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HASIERA

Espezie mehatxatuen EAE-ko katalogoa
BABES KATEGORIAK
Galtzeko Arriskuan
Egungo egoera eragiten duten faktoreek indarrean jarraituz gero, bizirauteko aukera benetan txikia duten
espezieak, subespezieak eta fauna edo flora populazioak biltzen dituen kategoria.

Kalteberak
Etorkizun hurbilean, eurengan edo euren habitatetan eragiten duten kontrako faktoreak zuzendu ezean,
goiko kategoriara pasatzeko arriskua duten taxonek osaturiko kategoria.

Bakanak
Kategoria honetan populazio txikiko espezie edo subespezieak biltzen dira. Eremu geografiko txikietan edo
zabaletan bizi dira, baina sakabanaturik; gaur egun ez daude galzorian, eta ez dira kalteberak.

Interes Berezikoak
Kategoria honetako taxonek, aurreko kategorietan sartzen ez diren arren, arreta berezia behar dute, bai
euren balio zientifiko, ekologiko edo kulturalagatik, bai euren berezitasunagatik.
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Aurrekoa

Matricaria maritima L. subsp. maritima
Babes kategoria: Galtzeko Arriskuan
Deskribapena: Landare hau bi urtez behingoa edo iraunkorra da. 10-80
cm-ko zurtoinak ditu, etzanak, goranzkoak edo tenteak eta gehienetan
goiko aldean korinbo-itxurako adarkadura dute. Zurtoinak eta hostoak
ilerik gabeak dira. Hostoak konposatuak, txandakakoak eta irregularki
2-3 pinatisektuak dira; segmentu linealak nahiko laburrak eta
mamitsuak dira eta ertz kamutsa edo mukroiduna dute. 10-50 kapitulu
sor itzake. Kapituluaren kanpoaldeko loreak emeak dira eta, gehienetan,
ligula zurixkak edukitzen dituzte. Barnealdeko loreak tubularrak dira
eta 5 lobulu labur, hermafrodita eta hori dituzte. Akenioak alboetan
gutxi gorabehera konprimiturik daude; alde batean 3 saihets hits edo
marroi dituzte eta luzetara erretxina duten 2 guruin luzanga.
Kardilauna ertz moztua duen koro txikia besterik ez da. Ugaltze-aldi
oso luzea du, eguaren amaieratik edo udaberriaren hasieratik udaudazkenera arte ematen baititu, loreak eta fruituak.
Banaketa: Espezie hau Atlantikoaren itsasertzean baino ez da ageri;
izan ere, Kantauriko itsasertzean, Europako ipar-mendebaldean eta
itsaso Baltikoan bizi da. Espainian Asturiasen, Kantabrian eta Bizkaian
ezagutzen da. EAEn Bizkaiko kostaldera mugatzen da; egun,
Urdaibaiko populazioa bakarrik ezagutzen da. Espezie hau oso
nitrofiloa da, eta berez urte guztian heze mantentzen diren giro
subhalofiloetan bizi da. Nahiago ditu materia organikotan aberatsak
diren inguruak, hondartzetan eta estuarioen ertzetan biltzen direnak,
edo labarretako itsas hegaztien jardueraren ondorioz metatzen
direnak.
Mehatxua: Ezagutzen den euskal kokagune bakarrean 3 m2-ko azalera duen populazioak bizitasun ahula du.
Ezagutzen den gune bakar horretan espezieak duen mehatxu-faktore nagusia da, batetik, muna bera
higatzea eta, bestetik, Juncus maritimus espeziea bizkorki haztea eta bi espezie exotiko inbaditzaileren
hedatzea, Baccharis halimifolia eta Spartina patens espezieak, alegia. Lore-kapituluak neurri batean
harrapakatu direla ikusi da, segur aski mikrougaztunen batek egin du, eta infloreszentziak ere bildu dira,
“bitxilore” handien itxura baitute.
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BUELTATU

Culcita macrocarpa C. Presl
Babes kategoria: Kaltebera
Deskribapena: Iratze sendoa da. Frondeak 2 metroko luzera
gainditzera hel daitezke. Errizoma mardul baten muturrean koroa
trinkoak eratzen dituzte. Hosto izugarri handiak (frondeak) ditu,
zenbait alditan sartuneak dituzte (2-3 pinatizatituak dira), eta
lantzeolatuak dira. Azpialdean kopa-itxurako esporangioak garatzen
dira. Esporak udan eta udazkenaren hasieran heltzen dira, eta toki
gerizpetsu eta hezeetan ernetzen dira. Horrela, iratze berriak
garatzea eragiten duen zikloa hasiko da berriro.
Banaketa: Iratze honek Europan duen banaketa itsasertz atlantikora
eta Kantauriko kostaldeetara, A Coruñatik Bizkairaino, mugatzen da.
Bere eremu nagusia makaronesikoa da (Azoreak eta Kanariak).
Mesozoikoko erlikiatzat hartzen da, eta Bizkaiko populazioek osatzen
dute taxon honen mundu-mailako banaketaren ekialdeko erabateko
muga. Bizkaiko populazio horiek txikiak dira eta ale-kopuru urria dute.
Kostaldetik hurbil dauden sakan gutxi batzuetan kantonatuta daude,
betiere lur silizeoetan, giro epeletan, atmosfera oso hezeetan eta
garaiera baxuetan.
Mehatxua: Eukaliptoen eta akazien landaketak iratze handi hau bizi den errekastoen ertzetaraino heltzen
dira. Hortaz, litekeena da ertzak eraldatzea landaketetan ustiapenak edo tratamenduak egitean, bai eta
pistak eta egurra ateratzeko bideak egitean ere. Baliteke garai batean iratze honek banaketa-area
handiagoa izatea, landare honen habitaten eraldaketa txikiagoa zenean. Ertzen eraldaketak saihesteko,
babes-zerrenda zabal samarra ezartzea komenigarria litzateke.
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Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Babes kategoria: Kaltebera
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da, mamitsua, ilerik gabea
eta gehienez 10-25 cm-koa. Zurtoinak adartsuak dira eta lurpean
daudenean sustrai txikiak garatzen dituzte adabegietan. Hostoak
berde distiratsuak eta obatuak eta luzanga-eliptikoak bitartean. Nerbio
bacará dute, zorrotzak dira, ertz gardena dute –batzuetan ondulatua
da– eta eseriak eta estipularik gabeak dira. Hostoak elkarren artean
oposatuak
dira
eta
zurtoineko
hurrengo
hosto-parearekiko
perpendikularki daude. Loreak sexu bakarrekoak dira, bakarrak eta
galtzarbekoak, edo muturrekoak eta gehienez 6 loreko zimetan bilduak.
5 sepalo aske ditu eta berde-horixkak dira. 5 petalo oso ditu, zuriak
edo zuri-berdexkak. Fruitua kapsula bat da, kaliza baino luzeagoa. Eta
heltzean zabaldu egiten da, ia esferikoak edo udare-itxurakoak diren 38 hazi txiki marroi ilun, distiratsu eta leun askatuz. Ugaltze-aldia apirila
eta abuztua bitartean da.
Banaketa: Itsasertz kantauriar-atlantikoko hareatzetako berezko
espeziea da. Itsasertzeko duna-sistemetako landarediaren lehen
lerroan bizi da, harearen dinamika zorrotzaren menpe; han, itsasgora
bizietan hainbat arribazoi pilatzen dira. Bizirik dirauen EAEko
hareatzetan ale-kopurua oso txikia da.
Mehatxua: Landare hau EAEn itsasertzeko 14 kokagunetan aipatu izan den arren, egun, 6tan bakarrik
irauten du bizirik eta, gainera, ale-kopurua oso txikia da. Duna-sistemen aurrealdean bizitzeak –gehien
erabiltzen diren guneetan, alegia– Kantauriko itsasertz osoan atzera egitea eragin du. Kokagune horietan
guztietan arrisku handia du landare honek gizakiak nahi gabe mozteko; izan ere, landare honek ez du
zapalketarik jasaten.

BUELTATU
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Salicornia ramosissima J. Woods.
Babes kategoria: Kaltebera
Deskribapena: Adar gutxiko landarea da, berde distiratsua, eta batik
bat loraldiaren ondoren gorri bizi jarri eta kolore gorri iluna hartzen
du. 15-30 cm-ko altuera izan dezake. Adarrak motzak dira, 5-20 mmkoak, eta 3-8 giltzarte emankor dituzte, torulatu-angelutsuak. 0,2 mm
inguruko ertz orbelkara nabaria eta zabala daukate. Hostoak oposatuak
dira eta elkarren artean eta zurtoinarekin lotuta daude; horrela,
giltzarte zukutsua osatzen dute. Loreak zimetan multzokaturik daude,
hiruko taldetan beti; espezie honetan, erdiko lorea alboko biak baino
askoz ere zabalagoa eta handiagoa da; anterak nahiko txikiak dira; oro
har, lore bakoitzak antera bat izaten du barnean. Haziak 1-1,3 mm-koak
dira, guztiek antzeko tamaina dute eta pixka bat zapalduta daude.
Landare diploideak dira (18 kromosoma dituzte). EAEn genero
horretako espezie berantiarrena da loratzen; izan ere garai optimoa
urria da, eta azaroaren erdira arte edo, ez da zimeltzen hasten.
Banaketa: Espezie honen banaketa-area kostalde atlantikoa da,
itsasgoran urak guztiz estaltzen ez dituen estuario eta kosta
baxuetan da berezkoa. Euskal itsasertzean bizi den generoko
espeziea da; itsasgora-mailarekiko kokagune garaienetan ageri da,
Juncus maritimusen ihidietan ere bizi da. Mantxako Kanaleko
hegoaldeko kostetatik eta Ingalaterrako hegoaldetik Portugaleko
hegoaldera (Algarve) ezagutzen da. EAEn Bizkaiko 3 estuariotan aurki
daiteke: Mundakako itsasadarrean, Barbadun itsasadarrean eta
Butroe itsasadarrean (Txipio).
Mehatxua: Espezie honen mehatxu nagusia da bere habitata balizko ezbeharren aurrean oso ahula dela.
Ezbehar horiek giza jardueren (isurketak, ustekabeko ihesak…), nahiz uholdeak bezalako hondamendi
naturalen ondorio izan daitezke. Espezie hau mugatu egiten dute mareen ureztatze-mailak –ezin baita
handiegia ezta txikiegia izan– eta harea-substratuen presentzia. Bi faktore horietako bat nabarmen
eraldatuko lukeen edozein ekintzek arrisku larrian jar dezake espezie honen biziraupena EAEko
itsasertzean.
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Suaeda albescens Lazaro Ibiza
Babes kategoria: Kaltebera
Deskribapena: Urteroko landare ilegabea da, gehienetan etzana eta
oinaldetik adarkatua; oina pixka bat gogortua duten zurtoin belarkarak
ditu. Hostoek 0,4-30 mm-ko luzera dute, subzilindrikoak eta mamitsuak
dira. Infloreszentzia gutxi gorabehera laxoa da. 3-5 lore ditu glomerulu
bakoitzean eta glomeruluaren itxura lobatu-zirkularra edo gutxi
gorabehera pentagonala da. Genero horretako beste espezieek ez
bezala, periantoko piezak oinean bakarrik daude loditurik, eta heltzean
atzeko aldea ez dute gila-itxurakoa. Haziak lentikularrak, 1-1,6 mm-ko
diametrokoak eta beltzak dira. Udaren erdialdean hasten da loratzen
eta fruituak iraila eta urria artean ematen ditu.
Banaketa: Kantauriko kostaldeko gune gazikaretan eta Ipar itsasoan
bizi da, oro har, hondar asko duten lurretan. Kantabriako eta Bizkaiko
padura batzuetan bakarrik egiaztatu da espezie honen presentzia;
Asturiasen leku bakarrean aurkitu da. EAEn Urdaibai estuarioko
hainbat gunetan eta Barbadun itsasadarrean ikusi dira ale batzuk.
Mehatxua: Espezie honen mehatxu nagusia da bere habitata balizko ezbeharren aurrean oso ahula dela.
Ezbehar horiek giza jardueren (isurketak, ustekabeko ihesak…), nahiz uholdeak bezalako hondamendi
naturalen ondorio izan daitezke. Espezie hau mugatu egiten dute mareen ureztatze-mailak –ezin baita
handiegia ezta txikiegia izan– eta harea-substratuen presentziak. Giza jardueren ondorioz bi faktore
horietako bat nabarmen eraldatuko lukeen edozein ekintzek –berritzeko asmoekin eginda ere– arrisku
larrian jar dezake espezie honen biziraupena EAEko itsasertzeko bi kokaguneetako batean.
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Suaeda maritima (L.) Dumort
Babes kategoria: Kaltebera
Deskribapena: Urteroko landarea da, ilegabea, eta 10-40 cm-ko
altuerako zurtoin tenteak ditu. Hostoak linealak dira eta sekzio
semizilindrikoa eta punta kamutsa dute; pixka bat mamitsuak dira.
Infloreszentzia galburu laxoa da, glomerulutan antolatuta dauden 1-3
lorez osatua. Glomeruluek itxura zirkularra edo lobati-zirkularra dute.
Loreak hermafroditak dira, oso txikiak, oro har, 2 mm-tik beherako
diametroa dute. Periantoaren piezak (ez dauka sepalo edo petalo
bereziturik) ez ohi dira oso lodituak izaten. Obarioak 2-3 estigma ditu.
Haziak lentikularrak, horizontalak eta beltzak dira eta 1,5 mm-tik
gorako diametroa dute. Ekaina eta urria bitartean loratzen da.

Banaketa: Lurzoru lohitsu oso heze eta gazikaretan bizi da, itsasertz
atlantikoko estuarioetako kanpoko padura halofiloan, urak oso maiz
hartzen dituen eremu garaietan. EAEn 4 estuariotan bizi da, baina
Butroe itsasadarraren erdiko ibilguan bakarrik da ugaria.
Mehatxua: Espezie honen mehatxu nagusiak dira bere habitata oso ahula dela eta giza jardueren ondorioz
etengabe degradatzen dela, bereziki paduren lehorketaren eta hirigintza-garapenaren ondorioz. Espezie hau
zeharo mugatuta dago oso urriak direlako hidrodinamismo txikia duten baina egunero mareen urek hartzen
dituzten eremu lohitsu gazikarak. Populazioen hedadura eta tamaina asko alda daiteke urte batetik bestera,
udaberriaren amaieran eta udan izandako klima- baldintzen arabera. Beraz, interesgarria izango litzateke
espezie honen eta urteroko beste hainbat espezie halonitrofiloren S. albescens, Salicornia sp.) jarraipena
egitea, populazio horien joera zein den ezagutzeko.
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Zostera noltii Hornem
Babes kategoria: Kaltebera

Itsas belarra

Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da. Kostaldeko paduretako
lokatzetan errotzen da, eta itsasbeheretan azaleratzen diren zurtoin tenteak
ditu, baina itsasgoretan urpean geratzen dira. Lokatz azpian errizoma ahul eta
adarkatuak garatzen ditu. Errizoma horien begietan sustraitxo finak ateratzen
dira. Hostoak zurtoin malguetan ageri dira, txandaka. Oso meheak dira eta
muturra erabat muxarratua daukate. Loreak berdexkak dira eta ia ez dira
igartzen, ez baitaukate lore-bildukinik. Lore arrek lorezil bakarra daukate, eta
emeek obario bat dute, muturrean 2 estigma lineal dituen estilo harikara
duena. 3-12 lore pedunkulu ia zilindriko baten bukaeran sartuta daude, espadize
lau baten behealdean. Fruituak oboideak eta oso txikiak dira, lauak eta
marroiak. Landarea ekaina eta iraila bitartean loratzen da. Fruitutxoak
udazkenean heltzen dira.

Banaketa: Hainbat eskualdetan banatzen den belarra da. Europako
Atlantikoko kostaldea eta Mediterraneo, itsaso Beltza, Kaspio eta
Aral itsasoetako estuarioetan bizi da. EAEn egun hiru estuariotan
dirau bizirik, bi Bizkaian eta bestea Gipuzkoan. Belardiak eratzen ditu
estuarioetako hondo lohitsuetan, itsasgoran urazpian geratu, eta
itsasbeheran azaleratzen direnak.
Mehatxua: Azken bi mendeetan eraldaketa larriak eragin ziren EAEko paduretan, berez nahiko txikiak
zirenak. Horrek estuarioetako habitatari lotutako hainbat landare pixkanaka desagertzea eragin zuen.
Iraun duten populazioak kontserbazio-egoera desberdinetan daude: Bizkaikoak oparo eta indartsuagoak
dira, baina Gipuzkoakoak txiki-txikiak dira. Ezinbestekoa da padurak kontserbatzea landare honek eta
antzeko ekologia duten beste batzuek bizirik jarraitzeko.
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da.
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Armeria euscadiensis Donadille & Vivant
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Landare belarkar bizikor honek, 15-50 cm-ko altuera har
dezake. Lurpeko ipurdi sendoa du, eta horren puntan hosto-erroseta
eratzen da. Hostoak lantzeolatu estuak dira, 3 nerbio baino gehiago
dituzte eta distiratsuak dira. Hostorik gabeko zurtoin (gara) tenteen
puntan lore-buru trinkoan sortzen dira lore gorrixkak. Loreok 5 petalo
dituzte eta oinean bakarrik lotuta daude. Lore-buruek zorro basal luzea
daukate, bai eta braktea berdez eratutako bildukin edo inbolukrua ere.
Landarea martxoa eta uztaila bitartean loratzen da lehenengoz eta,
berriz ere udazkenean, iraila eta urria bitartean.
Banaketa: Banaketa atlantikoa duten landare-talde zabalaren artean,
banaketa-area txikienetakoa duen landare ederra da armeria. Izan
ere, Bizkaiko eta Gipuzkoako itsasaldean bakarrik ageri da.
Itsasaldeko labar silizioetako erlaitzetan garatzen diren larre
naturaletan bizi da. Badirudi muga ekologiko horrek eragin duela
landarea Frantziako hego-ekialdeko eta Kantabriako kareharrizko
kostaldeetara ez hedatzea.
Mehatxua: Mundu-mailan interes handiko landarea dugu, banaketa oso murritza duelako, EAEko itsasaldean
baino ez baita ageri. Oso ezaugarri ekologiko zorrotzak behar ditu, kostaldeko labar silizeoetan baino ez
baita hazten, eta itsasoko ur gaziaren eragina behar baitu. Horregatik, desagertzeko zorian egon daiteke,
itsasaldeko azpiegitura-lanak egiten badira. Lan guztiek endemismo eder hori ez kaltetzera behartuta egon
beharko lukete.

BUELTATU
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Salicornia dolichostachya Moss.
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Bizi-ziklo laburra duen urteroko landarea da. Itxura
mamitsua dauka eta 20-50 cm-rainokoa izan daiteke. Zurtoin
artikulatuak ditu, gehienetan oinetik oso adarkatuta daude; berde ilun
mateak dira, eta heltzean arre bilaka daitezke. Adarrak, oro har,
okertu-zutituak dira eta mutur zorrotza duten 10-30 giltzarte emankor
zilindriko dituzte. Hostoak oposatuak dira eta elkarren artean eta
zurtoinarekin lotuta daude; horrela, giltzarte zukutsua osatzen dute.
Loreak ez dira oso nabariak eta zimetan biltzen dira hirunaka. Zima
bakoitzaren hiru loreek tamaina eta zabalera ia berdina dute; antera
handiak dituzte (>0,5 mm), lore bakoitzak bi, eta oro har, lorea baino
luzeagoak dira. Haziak 1,4-1,6 mm-koak dira. Abuztuaren amaieran
hasten da loratzen, eta bere fenologia-optimoa irailaren bigarren
hamabostaldia da; urriaren erdialderako lehortuta (seneszente) dago.
Banaketa: Espezie honen banaketa-area Kantauriko eta Atlantikoko
kostaldea da, eta ohikoa da estuarioen beheko aldeko eta kosta
baxuetako lokatzetan, gehienetan limo-hareazko edo hareazko
substratuetan, itsasgora bakoitzean urez guztiz betetzen diren
eremuetan. Ipar itsasotik eta irla britainiarretatik Portugaleko
hegoalderaino banatzen da. EAEn 2 estuariotan bizi da: Butroeko
itsasadarrean eta Urdaibaiko estuarioan, non Urdaibaiko zenbait
gunetan bakarrik da nahiko ohikoa.
Mehatxua: Espezie honen mehatxu nagusia da bere habitata balizko ezbeharren aurrean oso ahula dela;
ezbehar horiek giza jardueren (isurketak, ustekabeko ihesak…), nahiz uholdeak bezalako hondamendi
naturalen ondorio izan daitezke. Espezie hau oso mugatuta dago substratu hareatsu-lohitsua duten
marearteko eremu gutxi daudelako.

BUELTATU
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Salicornia lutescens P.W. Ball. & Tutin
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Urteroko landarea da, oinean ez da oso adarkatua; orokorrean
15-30 cm-ko altuera du; mamitsua eta berde matea da; dena den, heltzean
berehala hori bizi bilakatzen da. Adarrak tenteak eta fastigiatuak (oinaldekoak
batik bat) izan ohi dira. Azkeneko galburuak punta kamutsa duten 6-18
giltzarte emankor zilindriko ditu, eta 3-6 cm-koa da. Hostoak oposatuak dira
eta elkarren artean eta zurtoinarekin lotuta daude; horrela, giltzarte zukutsua
osatzen dute. Loreak ez dira oso nabariak; hirunaka biltzen dira zimetan. Zima
bakoitzaren hiru loreek tamaina eta zabalera ia berdina dute; antera handiak
dituzte. Genero horretan lehen loratzen den lorea da; bere fenologia-optimoa
irailaren lehen hamabostaldia da. Urriaren erdialderako lehortuta (seneszente)
dago.
Banaketa: Espezie honen banaketa-area Atlantikoko itsasertza da. S.
dolichostachya espeziea ordezkatzen du padurako beheko aldeko
lurzoru garaiago eta finkatuagoetan. Coruñako, Lugoko, Kantabriako
eta Asturiaseko hainbat estuariotan ezagutzen da. EAEn 4
estuariotan bizi da: Butroeko itsasadarrean, Urdaibaiko estuarioan,
Leako itsasadarrean eta Urolako itsasadarrean (Zumaian); horietan
guztietan nahiko urria da; hala ere, Zumaian pixka bat ugariagoa da.
Mehatxua: Espezie honen mehatxu nagusia da bere habitata balizko ezbeharren aurrean oso ahula dela.
Ezbehar horiek giza jardueren (isurketak, ustekabeko ihesak…), nahiz uholdeak bezalako hondamendi
naturalen ondorio izan daitezke. Espezie hau oso mugatuta dago substratu hareatsu-lohitsua duten
marearteko eremu gutxi daudelako. Ingurune-baldintza abiotiko berezien eraginez, populazioak urte
batetik bestera oso aldakorrak dira. Hori dela eta, komenigarria litzateke populazioen kartografia zehatza
egitea, espeziak biziraun dezan estuario bakoitzean gune egokienak finkatzeko.
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Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Schott
Babes kategoria: Bakana

Beiraki belarra

Deskribapena: mulu etzana eta oso adarkatua da, gehienez 20 cm-koa.
Zurtoinak zurezkoak dira oinean, baina gorago mamitsu-artikulatuak
dira, tente-goranzkoak. Adar antzuak errotzaileak dira -orokorrean
emankorrak baino laburragoak-. Adar hauek heltzean orokorrean
horixkak bihurtzen dira. Hostoak oposatuak dira eta elkarren artean
eta zurtoinarekin lotuta daude; horrela, giltzarte gutxi gorabehera
zilindrikoa osatzen dute. Giltzartearen ertzean ezkata garden eta
zorrotzak baino ez diren hosto-orriak ditu. Brakteak oposatuak eta
lotuak dira, hostoen antzekoak; hauek giltzarte emankorrak osatzen
dituzte. Galburu-itxurako infloreszentzia du. Erdiko lorea alboetako
biak baino pixka bat handiagoa da; loreak trenkada baten bidez daude
bereizita. Loreak hermafroditak dira, bi lorezil eta bi estigma dituzte.
Fruitua akenio nabar edo nabar-grisaxka da. Begetatiboki ugaltzeko gai
da. Udazkenean, iraila eta azaroa artean, ematen ditu loreak.

Banaketa: Banaketa mediterraneo-atlantikoa duen espezie honek
sastraka etzanak osatzen ditu itsasgorek egunero urez betetzen
dituzten estuarioaren beheko guneetan (behealdeko padura halofiloa).
EAEko kostaldean Bizkaiko 3 estuariotan bakarrik bizi da: Barbadun
itsasadarrean (Muskizen), Urdaibai estuarioan eta Butroeko
itsasadarrean (Plentzian). Azken leku honetan oso bakana da. Zumaian
ere aipatu izan da, baina azkenaldian ez da ikusi.
Mehatxua: Dauden 3 populazioetatik 2 kontserbazio-egoera onean dauden arren, espezie hau egoera nahiko
larrian dago, azkeneko bi hamarkadetan gutxienez beste hiru euskal estuariotatik desagertu baita. Espezie
honek Urdaibain duen azalera handia kontuan hartuta, aurreikus daiteke egungo ingurumen-baldintzak
txartu ezean, landare honek estuario horretan arazorik gabe biziraun ahal izango duela.
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Sonchus maritimus L. subsp. maritimus
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da, gehienez 80 cm-ko
altuera hartzen duena. Lurpeko errizoma sendo batetik jaiotzen diren
zurtoin glabro eta adarkatuak ditu goialdean. Hostoak gutxi gorabehera
berde-urdinxkak eta luzanga-lantzeolatuak dira, 30 cm-rainokoak. Alde
zabalena erditik gora dute; horztunak, osoak edo pixka bat pinatifidoak
dira; hortz espinulatuak dituzte ertzean, eta bi aurikulu biribildu
oinaldean. Loreak horiak eta liguladunak dira eta kapitulutan bildurik
daude. Pixka bat konikoak dira, orokorrean oinaldea goialdea baino
zabalagoa baita. Punta beltza izan ezik, anterak horiak dira. Fruituak
akenio txiki luzangak dira; zimur txikiak dituzten 5 saihets dituzte
luzetara, eta haizeak zabaltzen laguntzen duen kardilaun bati loturik
daude. Ekaina eta iraila bitartean ematen ditu loreak eta fruituak.
Banaketa: Banaketa mediterraneo-atlantikoa duen espezie hau oso
bakana da iberiar penintsularen iparraldean, Kantauriko itsasertzeko
itsaslabar eta paduretan eta lurzoru gutxi gorabehera gazia duten
Ebro haraneko zenbait kubeta endorreikotan. Itsasertzeko
ekosistemei dagokienez, bi estuariotan bakarrik ezagutzen da:
Urdaibain eta Zarautzen; dena den, azken urteotan ez da ez batean
eta ez bestean ikusi. Litekeena da Urdaibain oraindik ere izatea.
Mehatxua: Espezie honek dituen mehatxu nagusiak dira habitatak hauskorrak direla eta azken urteotan
izugarri degradatu eta murriztu direla. Zarautzen, populazioa bizirik irauteko aukera oso txikia da; izan ere,
habitataren azalera oso txikia da, eta azken urteotan eraldaketa handiak jasan ditu; batik bat
itsasadarraren buztaneko padura subhalofiloetan.
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Frankenia laevis L. subsp. laevis
Babes kategoria: Interes Berezikoa
Deskribapena: Mulu etzan bizikorra da, oinaldea zurezkoa du. Zurtoinak,
orokorrean 8-50 cm-koak dira, dekunbenteak eta oso adarkatuak eta gainazala
nahiko edo oso puberulua dute. Bigarren mailako adarrak luzeak eta okertutenteak dira. Hostoak linealak dira eta pezioloak ile bakanak ditu. Hostoen
ertzak errebolutuak dira, gainaldea ilerik gabea eta azpialdea papiladuna edo
puberulentua dute. Batzuetan, gatzez eratutako zolda izaten dute eta horrek
itxura grisaxka ematen die. Loreak gehienetan bakarrak dira eta landare osoan
zehar ateratzen dira. Elkarren artean lotuta dauden 5 sepalo ditu, eta 4,5 mmrainoko kaliz tubularra osatzen dute. Kalizak janzki aldakorra duten ongi
markatutako saihetsak ditu luzetara. Petaloak libreak dira baina pixka bat
inbrikatuak, obobatuak eta arrosak edo moreak. Fruitua hainbat hazi dituen
kapsula da. Ugaltze-aldia apirila eta azaroa bitartean da.
Banaketa: Banaketa atlantikoa du. Kantauriko itsasertz guztian
zehar aurki daiteke, dunak eta padurak bat egiten duten eremuko
hainbat komunitatetan. EAEn jada desagertu egin da hainbat
estuariotan, eta egun ia Bizkaiko itsasertzean bakarrik dago:Barbadungo hareatzetan, Urdaibain eta Leako bokalean. Gipuzkoan De-ban eta Donostiko Santa Klara uhartean agerpen puntuala du. Oso
komunitate bereziak osatzen ditu gutxienez itsasgora bizietan ur
gazikarekin betetzen diren padurekin kontaktuan dauden dunen
atzeko guneetan.
Mehatxua: Espezie honek duen mehatxu nagusia da bere bizileku diren biotopoak oso ahulak direla. Hala,
oso mugatuta dago hainbat faktore ekologikoren menpe baitago; besteak beste, itsasgora bizietan ur
gazikarek hartu behar dute eta ongi drainatutako hondar-substratuak behar ditu. Izan ere, azken hauek,
egun, EAEko itsasertzeko oso leku gutxitan daude.
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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, kantabriarmediterraneo 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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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: Iratze subtropikala da, berez Irla makaronesikoetakoa
eta 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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Woodwardia radicans (L.) Sm.
Babes kategoria: Interes Berezikoa
Deskribapena: Iratze hau EAEko floraren iratze mardulenetakoa da.
Lurpean hainbat hamarkadetan bizi aitekeen errizoma lodia garatzen
du. Hortik hostoak (frondeak) ateratzen dira, koroa handien itxuran,
eta 0,5 eta 2,5 m bitarteko luzera dute. Lantzeolatuak dira eta bi aldiz
zatituta daude. Lakain primarioak (pinak) 30 cm baino luzeagoak izan
daitezke. Pinen atzealdean esporak ekoizten dituzten esporangioak
daude. Soro lineal eta bereiziek –ez dira jarraituak– esporangioak
babesten dituzte. Errakiaren (pinen arteko pezioloaren luzapena)
muturrean erraboilatxoak sortzen dira, eta iratzea begetatiboki
ugaltzea ahalbidetzen dute, lurrean rrotzean landare berriak eratzen
baitituzte. Esporak ekaina eta azaroa bitartean heltzen dira, eta
udazkenean ernetzen dira.

Banaketa: Banaketa makaronesikoa eta atlantikoa duen iratzea da.
Ezagutzen den ekialdeko muga Jaizkibel (Gipuzkoa) mendian dago.
Hezetasun iraunkorra eta tenperatura epela duten sakanetako
ezponda gerizpetsu eta babestuetan bizi da. Ezagutzen diren
populazio guztiak isurialde atlantikoan daude, gehienak Bizkaian.
Ekialderantz eta barnealderantz bakanagoa da, eta ezohiko populazio
bat Arabako iparraldean bizi da.
Mehatxua: Iratze handi honek isurialde kantauriarreko errekasto txikietan bizi diren beste espezie
batzuen arazo berdinak ditu. Basogintza-lanek zenbait populazio larriki kalte ditzakete, askotan
oniferoen, eukaliptoen eta akazien landaketak ubideen ertzeraino heltzen baitira. Ubide horiek legez
babestea beharrezkoa da, batzuetan egurra moztu ondoren gelditzen diren adar-pilaketek itxi egiten
baitituzte.
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