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Aster alpinus L. 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Landare bizikor belarkara. Espatula-formako hosto 
luzangaz osaturiko hosto-erroseta. Zurtoin tenteak, adarrik gabekoak, 
lantza-formako hosto txandakatuekin. Kapitulu bakartiak, bi ilaratan
kokatutako lantza eta lerro-formako brakteez osatutako inbolukru 
batekin. Kanpoko brakteak barnekoak bezain luzeak dira. Kanpoko
loreak more kolorekoa dira eta mihia osatzen dute. Erdiko loreak,
ordea, horiak eta hodixka ugarikoak dira. Akenio-fruituak kardilaun 
zuriaz inguratuta daude, eta ileak fruitua baino bi aldiz handiagoak izan
daitezke. Uda betean loratzen da, ekainetik irailera bitartean, eta
fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira. Bi ezaugarri berezi ditu,
landarea hurrengo espezietik bereizten dutenak: zurtoin bakuna, 
kapitulu bakar batekin, eta ia luzera bera duten braktea-lerro bi biltzen 
dituen inbolukrua.  
 

Banaketa: Europako goi-mendietan bizi da. Euskal Herriko zenbait
kareharrizko mendilerrotan aurki daitezke populazio txikiak, batez ere
Bizkaian eta Gipuzkoan. Izan ere, Durangaldeko mendietan eta inguruetan
bakarrik aurkitu dira. Arabari dagokionez, hegoaldeko mendi tontorretan
populazio txiki batzuk ere badaude. Gailurretan, larre harritsuetan eta
haitz arteketan hazten da landarea, kareharri gainean, 800-1400 metro 
altueran. 

Mehatxua: Arrisku faktorerik handiena oso populazio txikiak eta banako gutxi izatea da. Hiru lurralde
historikoetan bizi badira ere, oso populazio gutxi ezagutzen dira. Mendizale askok landarearen lore
ederrak hartu eta lore-sorta txikiak egiten dituzte, ez dakitelako zein arriskutsua den hori
landarearentzat. Horrenbestez, populazioak ahuldu egiten dira. Mendi-bideak egitean eta errepikagailu 
eta sorgailu eolikoak jartzean kontuz ibili behar du gizakiak, espezie hori arriskuan ez jartzeko.  
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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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Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) 
Fraser-Jenkins  
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: iratze bizikor txikia. Lurpeko errizomatik sortzen dira
aireko hostoak (frondeak), 15-40 cm-koak, ezkataz inguraturiko peziolo 
motz batekin. Lamina triangeluarrak lantza-forma dauka, eta bitan edo
hirutan dago zatituta eta pinatuta. Laminaren azpialdean eta aldeko
folioloak edo pinak sortzen diren ardatzean daude ile txikiak (lupaz ikus
daitezkeenak), glandulez inguratuta. Azken segmentuek (pinulak) soroak
dituzte azpialdean, esporontziak garatzen diren lekuak. Landarearen
ugalketaz arduratuko diren esporak sortzen dira betan. Ekainetik
irailera bitartean heltzen dira esporak. Antzeko iratzeak badaude ere,
espezie hau nahastezina da, guruinengatik eta tamaina txikiarengatik. 
Halaber, bestelako iratze gehienak basoetan bizi dira, eta ez haitzetan.

Banaketa: Hegoaldeko Europako mendietan nagusitzen da iratze
hau, Ipar Afrikaraino. Iberiar Penintsulari dagokionez,
Pirinioetatik Mendilerro Betikoetara zabaltzen da, leku 
bakartuetan beti. EAEren barne oso populazio gutxi ezagutzen dira
Araban eta Gipuzkoan, guztiak Altzania, Aizkorri eta Aralar
mendietan. Kareharrizko haitzetako arrailetan bizi da, giro heze
eta freskoa egiten duen toki elurtsu eta lainotsuetan.             

Mehatxua: Iratze honen populazioak oso sakabanatuak daude, eta klima izan liteke horren azalpena. Izan
ere, oso zona txikia okupatzen dute mundu osoan. Euskal Herrian populazio urriak daude, toki zailetan
gehienak, eta zorionez gizonen eraginetik kanpo daude guztiak. Dena den, populazioen tamaina txikia eta
isolamenduak arriskuan jar dezakete landarearen biziraupena, truke genetikoak oso mugatuak direlako.
Horregatik, komenigarria litzateke laborantza esperimentala egitea, ahulduta edo desagertzeko bidean 
egonez gero populazio naturalak indartzeko.  
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Gypsophila repens L. 
Babes kategoria: Bakana 
 
Dekribapena: Landare bizikor belarkara, soropildua, guztiz glabroa. Andui
sendo batetik ateratzen dira zurtoinak, behealdean makurturik eta gero
tente, 20 cm inguru arte. Hostoak lantza-formakoak dira, aurkakoak, 1-3 mm-
ko zabalera dutenak. Lore zuri etlandare bizikor belarkara, soropildua, guztiz
glabroa. Andui sendo batetik ateratzen dira zurtoinak, behealdean makurturik
eta gero tente, 20 cm inguru arte. Hostoak lantza-formakoak dira, aurkakoak, 
1-3 mm-ko zabalera dutenak. Lore zuri eta arrosa askok osatzen dute
infloreszentzia. Kalizak, zurixka edo berdatsa, kanpai antza dauka, eta ia
muturreraino itsatsita daude bost sepaloak. Ziri-formako bost petalo dauzka, 
5-8,5 mm-koak, muturra moztuta dutenak. Lorezilak, berriz, hamar dira, 
petaloak baino motzagoak. Kapsula-erako fruituak karpoforo txikia darama, 
eta giltzurrun-tankerako haziak konkor txikiz edo garatxoz estalita daude.
Ekainetik abuztu arte loratzen da, eta haziak udazken hasieran heltzen dira. 

Banaketa: Erdialdeko eta hegoaldeko Europako mendietan
nagusitzen da. Iberiar Penintsulari dagokionez, Pirinioetan eta
Kantabriako mendikatean aurkitzen da, bai eta Euskal Herriko
zenbait gunetan ere. Hain zuzen ere, Durangaldeko mendi batean
(Bizkaia) aurkitu da. Kantabriako mendietan aspaldi batean bizi izan
zen, eta Kodes (Araba) mendian duela gutxi aurkitu zen populazio
txiki bat, mendi-bide baten eraikuntzak sortarazita segur aski.  

Mehatxua: Klima aipatzen dute adituek landarea gure lurralderaino zergatik iritsi den azaltzeko. 
Populazioak toki harritsuetan kantonatzen dira, mendietako leku zailetan, eta beraz, baliteke kolonia
berriren bat aurkitzea etorkizunean. Komenigarria litzateke propaguluak jasotzea, isurialdeen
banalerroan nahiz Araba inguruko nafar populazioetan, bertan bizi izan baitzen landarea iraganean.
Honela, bada, landarea toki egokietan landatu ahal izango 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.  
 

       
        
         
 

 

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. Aleak zenbatzea eta
populazioen jarraipena egitea komenigarria litzateke, bai eta landarearen bizitoki diren tontorrak legez 
babestea ere. 
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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. 
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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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Armeria pubinervis Boiss. subsp. orissonensis 
Donadille 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da, eta ipurdi lodia eta adarkatua
dauka.Adarren puntan hosto lantzeolatu estuez eratutako errosetak
garatzen dira. Hostoek 3 eta 7 nerbio artean dituzte, oro har, 
4 mm baino zabalagoak dira, eta ertzetan eta nerbioetan zilio laburrak izan 
ohi dituzte. Aurreko urteetako hosto hilak behealdean geratzen dira, ohiko 
kolore marroi gorrixka hartzen dute, eta hosto berrien kolore berde 
distiratsuarekin oso kontraste handia dute. Oinaldeko errosetaren erditik
hostorik gabeko zurtoin tenteak (garak) jaiotzen dira, (15) 20- 40 cm luze 
dira, eta oinean iletxo laburrak izaten dituzte. Puntan glomerulu bakarra
dute, gehienez 25 (30) mm-ko diametroa duena. Kalizaren oin gogortuan 
fruitua dago, ia indehiszentea da, eta oinetik irregularki apurtzen da. Ekaina 
eta abuztua bitartean loratzen da, eta fruituak udazkenaren hasieran 
heltzen dira. 

Mehatxua: Armeria hau katalogatu egin zen bere populazioak oso txikiak direlako eta elkarren artean oso 
bakartuta daudelako. Ez dirudi gizakiak erregresiorik eragin dionik, sartzeko zailak diren lekuetan bizi 
baita. Gizakiak noizean behin baino ez ditu mozten, infloreszentzia ikusgarriak apaintzeko jasotzen 
baitituzte. Gainerako kideetan aipatu den legez, landare hau landatzen saiatzea interesgarria litzateke. 
Horrela, azterketa zientifikoak egitea zein gune egokietan birsartzea ahalbidetuko litzateke. 
 

Banaketa: Europako hegoaldeko mendietan hedatzen den landaremultzo 
zabalean, armeria hau Bizkaiko golkoan bizi den endemismo atlantiko
menditarra da, eta ezagutzen diren kokagune gehienak EAEn daude.
Orissonensis subespeziea kareharrizko harkaitzen erlaitz eta gailurretan
bizi da, bai eta zenbait mendi-lepo belartsuetan ere, orokorrean oso giro 
euritsu eta lainotsuan: Anbotoko mendiguneetan (Bizkaia), Aralarren eta
Aizkorrin (Gipuzkoa) eta Aratzen eta Entzia mendilerroan (Araba). 
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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. 
 
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da 

 

Administrador
Cuadro de texto
 BUELTATU



 

Ilex aquifolium L.  
 Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Zuhaixka edo zuhaitz txiki dioikoa da, 10 m-rainokoa. 
Azala grisaxka eta oso leuna da, eta heltzean baino ez da pitzatzen. 
Adar gazteak berdexkak dira. Hostoak txandakakoak, iraunkorrak,
distiratsuak eta eliptikoak dira. Gainera, ertz arantzatsua dute; inoiz 
ere osoak dira. Loreak zurixkak eta unisexualak dira, baina beste 
sexuaren hasikinak dituzte. Hostoen galtzarbeetan lore-luku txikiak 
ateratzen dira. Luku arrek lorezil ugalkorrak dituzten loreak dauzkate, 
luzeagoak eta nabarmenagoak dira, eta erleak askotan inguratzen 
zaizkie. 4 sepalo eta beste horrenbeste petalo dituzte. Fruitua drupa
gorrixka eta ia esferikoa da. Udaberrian loratzen da, apirila eta ekaina 
bitartean, eta fruituak udazkenean heltzen dira, urria eta abendua 
artean, baina negu osoan egoten dira adarretan. Gorostiak garrantzi
ekologikoa nabarma du. 

 
Gorostia 

 
Banaketa: Gorostia Europako hegoaldean eta ekialdean, Afrikako
iparraldean eta Asiako hego-mendebaldean zabaltzen da. Iberiar 
penintsulan ugaria da ipar-erdian eta eskasa hegoaldean. Pagadien,
hariztien, baso mistoen eta artadien oihanpean ere hazten da. Lur 
silizeoetan hobeto bizi da, edo lurzorua azidoa duten kareharrizko 
lurretan. Gure inguruan ez ditu ia inoiz sastrakadi garbiak eratzen, 
baina antzinako garaietan ere especie hau bazegoela frogatzen duten
toponimo zaharrak existitzen dira: Acebedo, Gorostiaga... 
 

       
        
 
 

Mehatxua: Iragan hurbilean espezie honen fruituz beteriko adarrak gehiegi erabili ziren 
Gabonetarako apaingarri gisa. Fruitu horiek, neguan zehar, elikadura-iturri dira hegazti 
frugiboroentzat. Espeziea babesteko orduan, bi faktore horiek kontuan izan dira, eta zuhaixka 
moztea eta suntsitzea debekatu da. Zenbait lekutan, oihanpearen garapena galarazten duten baso-
jarduera bortitzek kalte egiten diote. Zorionez, beste leku askotan gorostia harizti eta pagadien 
oihanpean lasai asko hazten da, eta ez dirudi egun arriskuan dagoenik, populazioak ugariak eta 
oparoak baitira. 
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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, eta 
angeluetan bi gila irten ditu. 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 
 
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, banaketaren mendebaldeko Gorbeia
mendigunetik ekialdeko Urbasa (Nafarroa) mendilerroraino. Espezie
honen hegoaldeko gune ezagunak Izkin ditu. 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, Asturias eta Britainia bitartean hedatzen
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. Landarea ugaria den 
Arabako zenbait lekutan landarea ugaria da, eta bertakoek erraboilak errotik ateratzen dituzte, 
lorategietan landare-apaingarri gisa hazteko. 
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 Pinguicula lusitanica L. 
Babes kategoria:Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: 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. Landareak, 
lingirda 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. 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. 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. 
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Taxus baccata L. 

Babes kategoria: Interes Berezikoa  
 
Deskribapena: Zuhaitz dioikoa (batzuk arral eta besteak emeak) da gure 
latitudeetan 8 eta 15 m artekoa da. Adaburua piramidala da, adar horizontalak
ditu eta hostotza berde iluna da. Azala arre gorrixka da eta zerrenda 
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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 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  altegarria da, zapaltzen
dutenean landare hau bezalako belar handiak kaltetzen baitituzte. 
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Mecanopsis cambrica   
Babes kategoria: Katalogatu gabea
 
Deskribapena:Landare iraunkor honek 15 cm-ko luzera arteko lurrazpiko errizoma 
dauka; bertatik, zurtoin tenteak ernetzen zaizkio, 60 cm-ra arteko erramak 
sortuz. Horietan, barruan latex horia duten ile tenteak daude. Hostoak 
txandakakoak dira, pinatisektuak; elkarren aurka kokatutako 4 foliolo-pare ditu, 
eta beste bat Muturrean, lanzeolatuak edo obatuak. Hagindun aldean, hosto
basalak peziolatuak dira; kaulinarrek, ordea, peziolo besarkari laburra dute. Bala 
berde iluna dute, eta glaukoa azpialdean.  Lore bakartiak ernetzen zaizkio zurtoin 
muturrean; kaliza bi iledun sepalo erorkorrek osatzen dute, eta korola, berriz, 4
cm arteko petalo borobilek.  Androzeoak kolore horixkadun hainbat lorezil ditu, 
filamentu meharrez hornituta; ginezeoak botila itxurako obarioa dauka, zati
batean lodiagoa izan arren estutu egiten dena 4 edota 6 lobuludun estigma duen
estilo laburra osatu arte. 4x1 cm arte irekitzen den kapsula da fritoa; goialdetik
irekitzen da, 4-6 kuskuren bidez; barnealdean, milimetro bateko giltzurrun-
formako zenbait hazi beltzaran ditu, sakonune finez hornituak.  Uztaila eta 
abuztua bitartean loratzen da.. 

 
Banaketa: Iberiar Penintsulako ipar-herenean aurki
dezakegu (Kantauriko mendilerroa, Pirinioak eta Sistema
Zentrala), bai eta Frantzian eta Erresuma Batuan ere. 
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