
 

EZPELAREN HARRA  (Cydalima perspectalis) 
 

Ezpelaren harra izurri berria da Bizkaian, lehenengo aldiz 2017ko udaberrian ikusitakoa. 
Crambidae familiako intsektu lepidoptero hori Asian du jatorria (Txina, Japonia, Korea) eta, beraz, 
espezie exotikoa da, Europan lehenengoz Alemanian detektatua, 2007an. Gero, 2008an, Frantziara 
iritsi zen, eta dagoeneko Europa ia osora zabaldu da. Gipuzkoan 2015eko abuztutik dago. Kantauriko 
itsasertzeko lurralde guztietara heldu da izurria: Galiziara 2014an, Kantabriara 2015ean eta 
Asturiasera 2016an. 

Erasandako landarea ezpela da (Buxus spp.): Buxus balearica, Buxus colchica, Buxus hyrcana, 
Buxus microphylla, Buxus sempervirens, Buxus sempervirens aureo-variegata, Buxus sempervirens 
rotundifolia eta Buxus sinica, nahiz eta Frantzian kalteak Eounymus alatus espezian ere agertu diren. 
Berdin jotzen ditu lorategietako landareak zein basokoak. 

Elikatzen direnean beldarrek egiten dituzten kalteak izugarriak dira. Gazteenek hostoaren goiko 
aldea jaten dute, egituraren zati gogorrena baztertuta. Beldar handienek hosto osoa jaten dute. Hosto 
galtze larriak eragiten dituzte, baina kaltegarriena azalari erasateko ahalmena da, ale handiak 
ihartzerainokoa. 

BIOLOGIA 
Helduek hosto azpietan jartzen dituzte arrautzak, 5 - 20 arrautza bitarteko plaketan, substantzia 

zeharrargi batez estalita. Arrautzak irekitzear daudenean beldarraren buru beltza ikus daiteke. 
Beldar jaioberriak horixkak eta distiratsuak dira, eta eboluzionatu ahala kolore berdea hartzen dute 

hondoan. Gehienez 4 cm luze izan arte garatzen dira. Jatun izugarriak dira.  
 

 
 
Krisalidak 1,5 - 2 cm luze dira. Hasieran kolore berdexka dute eta orban beltzak, baina garatzen 

joan ahala krema-marroi kolorea hartzen dute. Landarearen gainean zetazko sare nahiko trinkoak 
sortzen dituzte eta horietan bilduta babesten dira. 

Helduek hegoak zabalduta 4 bat cm dituzte. Bai aurreko hegoak bai atzekoak zuriak dira, baina 
urre eta more koloreko distira metalikoek itxura irisatua ematen diete. Ertzen inguruan zerrenda ilun 
bat dute, eta alde diskalean orban bereizgarri bat. Gorputza zuria dute, eta burua eta sabelaldearen 
muturra marroi iluna, ia beltza. 
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Izurria oraintsu detektatu denez, ez dakigu urtean zenbat belaunaldi sortzen ote diren gure 

lurraldean. Europako beste kokaleku batzuetan bizpahiru belaunaldi sortzen dira eta bakoitzak batez 
beste 40 egun irauten du.  Beldar moduan ematen dute negua, zetazko kuskuetan bilduta, landarean 
bertan. 

Bibliografiaren arabera, lehenengo belaunaldiak kalte txikiagoak eragiten ditu; bigarren 
belaunaldia da landareen ihartze masiboa eragiten duena. Populazioek 60-80 beldar/dm2-ko dentsitatea 
ere izan dezakete.  
 

KONTROLA 
%100eko parafina olioa emateak izurria kontrolatzen laguntzen du lehenengo faseetan. Sarritan 

intsektizida piretroideekin konbinatu beharko da (talka efektua), eta landarearen barru-barruraino 
sarrarazi, hortxe egoten direlako beldar gehienak. Badira beste intsektizida eraginkor batzuk; esate 
baterako, lambda zihalotrina tresna ona da (profesionalek erabiltzen dute).  

Bacillus thuringiensis bakterioaz osatutako produktu biologikoak (Bactur, Delfin….) erabil 
daitezke. Bakterio horrek beldarrak txikiak direnean egiten du bere lana eta, beraz, hainbat aldiz eman 
behar da kontrol eraginkorra lortzeko. 
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