrek, eta gatzatu egiten ditu jotako gainazalak. Gerri horretara ez da iristen itsasoaren 
zipriztinik: oso aldian behin baino ez, erasoaldi gogorrenetan. Gazitasuna nabarmena da, 
baina prezipitazioek arindu egiten dute; hortaz, udazkenean eta udaberrian pilatzen duen 
euriarekin  gazitasuna  gutxitu  egiten  da,  eta  udan,  agorraldian,  handitu.  Nolanahi  ere,  
substratuen  malda  txikiagoa  eta  egonkortasuna  handiagoa  denez,  lurzorua  eratzeko 
aukera  handiagoa  da.  Beraz,  biomasa  eta  dibertsitate  handiagoko  komunitateak  egon 
daitezke. Horien artean, gramineo betiberde espezie bat da nagusi, Festuca rubra subsp. 
pruinosa; hainbat tamainatako arrailak hartzen ditu, edo, areago, tapiz iraunkorra osatzen 
du batzuetan.

Festuco 
pruinosae-
Armerietum 

euscadiensis

Aurreko 
azpiasoziazioaren 

berdina, baina 
Armeria pubigera 
subsp. depilata 

gabe

III. Gerria: Sastraka 
eolohalofiloak

Ulici (galli) 
humilis-
Ericetum 
vagantis

Ulex gallii f. humilis, Erica cinerea,  
Erica vagans, Genista occidentalis  

y Lithodora diffusa, Dactylis 
glomerata var. maritima, Daucus 
carota subsp. gummifer, Festuca 

rubra subsp. pruinosa, 
Leucanthemum ircutianum subsp.  

crassifolium, Lotus corniculatus 
var. Crassifolius, Plantago 

maritima

Genisto 
occidentalis- 

Ulicetum 
maritimi

Aurrekoa gehi 
Genista 

occidentalis eta 
Ulex gallii f. humilis 

gabe

Itsas haizea edo maresia leundu egiten da barrualdera; hala, itsasoko ur tanta lodienak 
lehorreratzen  dira  lehenbizi,  eta,  aldiz,  txikienak  oso  barrura  irits  daitezke  haizeak 
bultzatuta. Horren ondorioz, gerri horretara gatz gutxiago iristen da, baina nabaritzen da, 
hala ere; horren adierazle da landare halofilo batzuen presentzia.  Gatza ez da, hortaz, 
tarte horretako landaredia gehien mugatzen duena, ez eta lurzorua ere –garapen handi 
samarra izatera irits daiteke–, haizea baizik. Haizearen eragin mekanikoak, lehorgarri eta  
urragarriak,  eragiten  ditu  muluen  kuxin-erako  formak;  ote  zuri,  otabera,  txilar  eta 
abarrenak.


