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Lotura interesgarriak: FORU DEKRETUA, ekainaren 19koa, Foru Aldundiarena; horren bidez, 
Bizkaiko Lurralde Historikoan Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub espeziearen kudeaketa plana 
onesten da. Espezie hori galzorian dago eta, hori babesteko, neurri espezifikoak behar dira. 
 
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=41 
 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da . 

 
Banaketa: Ipar hemisferioko lurralde epel eta hotzetan bizi da, eta
azken horietan, eta batez ere mendi garaietan, presentzia handiagoa
duela. EAEn Gorbeiako mendigunean ezagutzen da bakarrik. Silizio-
lurren gaineko txilardi eta larreetan ikus daiteke. Normalean 
inklinazio handiko, eta urteko zenbait hilabetetan elurrez estalita
dauden mendi-mazela gerizpetsuetan jaiotzen da.  
 
 
Mehatxua: Gorbeia mendiguneko populazioek urteko hainbat hilabetetan artzaintza-zama handiegia 
pairatzen dute. Populazio berean, behin eta berriro herbarioetarako egiten diren landare-bilketek 
ere efektu negatiboa izan dute. Bi faktore horiek oso kaltegarriak dira landare hauentzat, batik bat 
bi arrazoirengatik: batetik, landare hauen hazkundea izugarri geldoa delako eta, bestetik, 
ezagutzen diren populazioak oso-oso txikiak direlako. 
 

Diphasiastrum alpinum (L.) J. Holub  

Babes kategoria: Galtzeko Arriskuan 

Deskribapena: Likopodio hau landare bizikorra da. Zurtoinak lurrera
erantsita jaiotzen dira, eta metro bateko garaiera lor dezakete. Tartez
tarte, 10 bat cm-ko garaiera duten zurtoin zatitu laburrak jaiotzen
dira, hosto trinkoz estalita. Hostoak 4 lerrotan inbrikatuta antolatzen
dira, eta itxura lantzeolatua, mutur zorrotza eta ertz osoa daukate.
Zurtoin tenteen muturrean esporangioak garatzen dira: bakarrak, 
eseriak, braktea obalekin, puntaluzeak eta dentikulatuak. Esporak
uztaila eta urria artean heldu, eta udazkeneko egun hezeetan
ernamuintzen dira.  
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Banaketa: Belar txiki hau Iberiar Penintsulako iparraldeko mendi
garaietan hedatzen da bakarrik, Pirinioetan eta Kantabriako
mendietan nahiko arrunta da. Gure lurraldean kokagune bakar batean
ezagutzen da, Gorbeiako mendiguneko maila subalpetarreko larreetan. 
 

       
              
 
 

Ranunculus amplexicaulis L.  

Babes kategoria: Galtzeko Arriskuan 
 
Deskribapena: Zuntz-sustraidun landare bizikor belarkara da. Loreak dituen
zurtoina bakuna edo gutxi adarkatua da, ile gabekoa, eta gehien jota zehe 
bateko garaiera lortzen du. Hostoen ezaugarriak ondokoak dira: ilegabeak,
osoak, mardulak, erradikalak obal-lantzeolatuak, zurtoinetakoak lantzeolatuak 
eta besarkatzaileak. Loreek kaliza berdexka dute eta horrek 5 sepalo oso ditu.
Sepalo horiek, 5 petalo zuriz osatutako korola bat babesten dute, eta
zurtoinen muturretan jaiotzen dira, bakarra normalean. Karpeloek, heltzean
buruxka oboide bat osatzen dute, eta nerbio irtenez eta gailur kurbatu batez
hornitutako aurpegiak ez daude apenas puztuta. Maiatzetik uztailera loratzen 
dira. Fruituak uda bukaeran heltzen dira. 

Mehatxua: Landare hau hotzagoak ziren garaietan hobeto bizi zen. Seguru aski horregatik izango da 
arraroa gure inguruan; izan ere, ezaugarri ekologiko zehatzak dauden lekuetan baino ez du lortu bizirautea. 
Denak ale nanoak dira, ia beti bakanak, eta zenbaitetan inguruetatik dabiltzan gizaki eta abereek zapalduta 
aurkitu dira. 
.  
 
Lotura interesgarriak: Foru Aldundiaren ekainaren 19ko 117/2006 FORU-DEKRETUA, Ranunculus 
amplexicaulis L. espeziea Bizkaiko lurralde historikoan kudeatzeko plana onetsi da, desagertzeko arriskuan
dagoena eta babes-neurri zehatzak behar dituena. 
 
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=12 
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Babes kategoria: Kaltebera 
 
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da. Orokorrean, urpean
dauden lokatzetan errotzen da. Metro baterainoko zurtoinak garatzen
ditu urpean, eta goiko hostoak eta loreak ematen dituzten atalak baino
ez dira azaleratzen. Zurtoinak ahulak eta hutsak dira, orokorrean 
adarkatuak. Hosto urperatuek zinta-itxurako lakain mehe eta harikarak 
dituzten sartune sakonak dituzte. Airekoak pinatitsektuak dira, falka-
itxurako gingilak dituzte eta trifidoak dira. Loreek kaliz txikiak
dituzte, 5 sepalo berdexka ñimiñoz eratuta. Korola zuria da eta 5 petalo
aske ditu. Loreak ohiko ginbail konposatuetan taldekatzen dira. Ginbail
sekundario (unbelula) bakoitzak 3-6 lore dauzka. Fruituak luzangak dira. 
Udan loratzen da, eta fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira.        

        
 
 

 
Mehatxua: Ur-masa iraunkorretan bakarrik bizi daitekeen landarea da, hala nola, urmael eta istil
naturaletan. Egun EAEn, landare hain bakana da, batez ere landare hau bizi den hezeguneak lehortzen
direlako. Bizitoki duen lekua babesteaz gain, propaguluen bitartez landarea ugaltzea komenigarria
litzateke. Era horretan, garai batean bizi izan zitekeen biotopoetan landare hau birsartzeko saioak egin
daitezke. 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da . 

Apium inundatum (L.) Reichenb. fil. 

 
 
 
Banaketa: Banaketa-area orokorra atlantikoa da. Oso bakana da 
iberiar penintsulan; en la actualidad en la C.A.P.V. sólo se ha 
comprobado la existencia de minúsculas poblaciones en lagunitas
naturales de los montes de la divisoria de aguas cantábrico-
mediterránea, a poco más de 600 m de altitud. EAEnKantauriko eta 
Mediterraneoko isurialdeen banalerroko mendietako urmaeltxo
naturaletan populazio txiki-txikiak baino ez dira aurkitu, 600 m-tik 
goraxeago. 
 

Medioambiente
Cuadro de texto
 BUELTATU



 
 
 

 

Thelypteris palustris Schott 

Babes kategoria: Kaltebera 
 
Deskribapena: Iratze bizikorra da. Lurpeko errizoma luze eta
horizontala du. Hortik hostoak (frondeak) jaiotzen dira. Hostoak
peziolo biluzi luzeez hornituta daude. Peziolo horiek ez dute ezkatarik, 
eta ia laminak bezain luzeak dira. Laminek inguru luzanga eta
lantzeolatua dute eta nerbiazio pinatuaren bidez bi aldiz bereizten dira.
Segmentu nagusi edo pina bakoitza beste segmentu sekundario edo
pinula batzuetan bereizten da ia oineraino. Pinula horiek triangeluar-
lantzeolatuak dira eta ertzetatik oso hurbil, azpialdetik, esporangioak
daramatzate. Esporangioak pinulen ertz nahasiak biltzen ditu hein
batean. Esporak uztailetik irailera helduz doaz, eta udazkeneko euriekin
batera ernamuindu egiten dira, horrela protalo ñimiñoak sortuz. Protalo 
horietan iratzearen ugaltze sexualaren prozesua gertatzen da, prozesu
hori naturan behatzea oso zaila bada ere. 

Banaketa: Banaketa zirkunborealeko iratzea da, hau da, ipar
hemisferioko lur hotz eta epeletan bizi da. Iberiar Penintsulan oso
modu sakabanatuan ageri da eta oso leku zehatzetan dago; oso
mediterranearrak diren eremuetan falta da. Bizkaian Gorbeian
bakarrik topatu da.. Populazio oparoak dira, baina oso leku zehatzetan
daudenak, lur hareatsu eta hezeen gainean, erreka ertzetan.        

        
 
 

Mehatxua: Ezagutzen diren iratze honen populazioak oso txikiak eta ahulak dira. Bizi den erreken 
ertzei edo emariei kalte egin diezaieketen jokabideek galbidera eraman dezakete landare hau. 
Horregatik, ur-hartuneak mugatu behar dira eta Gipuzkoako ekialdeko kostaldea bidera daitezkeen 
industri eta hirigintza-proiektuek sorraraz ditzaketen kalteak kontu handiz aztertu behar dira. 
Behar-beharrezkoa da iratze honen habitata babestea, eta komenigarria dirudi bere populazioen 
jarraipena egitea ere, horrela, ekintza kaltegarriengatik saihesteko. Bere berezitasunak eta mugak 
kontuan hartuta, landare hau ugaltzen eta landatzen saiatzea komeni da, berriro sartzeko eta 
ezagutzen diren populazioak indartzeko. 
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Arnica montana L. 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: landare bizikor belarkara. Lurpeko andui sendoaren
puntan luzangak eta lantza-formakoak diren hostoen erroseta sortzen 
da, eta ertz osokoak landare bizikor belarkara. Lurpeko andui sendoaren
puntan luzangak eta lantza-formakoak diren hostoen erroseta sortzen 
da, eta ertz osokoak dira hauek. Hosto kaulinarrak ditu, bata bestearen
aurrean kokatuta, bikote batean edo bitan. Metro erdiko zurtoin puntan
kapitulu ederrak sortzen dira, banaka, binaka edo hirunaka. Handi samar 
dira, izan ere, 8 cm-ko diametroa izan dezakete, lore horiekin. Lantza-
formako braktea berdez osaturiko inbolukruak babesten du kapitulu
horien oina. Akenio ilaundun txikiak dira fruituak. Udan loratzen da,
ekainetik abuztura bitartean, eta udazken hasieran heltzen dira 
fruituak .
 

Banaketa: Banaketa boreo-alpetarra duen landarea, hau da, mendi
garaietan eta oso iparraldera dauden latitudeetan bizi da. Iberiar
Penintsulari dagokionez, Kantabria aldeko piriniar mendietan zehar 
banatuta dago. EAEn ez da ugari, 800 eta 1250 metro bitarteko
iparraldeko mendietan baino ez baita bizi. Pagadien artean hazten da,
belardi eta txilardietan hain zuzen, euria eta lainoa nagusi diren
substratu silizeoen gainean edo garbiketagatik azidoak diren lurretan. 

       
        
 
 

Mehatxua: Sendabelar gisa bildu izan du jendeak arnika, eta horixe izan liteke egungo mehatxu-
egoeraren eragilea. Larreak sortzeko egiten diren sasi-garbiketak eta luberritze-lanak oso 
kaltegarriak dira landare honentzat, bere bizileku diren txilardiak suntsitzen baitituzte. 
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Berberis vulgaris L. 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Zuhaixka honek 1 eta 3 metro bitartean neurtzen du,
eta adar tente eta glabroak ditu. Lehenengo urteko adarrak hori argiak
dira, eta helduak, berriz, grisaxkak. Hosto erorkorrak ditu, luzangak,
bigunak eta distiragabeak. Ertzean hortz irregularrak ditu, eta 
batzuetan ia osoak dira. Sortetan biltzen dira, eta oinean, hiru adar 
luze eta zorrotzetan bereizita dagoen arantza batek babesten ditu. 
Loreak horiak dira, eta 6 sepalo eta 6 petalo dituzte. 2-5 cm-ko luku 
luze eta zintzilikarietan biltzen dira, 9-25 lorek eratuak. Fruitua baia
elipsoide txikia (7-9 mm) da, heltzean gorri bizia dena. Udaberrian
loratzen da zuhaixka, apirila eta ekaina bitartean, eta fruituak udan 
heltzen dira. Isuski-garratza  

 
Banaketa: Europan eta Asiako mendebaldean hedatzen den zuhaixka
da. EAEn, Durangaldeko eta Gorbeiako (Bizkaia) kareharrizko
mendietan bizi da, bai eta Arabako hego-mendebaldeko zenbait 
puntutan ere. Bizkaian gandor karstikoen arrailetan bizi da. 
 

       
        
 
 

Mehatxua: Espezie honen populazio eskasen kantonamendua azaltzeko, klima aipa dezakegu. Izan 
ere, egungo klima baino askoz kontinentalagoa izan zen garai bateko aztarna dugu isuski garratza. 
Litekeena da gizakiak eragin handia izana espezie honen bilakaeran, herdoila edo landareen 
gaitzaren (Puccinia graminis) ostalaria baita. Euskal Herrian oso populazio gutxi daude, ale 
gutxirekin gainera, eta beraz komenigarria litzateke zuhaixka hauek ez moztea.  
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Botrychium lunaria (L.) Swartz 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Iratze txikia da, gure latitudeetan ez da 10 cm baino 
altuagoa izaten. Lurpean errizoma motza garatzen du, sustrae mehe eta 
haritsuak dituena. Errizoma horretatik hosto (fronde) bakarra sortzen 
da. Hostoak bi zati ditu, bata antzua eta bestea emankorra. Antzuak 
ilargi erdiaren edo haizemaileitxurako lakain txiki asko ditu, ertz osoa 
edo pixka bat dentikulatua dutenak. Alde emankorrak, oraindik lakain 
gehiago ditu, eta panikula txiki-txikia dirudi. Adarrak esporontziz, hau 
da, esporak sortzen diren organoez, beteta ditu.. Maiatzaren amaieratik 
uda hasi arte heltzen dira esporak. Orduan landarea ihartu egiten da 
eta kolore bereizgarria hartzen du. 
 

       
        
 

Banaketa: Bi hemisferioetako eskualde hotz eta epeletan bizi da
(ipar hemisferioan batez ere). Iberiar Penintsulako iparraldeko
mendietan aurkitzen da. Euskal Herriari dagokionez, Gorbeia,
Aizkorri eta Aralar mendietan bizi da, eta mediterranear isurialdean,
soilik Kantabriako mendietan. Oso populazio txikiak osatzen ditu, 
mendi ospeletako zelaigune belartsuetan hain zuzen ere, toki heze,
fresko eta lainotsuetan, ia urte osoan heze irauten duten lurretan,
zehazki. 
 
Mehatxua: Populazioak oso txikiak eta urriak dira, eta banako gutxi dituzte. Garai hotzagoetako 
erlikiatzat jotzen dira, eta toki egoki txikietan kantonatuta daude. Ez dira hartu behar, 
arrazoitutako eta baimendutako kasuetan ez bada.  
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Genista micrantha Gómez Ortega 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Mulu txiki honen ipurdi loditik arantzik ez duten adar
meheak sortzen dira. Adarrak lurrean etzanda daude, eta zehe bateko
edo biko altuera hartzen dute. Hostoak txandakatuak, 4-12 mm luze 
dira, luzanga lantzeolatu estuak eta glabroak. Adarren puntan sorteen
dira lore-lukuak. Luku bakoitzean 5-20 lore dituzte. Kaliza glabroa da, 
eta kanpai-itxura dauka. Korola horia, eta lekadunen familiako ohiko
bost piezek eratzen dute. Leka  eliptikoa da, gorantz makurtuta dago, 
eta goialdean ile-lerroa dauka. 1-2 hazi txiki gordetzen ditu. Udaren 
lehen erdian loratzen da, ekaina eta uztailan, eta haziak udazkenaren
hasieran heltzen dira. 
 

       
        
 
 

Banaketa: Iberiar endemismoa da. Iberiar penintsularen ipar-
mendebaldean hedatzen da. EAEn gaur egun, Gorbeiako (Araba)
hegoaldean bakarrik aurkitu da. Gune hurbilenak Burgos probintzian
daude. Gorbeiako populazioa harearrien gaineko txilardietan bizi da,
eta egutera dagoen mendi-hegalearen azalera txiki batean zabaltzen 
diren ale gutxi batzuek eratzen dute. 
 

Mehatxua: Batez ere mulu txiki honen eskakizun ekologikoek eragin dute espezie hain bakana 
izatea. Mulu txiki hau bizi litekeen toki gehienetan lehiakide gogorrak bizi dira, hala nola, ote zuria 
(Ulex sp.), eta mulua garatzea galarazten dute. Oihaneztapena saihestu behar da mulu hau 
ezagutzen den toki eskasetan, zuhaitzen itzalak mulua hilko bailuke. 
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Gentiana lutea L. subsp. lutea 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da, metro batetik gorako
altuera izan dezakeena. Oso sustrai luzeak eta lodiak ditu, mamitsuak,
eta zurtoinak tenteak eta hutsak dira. Hosto obalak orri-puntan
bateratzen direnak. Beheko hostoak peziolodunak dira; gainerakoak
eseriak eta besarkatzaileak dira, eta zurtoina inguratzen duen zorroa
eratzen dute. Lore horiak, pedizelo luzeen puntan zurtoinen goiko erdia
hartzen dutenak. Mintzezko kaliza urratuta dago alde batetik. Korolak 
ia oinalderaino iristen diren sartuneak ditu, eta 5-9 gingil 
lantzeolatutan banatzen da, eta izar-itxuran irekitzen da. Fruitua botila 
txiki baten itxurako kapsula da, eta hazi hegaldun obalez beteta dago.
Neguan zurtoin lehorrak soilik geratzen dira tente. Udan loratzen da, 
ekaina eta uztailan, eta fruituak udazkenaren hasieran garatzen dira. 
        

        
 
 

 
Mehatxua: Iraganean sendabelartzat jotzen zuten eta EAEko zenbait menditan gentziana asko eta 
asko bildu zen. Horren ondorioz, populazioak izugarri txikitu ziren; izan ere, leku askotan guztiz 
desagertu ziren, eta beste batzuetan galtzeko arrisku bizian geratu ziren. Egun, oso leku gutxitan 
dago, eta gehiegizko artzaintzaren eraginez, animaliek landarearen oinak jaten dituzte. Horren 
ondorioz, zenbait urtetan ez dute fruktifikazioa burutzen, ganaduak zurtoin loredunak jaten baititu. 
Horrez gain, oraindik ere herbarioetarako edo sendabelar bezala erabiltzeko biltzen da landare hau, 
eta badirudi horrek eragin kaltegarria duela.  
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      Gentziana 
 
Banaketa: Landare sendo eta ikusgarri hau Europako mendietan
hedatzen da, eta iberiar penintsulan, Kantabriako mendietan eta
Pirinioetan nahiko ohikoa da. Euskal sakonunean asko bakantzen da,
eta EAEn, iparraldeko mendi batzuetan bakarrik ezagutzen da, 800
eta 1.300 metroko altitudean. Egun, zenbait larre, txilardi iraleku eta
erlaitz belartsutan bizi da, leku lainotsu eta freskoetan, lur
silizeoetan edo oso garbituta dauden kareharrietan. 
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Littorella uniflora (L.) Ascherson 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Belar txiki bizikorra da eta 3-15 cm-ko altuera du. 
Ipurdi laburra du eta hortik estoloi finak ateratzen dira. Hosto guztiak
oinaldekoak dira, linealak, eta sekzio erdi-zilindrikoa dute. Landarea 
uretan bizi bada hostoak tente daude, eta uretatik kanpo biziz gero,
lurrari itsatsita hazten da, erroseta txikietan. Loreak unisexualak dira,
arrak pedunkulu luzeen gainean kokatuta daude, eta oinaldean 1-3 lore 
eme ditu, ia eserita. Lore arretan Korola 4 petalo zurixkek eratzen 
dute, eta inbutu- itxurako oinaldean bat egiten dute. Lorezilak oso
irtenak dira harizpi luzeak dituztelako. Lore emeak ez dira oso
ikusgarriak, 3-4 zati dauzkate bertizilo bakoitzean, eta petaloak hortz
txiki batzuk baino ez dira. Fruitua kapsula luzanga da eta hazi bakarra
du. Maiatza eta uztaila bitartean loratzen da eta lore arrak oso
deigarriak dira. Udan heltzen dira fruituak. 
       

 
Mehatxua: Hezegune natural asko drenatu eta lehortzeek eragin dute espezie hau hezeguneetan 
hain bakana izatea. Inguru horietan ezagutzen diren populazioak oso txikiak dira eta ganaduaren 
eragina jasaten dute, batzuetan gorotzek landarea guztiz estaltzen baitute. Zorionez, plantaginazeo 
txiki hau urtegi artifizialetan bizitzera ohitu da eta, horrenbestez, ez dirudi epe ertainean gure 
lurraldean galtzeko arriskuan dagoenik. 
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Banaketa: Belar txiki honen banaketa subatlantikoa da, hau da, 
Europako kosta atlantikoetako lurraldeetan ez ezik, kontinentearen
barnealderago dauden puntu batzuetan ere badago. EAEko 
lurraldeetan, orain arte Araban bakarrik aurkitu da, Bizkaiko mugatik 
gertu, Burgoseko Ordunte urtegian eta Gorbeian. aldi baterako
urperatzen diren sakonune hareatsuetan, espezieak behar dituen 
ezaugarri ekologikoak aurkitzen ditu. 
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Lycopodium clavatum L. 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Landare bizikorra da eta zenbait goroldioren itxura dauka. 
Zurtoinak herrestariak dira, eta lurzoruaren gainean etzanda hazten dira, metro
bateraino gutxi gorabehera. Sustrai arrotzak garatzen ditu, finkatzen laguntzeko, 
bai eta zurtoin emankor igokariak ere, gehienez zehe baten neurrikoak. Hostotxoak
linealak dira, eta puntan bizar zurixka luzea dute. Hostoak trinkoki elkartzen dira,
eta zurtoinak eta adarrak guztiz estaltzen dituzte. Esporak esporontzietan 
garatzen dira, eta hauek galburu luze eta zilindrikoak dira, banaka, binaka edo 
hirunaka agertzen direnak, hostoen antzekoak diren eta brakteez estalita dauden
pedunkulu luzeen muturrean. Esporontziak babesten dituzten brakteolak obatu 
zabalak dira, horztunak, eta puntan bizarra dute. Esporak ekaina eta urria 
bitartean heltzen dira, eta udazkeneko euriekin ernetzen dira. 

       
        
 
 

Likopodioa 
 

Banaketa: Duela urte batzuk likopodio hau lore boreo-alpetar gisa
katalogatuta zegoen, baina egun ia kosmopolitatzat jotzen dute autore 
batzuek. Gure latitudeetan mendiguneetan ugariagoa da, eta EAEn 
ezagutzen diren populazioak lotuta daude alde batetik Kantabriako 
mendietakoekin eta bestetik Pirinioetakoekin. Hain zuzen ere, Gorbeia
mendigunea (Araba eta Bizkaia) eta Elgea eta Urkila (Araba eta
Gipuzkoa) mendilerroetan dago; Gipuzkoako zenbait menditan populazio
bakan batzuk ere badaude. Txilardietan, larreetan eta iturburuen 
ertzetan bizi da, lurzoru silizeoetan, klima freskoa 

Mehatxua: Landare hau egungoa baino klima hotzagoa zen garaietako aztarnatzat jotzen dute. 
Agian horregatik, ezagutzen diren populazioak dira hain urriak, txikiak eta ale gutxikoak. 
Likopodioen hazkundea oso motela denez, ganaduak aldizka adaxkak haustean landareak kaltetzen 
ditu. 
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Nigritella gabasiana Teppner & Klein 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da, gehienez 30 cm-koa. Lurpean 
sustraietako tuberkulu palmatuak garatzen ditu. Hostoak lantzeolatu
estuak dira, ia linealak, eta punta zorrotza dute. Behealdekoak sasi-
errosetan elkartuta eta gainerakoak zurtoinean txandaka sakabanatuta
daude. Infloreszentzia oso trinkoa eta laburra da, oboide- edo kono-
itxurakoa. EAEn labeloa hostoen goiko planoan duen orkideo bakarra da,
eta alboetako bi petaloak, eta sepaloak, azpialdean ditu. Labeloa 
purpura oso iluna eta osoa edo leunki trilobatua da, 5-7 mmkoa. Loreek 
ezproi txikia dute, 2 mm baino txikiagoa. Obarioa oboidea da, eta
heltzean hazi txiki-txiki ugari dituen kapsula bihurtzen da. Udan 
loratzen da, ekaina eta abuztua bitartean, eta fruituak udazkenaren
hasierarako heltzen dira. 
 

 Banaketa: Orkideo txiki honen banaketa-area ezaguna pirinioak
kantabriako mendikatera mugatzen da, eta bertako endemismo gailena da.
EAEn Gorbeia mendiguneko alde bizkaitarrean bakarrik aurkitu da.
Halaber, ia Gipuzkoarekin mugan dagoen Nafarroako gune bat dago, Aralar
mendizerran. Mendebaldean Burgoseko Obarenes mendietan eta Castro
Valnera mendian (Burgos eta Kantabria) ere populazioak ditu. Orkideo hau
mendietako alde ospeletako larre eta erlaitz belartsuetan bizi da, giro
fresko eta hezean. 

Mehatxua: Beharrizan ekologiko bereziak dituen landare-taldekoa da; beraz, egun toki oso 
zehatzetan kantonatuta dago, baldintza klimatikoak gainerako lurraldekoak baino heze eta 
hotzagoak dituzten lekuetan, hain zuzen ere. Gorbeia mendigunean ezagutzen den populazioa oso 
txikia da, eta oso ale gutxi ditu. Horregatik, ez da landare hau bildu behar.  
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Ononis fruticosa L. 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Zuhaixka honek 0,5-1 metroko altuera du, adarrak 
elkar gurutzatuta ditu, eta horrek kuxin-itxura ematen dio. Hostoak 
txandakakoak dira eta bakoitzak hiru foliolo luzanga eta horztun ditu. 
Pezioloen oinaldean estipulak daude, pezioloak baino luzeagoak eta
zorrogileak. Loreak panikula luzangetan biltzen dira, pedunkulu luzeen
muturrean. Kaliza hodi-itxurakoa da eta puntan 5 gingil mehe ditu. 
Korola arrosa da eta ohiko tximeleta-itxura hartzen duten 5 piezak 
ditu. 10 lorezil ditu, harizpiak elkarri itsatsita dituztenak. Fruitua leka
puztua da, guruinak dituzten ileak ditu, eta barruan 2-6 hazi dauzka. 
Apirila eta uztaila bitartean loratzen da, eta uda betean ematen du
fruitua. 

Mehatxua: Seguru asko faktore bioklimatikoek eragin dute katalogatutako populazioa existitzea. 
Horrez gain, lurra etengabe higatzeak eta mendi-hegala egutera egoteak ahalbidetu dute espezie 
hau bizirik irautea. Iristeko zailak diren lekuetan bizi da eta horri esker iraun du egun arte, ez 
baitu giza jardueren eraginik jasan. Eremu horretako malda handiak direla eta, ez da batere egokia 
populazio txikia eta urria kaltetuko luketen aldaketak egitea. 
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Banaketa: Mediterraneoko eskualdeko mendebaldeko erdian 
hedatzen den zuhaixka da. EAEko hegoaldeko muturrean nahiko 
ugaria da. Iparralderago Gorbeia mendian ageri da eta bada 
populazio bakartu bat, Goiuriko (Araba) ur-jauziaren inguruan. 
Populazio erliktiko hori, egun leku ireki batean bizi da, Quercus 
roburen hariztiz eta belardiz inguratuta, espezie honen ohiko 
habitata oso desberdina bada ere.  
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Pedicularis tuberosa L. 

       
        
 
 

Babes kategoria: Bakana
 
Deskribapena: P. foliosa espeziearen kidea den belar bizikorra da. Dena 
den, erraz bereiz daitezke, honen zurtoinak tenteak beharrean
makurtu-igokariak direlako, eta bestearenak baino motzagoak direlako, 
ia inoiz ez baitira 25 cm baino altuagoak. Brakteak loreak baino
laburragoak dira. Loreak luku labur eta laxoetan biltzen dira. Korola
horiaren goiko ezpaina moko luzean amaitzen da, eta bizkarraldea
ilegabea du. Kalizak 5 gingil horztun dauzka. Gainerako ezaugarriak 
aipatu kidearen ezaugarrien nahiko antzekoak dira. Ekaina eta abuztua
bitartean loratzen da, eta fruituak, kapsulak, udaren amaieran eta
udazkenaren hasieran heltzen dira.      

 Banaketa: Europako mendietako endemismoa da. Alpeetan eta 
Apeninoetan nahiko ugaria da, baina Pirinioetan landare oso bakana da.
Salbada mendilerroan (Araban) populazio txiki bat bizi da,
landarearen banaketa-arearen mendebaldeko mugan. Gorbeia
mendiguneko alde bizkaitarrean ere beste populazio bat ezagutzen 
da; eta handik mendebaldeko Pirinioetaraino ez dira gehiago aurkitu.
Kareharrizko harkaitz lainotsuen erlaitz  elartsuetan eta arraila
itzaltsuetan bizi da. 

Mehatxua: Populazio gutxi ezagutzen direnez, eta espeziearen banaketa- arearen mugan daudenez, oso 
ahulak dira bizi diren habitat hauskorra eralda dezakeen edozein jardueren aurrean. Zorionez, landareak 
beharrezko dituen lekuak ez dira oso bisitatuak iristeko nahiko zailak baitira eta, beraz, ez dirudi
populazioak galtzeko arrisku bizian daudenik, egungo erabilera-baldintzei eutsiz gero, mendizaletasuna 
eta abereen noizbehinkako agerpena baino ez baitute jasaten. Interes zientifiko handiko populazioak 
direnez, komenigarria litzateke populazioen eta inguruko baldintzen jarraipena egitea, kaltegarriak izan 
daitezkeen eraldaketak saihesteko.  
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Prunus lusitanica L. 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Hosto iraunkorrak dituen zuhaixka edo zuhaitz txikia
da, 4-8 metrokoa. Azal leuna duen enborra eta adar gazteak gorrixkak
ditu. Hostoak bakunak eta txandakatuak dira, pezioloak gorriak eta
orriak luzanga-lantzeolatuak dira, punta akuminatua dute, krenatuak
edo zerradunak, larrukarak, distiratsuak eta glabroak dira. Loreak
galtzarbetik ateratzen dira, luku ia tenteetan. Lukuak nahiko luzeak
dira, 15-30 cm-koak, hostoak baino luzeagoak eta 10-30 cm-ko 
pedunkulua dute. Loreak 5 pieza ditu. Sepaloak triangeluarrak eta
petaloak ia biribilduak dira, zuriak. Lorezil ugari ditu, eta obarioa
glabroa da, heltzean drupa purpura ia beltzezka bilakatzen dena.
Maiatza eta ekainean loratzen da, eta fruituak udazkenaren lehen 
erdian heltzen dira.     

       
        
         
 

Portugaleko erramua 
 
Banaketa: Europan banaketa mediterraneo-atlantikoa duen zuhaixka 
da. Iberiar penintsulan mendebaldeko herenean ugariagoa da, eta 
euskal kokaguneek (Ipar Euskal Herriraino) espeziearen banaketa-
arearen ekialdeko muga osatzen dute. Duela gutxi hiru tokitan aurkitu
da, EAEko lurralde bakoitzean bat, eta guztiak altitude baxuetan eta
sakan babestu eta mehartuetan daude, lurzoru silizeoetan.
Haltzadietan, hostozabalen baso mistoetan eta pagadietan ageri da
beti. 
 
Mehatxua: Baso-lanak jasan ditzakete zuhaixka honen biziguneek. Izan ere, mendi-pistak eta egurra 
ateratzeko bideak egiteko lanek eta enborrak herrestan eramateak arriskuan jar dezakete espeziearen
biziraupena. Orokorrean espeziea non dagoen ez dakigunez, aintzat hartzekoak dira aipatu arriskuak, are
gehiago ezagutzen diren populazioek oso ale gutxi dituztelako. Horregatik, komenigarria litzateke sakan
horiek legez babestea. 
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Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Belar bizikor honen ipurdi loditik jaiotzen da zurtoin
loreduna, gehienez bi zehekoa. Zurtoinaren oinaldean biltzen dira
hostoak, triangeluarrak eta pinatuak dira eta hirutan zatituta daude; 
azken mailako lakainak oso estuak dira. Loreen azpian hostoen
antzekoak diren hiru brakteez eratutako inbolukrua dago. Lore zuriak,
nahiko handiak eta tenteak dira, eta petaloen antzeko 6 sepaloz osatuta
daude. Lorezil asko ditu. Karpeloak oso ugariak dira, askeak eta iledunak 
dira, buru biribila eratzen dute eta bizar lumakara luzea daukate.
Udaberriaren amaieran eta udaren hasieran loratzen da, ekaina eta
uztaila bitartean, eta fruituak udan heltzen dira. 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. cantabrica Laínz 

          
 
Banaketa: Landare hau, subespezie mailan, Kantabriako mendikateko,
euskal mendialdeko eta mendebaldeko Pirinioetako endemismoa dugu.
EAEko lurraldeetan bakarrik Gorbeia mendigunean (Bizkaiko aldean),
Aizkorri eta Aralar mendilerroetan (Gipuzkoa) eta Altzania (Araba
eta Gipuzkoa) mendilerroan aurkitu da. Kareharrizko haitz ospeletan
zintzilik dauden erlaitz belartsuetan bizi da, giro oso heze eta
euritsuetan. 
  
Mehatxua: Ezagutzen diren landare eder honen banaketa-gune urriak iristeko zailak diren tokietan 
daude. Horregatik ez dute giza jardueren eraginik jasaten, eta noizbehinka bakarrik ganaduak eragindako 
kalteak pairatzen dituzte. Hala ere, populazio txikiak dira, ale gutxikoak, eta elkarren artean oso 
bakartuta daude. Horrenbestez, habitat-eraldaketaren bat gertatuko balitz, oso ahula lirateke; eta hori 
dela eta, eraldaketa hauek kosta ahala kosta saihestu behar dira.  
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Ranunculus aconitifolius L.  

       
        
         
 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da, eta zuntzezko sustraiak dauzkan
ipurdi sendoa du. Ipurditik zurtoin sendo eta tentea ateratzen da, 1 m-
rainokoa. Hostoak txandakatuak eta palmatisektuak dira, eta oinean 
falka-itxurako 3-7 lakain obobatu dituzte, ebakiak eta zerradunak 
direnak. Loreak pedunkulu pubeszenteen gainean ateratzen dira. Loreok
5 sepalo lantzeolatu eta berdexka eta beste horrenbeste petalo zuri 
obobatu dituzte. Lorezilak eta karpeloak oso ugariak dira; karpeloek 
buru biribila eratzen dute. Heltzean mokoa makurtuta duten akenio
txiki bilakatzen dira. Maiatza eta abuztua bitartean loratzen da, 
eta fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira. 

Banaketa: Erranunkulazeo hau Europako erdialdeko eta hegoaldeko
mendietako estai alpetar eta subalpetarrean hedatzen da batez ere. 
EAEn oso altitude baxuetan bizi da (900-1.200 m), Gorbeia 
mendigunean (Arabako aldean) eta Altzania mendilerroan (Araban eta 
Gipuzkoan). Gure lurraldean garai hotzagoetako erlikiatzat hartzen 
da. Zohikaztegien, hezeguneen eta substratu silizeoetako errekasto
mehartuen ertzetan bizi da. 

Mehatxua: Landare honek behar dituen hezetasun- eta freskotasunbaldintzak oso toki gutxitan daude
gure lurraldean, eta beti azalera txikia dute. Horregatik dira populazio urriak, txikiak eta banako
gutxikoak. Horietako batzuk habitata eraldatzen duten giza jardueretatik ia babestuta daude, baina
beste batzuk, zoritxarrez, mendi-pisten ondo-ondoan dauden hezeguneetan bizi dira, eta pisten bidea 
aldatzeko lanen aurrean oso ahulak dira. Lan horien ondorioz hezeguneak lehortzen dira, eta landare hau
eta beste landare interesgarri asko kaltetzen dituzte. 
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Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 

       
        
         
 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Orkidea ahul hau belar bizikorra da, sustrai-tuberkulu
luzangak dituena, ia zilindrikoak. Zurtoin loredunak tenteak dira, 10-30
cm-ko luzera dute, oinaldean ez dute ilerik, baina goialdean ile motzak
dituzte. Hostoak oinaldetik zurtoinaren goialderaino ageri dira. 
Hostook lantzeolatu estuak dira, zurtoinaren kontra etzanda daude, eta 
gorantz joan ahala txikiagoak dira.  nfloreszentzia galburu laxoa da,
6-24 loretxo zuriz eratua; loreak oso txikiak dira, eta zurtoinaren ingu-
ruan kiribilean daude. 3 sepaloak eta alboetako bi petaloak ia berdinak dira, 
6-7 mm luze, eta elkarri lotuta hodi bat osatzen dute. Erdiko petaloa, 
edo labeloa, mihi-itxurakoa da, pittin bat horztuna, eta hoditik apur bat 
ateratzen da. Uda betean loratzen da, ekaina eta abuztua bitartean,
eta fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira. 
 

Banaketa : Banaketa orokorra mediterraneo-subatlantikoa dela esan 
daiteke. EAEn, berriz, oso landare bakana da. Hiru Lurralde 
Historikoetan aurkitu bada ere, oso populazio gutxi daude, eta
bakoitzak banako oso gutxi ditu. Itsas mailatik 800 metroraino bizi
da, zohikatz-hezeguneetan eta lurzorua beti hezea duten ihitoki-
zelaietan. 

Mehatxua: Faktore ekologikoak eta giza faktoreek eragin dute seguru asko landare hau hain bakana
izatea. Oso biotopo zehatzak behar ditu bizirik irauteko, berez oso ugariak ez direnak. Horrez gain,
gizakiak lurraldeko hezegune asko lehortu ditu. Udan ganaduak hezegune txikiak erabiltzen ditu eta 
orkideoa kaltetzen du, hura zapaltzean. Hezegune ahulak babestea ezinbestekoa da landare honek eta
ekologia bera duten beste askok bizirik iraun ahal izateko. 
 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da
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Tozzia alpina L. subsp. alpina 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Belar bizikor ahula da, 10-30 cm-koa eta lurpean ipurdi
oso ahula dauka, ezkatatsua. Zurtoina tentea da, lauangeluarra, bi lerro 
oposatutan ileak ditu, eta adarrak makurtu tenteak dira. Hostoak 
oposatuak, peziolorik gabeak eta obatuak dira, ertzetan hortz lodiak 
dituzte, batez ere oinaldean. Loreak galtzarbetik eta banaka ateratzen 
dira. Kaliza kanpaiitxurakoa da, 4 hortz motz eta desberdin ditu. Korola 
horia da, kaliza baino luzeagoa den hodia dauka, eta puntan bi ezpain ditu: 
goikoa gingil bikoa da, eta behekoa hirutan zatitua. 4 lorezil ditu, 
horietako bi besteak baino luzeagoak dira. Fruitua kapsula biribila da, 
indehiszentea, eta hazi bakarra dauka. Ekaina eta iraila bitartean 
loratzen da, eta fruitu txikiak udazkenean heltzen dira.  

       
        
         
 

Banaketa: Europako goi-mendietako berezko landarea da, estai
subalpetar eta alpetarrekoa, hain zuzen ere. EAEn oso bakana da, eta 
klima hotzagoa zen garaietako erlikiatzat jotzen da. Ordunte, 
Gorbeia, Anboto eta Aizkorri-Aratz mendietan aurkitu da, populazio 
urri eta txikietan beti. Belar handien belardietan bizi da, lurzorua oso 
freskoa eta materia organikotan aberatsa den lekuetan, gehienetan
kareharrizko labarren oinean, baina zenbaitetan ere lurzoru
silizeoetan mehartuta dauden errekasto batzuen ondoan, giro oso
heze, fresko eta lainotsuetan. 

Mehatxua: Espezie honen arrisku handiena da populazioak txikiegiak direla eta oso banako gutxi 
dituztela. Horregatik, eta landarea iristeko zailak diren lekuetan hazi arren, edozein jarduerek leku 
horiek kaltetuko balitu, espeziea gure latitudeetan galtzeko zorian egongo litzateke. 
 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da . 
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Utricularia australis R. Br. 

Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Ornogabe txikiak harrapatzen dituen landare urtarra da.
Espezie hau 20-80 cm luze da, eta hosto guztiak antzekoak ditu: luzangak
dira, lakain mehe-mehe eta harikarak dituzte,  eta xixku asko dauzkate. Orno-
gabe txikiak xixku horietan sartzen dira, eta gero ezin izaten dute hortik irten. 
Orduan landareak digeritu eta asimilatu egiten ditu. Loreak uretatik ateratzen
diren lukuetan biltzen dira, eta 2 bildukin dituzte: kanpokoa, edo kaliza, ia 
berdinak diren bi gingilez eratuta dago; korola ezpain bikoa da, eta eztarria 
ahosabai irten eta konkortuak ixten du. Goiko ezpaina osoa edo muxarratua da, 
eta behekoa beti handiagoa da (15- 20 mm), osoa, eta aurrerantza dagoen 
ezproia dauka. 2 lorezil ditu korolari itsatsita. Fruitua kapsula biribila da, eta 
bertan garatzen dira hazi suborbikular eta txikiak. Udan loratzen da, ekaina 
eta uztaila bitartean, eta udazkenaren hasieran heltzen dira fruituak        

        
         
 

Mehatxua: EAEn oso hezegune gutxi daude landare haragijale honek behar dituen baldintzak betetzen 
dutenak. Garai batean hezegune asko lehortu ziren, eta litekeena da horrek landarearen bakantasuna 
areagotzea. Populazio gutxi ezagutzen dira, eta oso banako gutxi dituzte. Horrenbestez, beharrezkoa da 
oraindik bizi den urmael txiki horiek babestea, gure lurraldeko beste leku batzuetan ez baitago horrelako 
habitatik. 
 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da . 

Banaketa: Landare haragijale hau Europa gehienean bizi da, baina
hegoaldean oso bakana da. EAEn garai batean Bizkaiko eta Arabako 
zenbait kokagune aipatu ziren Utricularia vulgaris izenaz. Egun, 
Arabako urmael natural txiki batzuetan bakarrik egiaztatu da bere 
presentzia, 600 eta 700 metro bitartean. Populazio oso txikiak 
eratzen ditu oso sakonak ez diren uretan, ertzetatik gertu
Utricularia generoko espezieak urtarrak edo urlehortarrak dira, eta
ura jaio eta biltzen den tokietan bizi dira. Ornogabe txikiak
harrapatzen dituzte dieta osatzeko. 
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Allium victorialis L. 

       
        
         
 

Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da. Urtaro desfaboragarria sare-itxuran 
gurutzatzen diren zuntzez estalita dagoen lurpeko erraboila luzangari
esker igarotzen du. Erraboiletik 20 eta 70 cm bitarteko zurtoin tente 
eta sendoa ateratzen da. Hostoak zurtoinaren beheko erdian daude.
Hostoek orria eliptiko zabala dute eta pezioloan estutzen dira; nerbioak
paraleloak dira eta puntan bat egiten dute. Zurtoinaren muturrean
infloreszentzia garatzen da; ginbail oso trinkoa eta esferikoa da, eta
inguruan tunika orbelkara (espata) dauka. Loreek elkarren artean
berdinak diren 6 pieza (tepaloak) hori argi dituzte. Lorezilak 6 dira,
antera horiak dituzte eta tepaloak baino luzeagoak dira. Fruitua hazi 
beltzezka nahiko handiak dituen kapsula biribila da. Ekaina eta abuztua
bitartean loratzen da, eta fruituak iraila eta urria bitartean heltzen
dira. 

Banaketa: Baratxuri basati mardul honen banaketa-area 
zirkunboreala da. EAEn oso altitude baxuetan ageri da, 900 eta 1.300 
metro artean. Ur-isurialdeen banalerroko mendietan baino ez da 
aurkitu, Zalamatik hasi, Gorbeia eta Anboto (Bizkaia) igaro, eta 
Aizkorriraino (Gipuzkoa), hain zuzen ere. Kareharrizko zein silizezko
erlaitz belartsu eta lainotsuetan multzo nahiko oparoak, baina oso
mugatuak, eratzen ditu, beti giro fresko eta gerizpetsuetan. 
 
Mehatxua: Gure lurraldean landare hau mendialdean bakarrik ageri da. Badirudi egun hain bakana  zatea 
ez dutela kanpoko faktoreek eragin, eragile biogeografikoek baizik. Landare honen populazioak oso 
mugatuak dira eta elkarrengandik aldenduta daude. Oro har, iristeko zailak diren lekuetan bizi da eta, 
hori dela eta, pertsonek lore ikusgarriak hartzeagatik landarea kaltetzea ez da ohikoa.  
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Buxus sempervirens L. 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da. Urtaro desfaboragarria sare-itxuran 
gurutzatzen diren zuntzez estalita dagoen lurpeko erraboila luzangari
esker igarotzen du. Erraboiletik 20 eta 70 cm bitarteko zurtoin tente 
eta sendoa ateratzen da. Hostoak zurtoinaren beheko erdian daude.
Hostoek orria eliptiko zabala dute eta pezioloan estutzen dira; nerbioak
paraleloak dira eta puntan bat egiten dute. Zurtoinaren muturrean
infloreszentzia garatzen da; ginbail oso trinkoa eta esferikoa da, eta 
inguruan tunika orbelkara (espata) dauka. Loreek elkarren artean
berdinak diren 6 pieza (tepaloak) hori argi dituzte. Lorezilak 6 dira,
antera horiak dituzte eta tepaloak baino luzeagoakdira. Fruitua hazi
beltzezka nahiko handiak dituen kapsula biribila da. Ekaina eta abuztua
bitartean loratzen da, eta fruituak iraila eta urria bitartean heltzen
dira. 
 

       
        
         
 

            Ezpela 
 
Banaketa: Ezpela banaketa submediterraneoa duen zuhaixka da.
EAEn oso arrunta da Arabako hego-erdian, baina Marjinala da 
Gorbeiako (Bizkaia) mendiguneko pagadien altueran.  Sastrakadi 
oparoak eratzen ditu tontor haizetsuetan, eta normalean basetan 
aberatsak diren  substratuetan, baina inoiz ere substratu silizeoetan.
Gerizpetan eta sakonera txikiko lurzoruetan ondo hazten
da.Pagadietan, erkameztietan, karraskadietan eta pinudietan oihanpe 
trinkoak era ditzake, eta ordezkapen-sastrakadietan nagusi da.  
 

Mehatxua: Agian arrazoi biohistorikoren batek azal dezake ezpelaren egungo banaketa: bizi den lekuetan 
oso oparoa da, baina oso banaketa zatikatua dauka. Zuhaixka honen banaketa oraindik azalpenik ez duen 
enigma biogeografikoa da. Katalogaturiko bi populazioak nahiko handiak dira eta ale ugari dituzte. 
Zuhaixka indartsua denez eta sendoki errotuta dagoenez, inausketak ondo onartzen ditu eta aldaketa 
txikien aurrean ez da oso ahula. Beraz, ez dirudi populazio horiek arrisku larria dutenik. Dena den, 
kontserbatu egin behar dira oso bereziak direlako eta, horretarako, herri-lan handiak saihestu behar 
dira. 
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Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P. 
Mart. 

       
        
         
 

 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Landare bizikorra da. Lurpean ipurdi labur eta lodia
dauka. Hortik zurtoin tenteak eta pixka bat okertuak jaiotzen dira.
Denen artean erdi itxita dagoen esku baten hatzen itxura 
hartzen dute, adartxoek gutxi gorabehera altuera berdina baitute, (10-
15 cm), eta era beretsuan okertzen baitira. Zurtoinak punta zorrotza 
duten hostotxo txiki lantzeolatuz trinkoki estalita daude. Adarren 
goialdeko hostoen galtzarbean esporangioak –esporak ekoizten dituzten 
organoak– garatzen dira. Horiek ekaina eta urria artean heltzen dira, 
eta udazkenean ernetzen dira.  
             

Banaketa: Likopodio hau ipar-hemisferioko lurralde hotz eta 
epeletan hedatzen da; beraz, bere banaketa globala zirkunboreala da. 
EAEn nahiko bakana da. Izan ere, Bizkaian eta Gipuzkoan gune 
sakabanatuetan ageri da, baina Araban isurialdeen banalerroko 
mendietara mugatzen da. Espezie honen populazioak txikiak izan ohi
dira eta banakoak elkarren artean nahiko aldendurik daude.
Txilardietan, erlaitz belartsuetan, gailurretako larreetan eta
iturburuetako ertzetan hazten da, lur silizeoetan zein garbitutako
kareharrietan, eta oso giro fresko eta lainotsuetan garai luzeetan
elurtuta dauden guneetan. 

Mehatxua: Landare hau Europa mailan ere landare mehatxatuen artean katalogatuta dago. Datu horrek
adierazten du espeziea bakana dela, nahiz eta banaketa orokorra oso zabala izan, populazioak txikiak,
bakartuak eta ale eskasekoak baitira. Artzaintza gehiegi jasaten duten tokietan, abereen apatxek
zenbait ale errotik ateratzen dituztela behatu da. Era berean, oso poliki hazten den landare hau biltzean,
botanikariek eta zaleek espeziea kaltetu egiten dute, iristeko errazak diren lekuetan batzen baitute 
landarea. 
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Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley 

         Lilipa txikia 
 
Banaketa: Iberiar Penintsulako ipar-mendebaldeko endemismoa da. 
Oso arrunta da EAEko hego-erdiko mendi eta arroetan, isurialdeen
banalerroko mendien eta hegoaldeko mendien artean. Haran
atlantikoetan kareharrizko mendi batzuetara mugatzen da gehien bat. 
400 eta 1.400 m artean bizi da. Lilipa txiki hauek gandorretako 
larreetan, zelaiguneetan, pagadien, erkameztien eta hariztien 
argiguneetan bizi dira, kareharritan eta margetan.  
 

       
        
         
 

Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da. Lurpean erraboila txikia dauka.
Erraboila horrek erreserbagaiak ditu metatuta eta, horri esker, 
landarea udazkenean eta neguan dormantzian egoten da eta udaberria 
hasi baino lehen ernetzen da. Lehendabizi bizpahiru hosto jaiotzen dira, 
meheak eta luzangak, eta teila baten itxurako sekzioa dutenak. Ia aldi
berean gara (hostorik gabeko zurtoina) eratzen da. Gutxi gorabehera
hostoak bezain luzea da, eta puntan lore bakarra dauka, mintzezko 
braktea batez babestua. Loreak otsaila eta maiatza artean zabaltzen 
dira. Obarioa inferoa da, eta apirila eta maiatza bitartean heltzen 
denean, sagar ñimiñoaren itxura duen kapsula berdexka bilakatzen da, 
zeharkako sekzio triangeluarra duena. Haziak ugariak, txikiak, beltzak 
eta lodikoteak dira. 

 
Mehatxua: Ez dirudi egun lilipa txikiak arazo larririk duenik, ezta aurkako faktorerik ere. Are gehiago,
litekeena da ganaduak espezieari hedatzen laguntzea, larreen belarretan ezkutaturik dauden lilipen 
fruituak irenstean. Basurdeek egiten dituzten lur-mugimenduak ere mesedegarri zaizkie. Gainera, bi 
subespezieak ageri diren populazio ugari daude, eta askotan milaka alez osatuta daude. Horiek, neguaren
bukaeran, larreak horiz koloreztatzen dituzte.  
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Narcissus pseudonarcissus L. 

       
        
         
 

Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Lilipa hauen egitura Narcissus asturiensis-aren antzekoa 
da, baina organo guztiak harenak baino bi edo hiru aldiz handiagoak dira.
Lurpeko erraboila oboidea da eta, orokorrean, 2 cm baino luzeagoa da.
Gararen luzera zehe bat edo bikoa da, eta hutsa eta laua da. Loreak 
martxoa eta maiatza bitartean zabaltzen dira, eta oso handiak dira, 4,5
eta 7 cm bitarteko luzera dute. Bi kolore dituzte: hodia eta koroa hori 
biziak dira, ia urre-kolorekoak, eta tepaloak oso argiak dira, ia zurixkak. 
Hostoak garak bezain luzeak dira eta erraboila bakoitzetik 2-4 jaiotzen 
dira. Tenteak eta estuak dira, eta azpialdean gila irtenak dituzte.
Fruitua udare-itxurako kapsula da. Haziak oso ugariak, lodikoteak eta 
beltzak dira. Fruituak heldu ondoren, aireko organo guztiak lehortzen 
dira.  

 
  
 
 
Lilipa arrunta, anbulu gaiztoa 
 
Banaketa: N. nobilis eta N. varduliensis iberiar penintsulako
iparraldeko endemismoak dira. Lehenengoa, EAEko mendebaldeko 
erdian bizi da, eta ekialdeko muga ezaguna Gorbeia mendigunean
dauka, gutxi gorabehera. Silizikola da, eta txilardietan, mendietako
errekastoen bazterretan eta zohikaztegietan bizi da. N. varduliensis
EAEko ekialdeko erdian bizi da. Erlaitz humiferoetan eta karsten
arrailetan bizi da, ubideen alboan dauden alubioi-lurretan, edo pagadi 
eta harizti batzuen lurzoru freskoan. Bi espezieak 650 eta 1.250 m
bitartean hazten dira. Bestalde, N. pallidiflorus Europa atlantikoko
endemismoa da, eta populazio ugari eta oparoenak EAEn ditu. EAEko
ipar-erdiko belardi hezeetan, zohikaztegietan eta ubideetan nahiko
arrunta da. 

Mehatxua: Jende gutxi dabilen leku batzuetako populazioak oparoak dira, baina orokorrean, bi lilipa 
hauen populazioak txikiak dira eta elkarren artean bananduta daude. Lore handi eta ikusgarriak 
mendizaleek eta zaleek mozten dituzte apaintzeko, eta erraboilak ateratzen ez dituzten arren,
populazioak kaltetzen dituzte, ez baitiete uzten zikloa behar bezala betetzen.  
 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da 

Medioambiente
Cuadro de texto
 BUELTATU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Paris quadrifolia L. 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Belar bizikor glabroa da. Lurpean errizoma horizontala 
dauka, eta hortik 20 eta 40 cm bitarteko garaiera duten zurtoin
tenteak, zilindrikoak eta adarrik gabeak jaiotzen dira. Hostoak
bertizilo bakarrean biltzen dira, launaka.. Hostoen bertiziloaren 
gainean, pedunkulu luzearen puntan, bi lorebildukin  dituen lorea 
garatzen da. 4 sepalo lantzeolatu eta berdexkek kanpoko bildukina 
eratzen dute, eta barneko bildukinak 4 pieza edo petalo ditu, askoz 
estuagoak, ia linealak eta pixka bat horixkak direnak. Lorezilak 8 dira, 
eta periantoaren oinean txertatzen dira. Obarioak puntan 4 estilo
filiforme ditu, eta heltzean baia biribil eta beltzezka bihurtzen da. Baia 
horrek 4 ganbera ditu, eta horietako bakoitzak 2 hazi oboide eta 
arrexka ditu. Maiatza eta uztaila bitartean loratzen da, eta fruituak 
abuztua eta iraila artean heltzen dira. 
        

        
         
 

      Azeri-mahatsa 
 
Banaketa: Landare hau Europako zati handi batean hedatzen da, 
eskualde mediterraneoan izan ezik.. EAEn isurialdeen banalerroko
mendietatik hegoalderago oso gutxitan ageri da, eta
parraldekomendietako zenbait gunetan  bizi da, 700 eta 1.400 m
artean. Giro freskoa eta itzaltsua duten lurzoru bigun eta
aberatsetan bizi da, kareharrietako pagadietan, labarren oinetako
belardietan eta lapiazen arrailetan. Ezagutzen diren populazioak
elkarren artean oso bananduta daude eta ale gutxi dituzte. 
 
Mehatxua: Klima-faktoreen eraginez, espezie hau oso bakana da gure lurraldean, baita gizakion esku-
hartzerik gabe ere, banaketaren hegoaldeko mugatik gertu baitago. Baina horrez gain, gizakiak
hostozabalen eremu handiak moztu eta eraldatu ditu, eta ezbairik gabe, espezie honetako aleak izugarri
gutxitzen lagundu du. Bizirik dirauten populazio apurrak, egun, iristeko batere errazak ez diren
mendietako leku malkartsuen babesean bizi dira. Lurraldeko ipar-erdian sakabanatuta dauden 
hostozabalen eremuak errespetatzea eta handitzea, eta baso-ustiapena eta biodibertsitatearen 
kontserbazioa uztartzen saiatzea komenigarria litzateke.  
 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da 

Medioambiente
Cuadro de texto
 BUELTATU



 
 

 Pinguicula lusitanica L. 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Landare karniboro hau belar bizikor oso ahula da. Ipurdi
fina du eta, hortik, oinaldeko erroseta bat eratzen duten hostotxoak
ateratzen dira. Hosto horiek eliptikoak dira, gorantz makurtuta dagoen 
ertz osoa dute, eta lingirda jariatzen duten papila ñimiño anitz dauzkate
horri esker harrapakinak, ornogabe txikiak, harrapatu eta digeritzen
ditu. 5 eta 15 cm arteko zurtoin labur, tente eta finen muturrean, lore
bakarra jaiotzen da. Lore horren kalizak 5 sepalo lantzeolatu estu ditu. 
Korolak zain purpurak ditu bai eta beherantz okertuta dagoen ezproia
ere, eta hodi arrosa bati lotuta dauden 5 piezez eratuta dago. Korola
arrosa oso argia da, ia zurixka. Bi ezpain dauzka: goikoak 2 gingil ditu 
eta behekoa baino motzagoa da; eta behekoak 3 gingil ditu. Lorezilak 2
dira, eta ez dira korolaren eztarria baino luzeagoak. Fruitua kapsula
biribila da, eta luzetara irekitzen da dituen 2 kuskuei esker. Apirila eta
iraila bitartean loratzen da, eta fruituak ekaina eta urria bitartean 
heltzen dira. 
 

       
        
         
 Banaketa: Landare karniboro txiki-txiki honek banaketa-area 

atlantikoa du. Izan ere, klima hezea eta epela duten herrialdeetan
bizi da. EAEn ezagutzen diren populazio gehienak, kantabriar-
mediterraneo isurialdeen banalerrotik iparraldera daude, alegia,
Bizkaian eta Gipuzkoan. Araban oso bakana da, eta ipar-mendebaldeko 
muturrean eta Gorbeia mendigunean baino ez da ezagutzen.
Substratu silizeoa duten mendietan sortzen diren zohikaztegitxo 
hasiberrietan, iturburuetan eta esfagnadietan hazten dira, 20 eta
800 m bitartean. 

Mehatxua: Oso eskakizun ekologiko zorrotzak dituenez, landarea kontserbatzea, erabiltzen dituen
habitatak egoera onean mantentzearen menpe dago. Populazioak beti oso txikiak izan ohi dira eta, 
horregatik, beharrezkoak dituen hezegune urriak lehortu edo eraldatzeak, kalte larria eragingo lioke.
Hezegune horietako batzuk legez babestea komenigarria litzateke, bertan espezie hau bezain mugatuak 
diren beste asko bizi baitira. 
 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da 

Medioambiente
Cuadro de texto
 BUELTATU



 

 
 
 

Taxus baccata L. 

Babes kategoria: Interes Berezikoa  
 
Deskribapena: Zuhaitz dioikoa (batzuk arrak eta besteak emeak) da gure 
latitudeetan 8 eta 15 m artekoa da. Adaburua piramidala da, adar horizon-
talak ditu eta hostotza berde iluna da. Azala arre gorrixka da eta zerren-
da luzeetan askatzen da. Hostoak linealak eta urte osoan berdeak dira. 
Goialdea ilunagoa dute, eta plano bakarrean ateratzen dira, peziolo laburrak 
okertzen direlako. Oin arren loreak kono esferiko horixketan biltzen 
dira, hostoen galtzarbean. Oin emeek hazi-hasikinak dituzte hostoen 
galtzarbean, pedunkulu motzen puntan. Haziak heltzen direnean, inguruan
arilo mamitsu eta gorrixka izaten dute, eta hori da zuhaitzak pozoitsua
ez duen zati bakarra. Neguaren amaiera eta udaberriaren hasiera
bitartean loratzen da, otsaila eta maiatza bitartean. Abuztua eta urria             Hagina 

 
Banaketa: Hagina Afrikako iparraldean, Europan eta Asiako
mendebaldean hedatzen da. Antzina oso zuhaitz jazarria izan zen eta,
horregatik, egungo banaketa ziurrenik ez dator bat bere eremu
potentzialarekin. EAEn iristeko zailak diren leku malkartsuetan bizi
ohi da, 350 eta 1.400 m artean. Batez ere kareharrizko
substratuetan bizi da, baina lur silizeoetan ere hazten da. Oro har,
banaka edo talde txikietan hazten da. Egun kokagune askotan ageri 
da, baina bakoitzean ale gutxi daude. Inon ez da zuhaitz arrunta,
baina lurraldeko ia mendikate guztietan dago. 
 

       
        
 
 

 
Mehatxua: Iraganean oso jazarria izan zen. Egun pixkanaka berreskuratzen ari da, baina espezie 
dioikoa izateak, alegia, oin arrak eta emeak bereizita egoteak, eta hazkunde izugarri geldoa izateak, 
berreskuratzea zaildu egiten dute. Espeziea kontserbatzeko eta berreskuratzeko, lurralde osoan 
zuhaitz hau mozteko debekuari eutsi behar zaio eta haginaren zuhaiztien dinamika naturalaren 
jarraipen bat egitea beharrezkoa da. 
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 Trichomanes speciosum  Willd. 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Iratze makal hau landare bizikorra da, 10 eta 40 cm
artekoa. Errizomadun ipurdi horizontala du, oso luzea eta lodi samarra
da eta 3 bat mm-ko diametroa du. Hortik hostoak (frondeak) ateratzen 
dira. Hostoek peziolo luzea eta glabroa daukate, eta orria
zeharrargitsua da, obal lantzeolatua, eta sartune oso sakonak ditu (2-3 
pinatizatitua da). Gure latitudeetan esporangioak nekez garatzen dira.
Esporangiook kapsula zilindriko txikiak dirudite hostoen atzealdean, 
nerbioen bukaeran. Esporak gure eskualdean nekez heltzen dira;
heltzekotan uda betean egiten dute, ekaina eta abuztua bitartean.
Familia bereko beste kide batekin baino ezin da nahastu,
Hymenophyllum tunbrigenserekin, hain zuzen ere. Azken horren organo 
guztiak xeheagoak dira.  
 

       
        
         
 

Banaketa: Europako mendebaldekoa, eta bertan banaketa atlantikoa
duen landarea da. EAEn eta Nafarroan, iratze bakan honen Europako
populazio hoberenetakoa dago. Bizkaian eta Gipuzkoan oraindik 
hainbat errekastotan bizi da, 30 eta 500 m artean. Errekastoetako
ur-jauzietan eratzen diren zuloguneetan hazten da, substratu
silizeoetan eta oso giro babestu 
eta hezean. 
 
Mehatxua: Iratze honen populazioak oso txikiak izan ohi dira eta, gainera, oso habitat zehatzetara 
mugatuta daude. Orokorrean, basogintzarako erabiltzen diren tokiak dira, askotan basogintza
intentsiborako. Erabilera horrek ubideak kaltetzen ditu, mendi-bideak errekastoak zeharkatzen baitituzte 
eta ibaiertzeko zuhaitzak moztu eta apurtzen baitituzte. Batzuetan ubide txikiak mozketen hondarrekin
ixten dira, eta horrek populazio batzuk arrisku larrian jartzen ditu. Horregatik, landarea bizi den ubideak
legez babestea beharrezkoa da. 
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 Veratrum album  L. 

       
        
         
 

Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Belar bizikor sendoa da. Lurpean ipurdi lodia du, eta
hortik zurtoinak ateratzen dira. Zurtoinok tenteak eta gogorrak dira, 
50 eta 150 cm artekoak. Zurtoinean hostoak txandaka ateratzen dira.
Hostoak oso handiak dira, obatu zabalak, eta muturrerantz bat egiten
duten nerbio paraleloak dituzte. Oina besarkatzailea da, eta zurtoina 
biltzen duen zorro bat dauka. Infloreszentzia zurtoinen goialdean dago, 
eta panikula oso adarkatua da. Loretxo berdexka ugari ditu, eta 6 pieza
berdexka-horixka eta lantzeolatuk lore-bildukina eratzen dute. 
Lorezilak ere 6 dira, eta tepaloekin aurrez aurre daude. Obarioak
puntan 3 estilo labur ditu, eta heltzean hazi zanpatu eta hegaldunez 
beterik dagoen kapsula bihurtzen da. Uda betean loratzen da, ekaina
eta iraila bitartean, eta fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira. 
. 

Banaketa: Banaketa boreo-alpetarra duen landarea da. Hegoaldeko
muga orokorra eskualde mediterraneoak eta eurosiberiarrak bat
egiten duten tokian dauka. EAEn kokagune batzuk garaiera baxuan
daude, kostaldearen inguruan, baina populazio gehienak mendietan
daude, isurialdeen banalerrotik iparraldera, edo banalerroan bertan.
Landare sendo hau mendietako megaforbioetan eta belardi
higrofiloetan bizi da, toki oso gerizpetsu eta freskoetan. 
 

Mehatxua: Belarkara handi honen populazioak ez dira urriak, baina elkarren artean oso bakartuta daude
eta ia guztiek oso ale gutxi dituzte. Gainera, nahiko txikiak izan ohi dira, eta beste espezie bitxi batzuk
ere badituzte. Horregatik guztiarengatik, gune txiki horietan ganadua agertzea kaltegarria da, zapaltzen
dutenean landare hau bezalako belar handiak kaltetzen baitituzte. 
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