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Salicornia obscura P.W. Ball & Tutin 
 Babes kategoria: Kaltebera 

 
Deskribapena: Urteroko landare hau oinaldean oso adarkatua da;
heltzean ez da gorritzen edo horitzen. 25-40 cm-ko altuera dute, 
berde-urdinxka mateak dira, eta dituen giltzarteak guztiz torulatuak 
dira (zilindro-itxurakoak dira baina estuguneak dituzte). Landareak 
piramide-itxura du. Hostoak oposatuak dira elkarren artean eta 
zurtoinarekin lotuta daude; horrela, giltzarde zukutsua osatzen dute. 
15-30 mm-ko galburuak ditu, eta horiek, orokorrean, 6-10 giltzarte 
emankor dituzte. Loreak ez dira oso nabariak eta zimetan bildurik
daude hiruko taldeetan, erdiko lorea zabalagoa eta handiagoa da. 
Anterak nahiko txikiak eta haziak 1-1,3 mm-koak dira. Abuztuaren 
amaieran edo irailaren hasieran hasten da loratzen, eta azaroaren
hasierara arte irauten du berdea. 

 
Banaketa: Espezie honen banaketa-area kostalde atlantikoa da,
marearen eragina gutxi gorabehera zuzenean jasaten duten estuario
eta itsasertz baxuetan da berezkoa, beheko padura halofiloen eta
goiko padura subhalofiloaren arteko mugan, hain zuzen ere.
Gehienetan substratu limotsu-hareatsua duten kubetak eta
hidrodinamismo urriko guneak kolonizatzen ditu. Iberiar penintsulan
Lugon, Asturiasen, Kantabrian eta EAEn oso kokagune gutxitan
ezagutzen da. EAEn bi estuariotan bakarrik ezagutzen da: Lea
itsasadarrean (Lekeition) eta Txingudin. Bi estuario horietan espezie
honek komunitate trinkoak baino hedadura txikikoak, eta oso
lekutuak, sortzen ditu. 
 
Problemática: 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. 
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Zostera noltii Hornem  

Babes kategoria: Kaltebera 
 
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.        Itsas belarra 

 
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. 
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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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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 okertu-
tenteak 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 mm-
rainoko 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:Bar-
badungo hareatzetan, Urdaibain eta Leako bokalean. Gipuzkoan 
Deban 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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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 bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fernández 
Casas 
Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da eta lurpean erraboila txikia du. 
Erraboila horrek erreserbagaiak ditu metatuta eta, horri esker, 
landarea udazkenean eta neguan dormantzian egoten da, eta udaberria
hasi baino lehen, edo udaberriaren lehendabiziko asteetan, ernetzen da. 
2 hosto izan ohi dituzte. Hostoak linealak eta 2 mm baino estuagoak 
dira. Gara (hostorik gabeko zurtoina) gutxi gorabehera hostoak bezain 
luzea da, eta puntan lore bakarra dauka, mintzezko braktea batez 
babestuta dagoena. Lorea otsaila eta maiatza artean zabaltzen da. 
Lorearen kolorea hori oso argia da. Oinean alderantzizko kono baten 
itxurako hodi bat du, eta gainera, ertza osoa edo pixka bat izurtua 
daukan inbutu-itxurako koroa dauka. Tepaloak (itxura eta kolore 
berdineko sepalo eta petaloak) 6 dira, linealak. Lorezilak ere 6 dira. 
Obarioa inferoa da, eta apirila eta ekaina bitartean heltzen denean, 
udare ñimiñoaren itxurako kapsula berdexka bihurtzen da. Haziak oso 
ugariak, txikiak, beltzak eta lodikoteak dira. 
 

       
             

Lilipa 
 
Banaketa: Banaketa atlantikoa duen landarea da. Bizkaiko golkoko
endemismo interesgarria da. Mundu-mailako banaketa-area oso 
murritza da, Landetatik Asturiaseraino baino ez baita hedatzen, eta 
banaketaren erdigunea EAEn dauka. EAE osoan zehar agertzen da, 
kostaldetik Kantabria Mendilerroraino, jadanik mundu 
mediterraneoarekin kontaktuan. Beraz, gure lurraldean hegoaldeko 
mugetako bat dauka. Itsas maila eta 1.300 m artean hazten da,
gutxienez aldi baterako hezetasun edafikoa duten larreetan,
erlaitzetan, belardi-ihitokietan eta txilardietan. 
 
Mehatxua: Ez dirudi populazio guztiarentzat arriskurik dagoenik. Hala ere, bizi den haran 
batzuetako sakonune urperagarriak, erabat suntsi ditzakete drenatzeek eta makina astunek egiten
dituzten lur-mugimenduek. Landare interesgarri hau kontserbatzeko, espeziea bizi den hezegune 
garrantzitsuenetan lur-mugimenduak eta herri-lanak ekidin beharko lirateke. Ibiltariek lore 
ikusgarriak biltzeak, printzipioz, ez die kalte larririk egiten populazioei; baina epe ertainera ahuldu
ditzake, truke genetikoak galaraziko 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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