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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

Eriophorum vaginatum L.
Babes kategoria: Galtzeko Arriskuan
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra, gramineo-itxurakoa,
berdegrisaxka kolorekoa, 20-60 cm neurtu ohi duena. Goiko aldean
batik bat, sekzio trigonoko hostoak, linealak, gutxi gorabehera
milimetro 1eko zabalerakoak ditu, ertzak ukitzerakoan latzak dira.
Loreak muturreko galburu bakanetan biltzen dira. Galburuek hasieran 2
cm-ko luzera dute, heldu eta periantoko ileal garatzen direnean
handiagoak izaten dira. Beheko aldeko glumak beltzezkak dira eta ertz
hitsa dute. Periantoko ileak zuriak eta zetadunak dira, luzeran 2-3 cmkoak eta oso ugariak; infloreszentziari kotoizko brotxa baten itxura
ematen diotenak. Fruitua ale moduko bat da (nukula), marroia eta 2-3
mm ingurukoa. Apirila eta uztaila artean ematen ditu loreak eta
fruituak.
Banaketa: Belar honen banaketa boreo-alpetarra da. Iberiar
penintsulan espezie oso bakana da. EAEn Zalama mendian dauka
kokagune bakarra, Bizkaiko mendebaldeko muturrean. Ongi
garatutako zohikaztegietako espeziea da, Europako estaldurazohikaztegi onbrogenikoetako landare ezaugarria da. Horietan paper
garrantzitsua du, zohikatza sortzen laguntzen baitu. Bikain gara
dadin, landare honek zohikatz-substratu sakonak behar ditu; hori
dela eta bakana da iberiar penintsulan.
Problemática: Espezie honek EAEn duen populazio bakarrak duen mehatxu nagusia da bizileku
duen zohikaztegia arian-arian lehortzen eta higatzen ari dela. Hori eragiten dutenak, batez ere
giza jarduerak dira, hala nola, larreak hobetzeko sute handiak egitea, gehiegizko larreratzea,
zohikatza ateratzea eta zohikaztegia zeharkatzen duen pistan zirkulazio gehiegi egotea.
Enlaces de interés: 114/2006 Foru Dekretua, ekainaren 19koa, Eriophorum vaginatum L Kudeatzeko Plana
onetsi duena, hau da, desagertzeko arriskuan dagoen espezie moduan eta BLHan babesteko neurri bereziak
eskatzen dituena.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=69

Bueltatu
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Thymelaea coridifolia (Lam.) Endl.
Babes kategoria: Kaltebera
Deskribapena: Landare bizikorra da, oina pixka bat zurkara du. Zehe
eskas bateko garaiera dauka eta bere zurtoin ahulak herrestariak dira.
Zurtoinaren hostoak oso meheak dira, lineal-lantzeolatuak, milimetro
bat baino estuagoak eta txandakatuak. Gazteak ziliodunak eta helduak
ziliogabeak dira. Hostoen galtzarbean agertzen dira loreak. Berdexkahoriak dira eta lore-bildukin, korola, bakarra dute. Hodi mehe batez eta
lau (batzuetan bost) lobuluz eratuta dago. Lobuluak ilaundunak dira.
Fruituak lehorrak eta txikiak dira, eta perianto iraunkorrean gordeta
daude. Udaberrian loratzen da, apirila eta maiatza bitartean, eta fruitu
txikiak uda hasieran heltzen dira.
Banaketa: Banaketa orokorra atlantikoa duten landare-taldeko espeziea
da, baina hau iberiar penintsulako ipar-mendebaldera mugatzen da.
Badirudi banaketaren erdigunea Kantabriako mendilerroan dagoela, eta
ekialdeko muga Bizkaiko puntu ezagun bakarrean du, Kantabria eta
Burgos iparraldeko gune ugarietatik nahiko hurbil. Mulu txiki honen
populazioak lurzoru silizeoetan, edo gutxienez, lur azidoetan gainean
dauden txilardietan ageri dira, giro heze eta freskoetan.
Mehatxua: Ezagutzen den populazio bakarrak ale gutxi eta nahiko sakabanatuak dauzka. Gainera,
eremuaren mugan eta bakartuta dagoenez, truke genetikoak oso mugatuak dira. Horregatik,
espeziea landatzen eta ugaltzen saiatzeko propaguluak lortzea komeni dela dirudi, horrela
birsartzeko eta ezagutzen diren populazioak indartzeko. Ez dirudi ganaduak landarearengan eragin
negatiborik duenik; alderantziz, bizi den txilardien eta larreen mosaikoak garbi mantentzen
laguntzen du. Aldiz, landarearen biziraupenerako oso kaltegarria litzateke ingurunean hain zabalduta
dauden baso-landaketak handitzea. Izan ere, baso-landaketa horiek eta arriskuan dagoen populazioa
elkarren ondo-ondoan daude.
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Arnica montana L.
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da. Lurpeko ipurdi sendoan
erroseta bat sortzen da, ertz osoa duten hosto luzanga-lantzeolatuz
eratua. Hosto kaulinarrak oposatuak dira, eta hosto- bikote bat edo bi
ageri dira. Gehienez 3 zehe dituzten zurtoin tenteen puntan kapitulu
ederrak sortzen dira, banaka, binaka edo hirunaka. Kapituluok handi
samarrak dira, 8 cm-rainoko diametroa dute, eta lore horiak dituzte.
Braktea lantzeolatu estu berdez eraturiko inbolukruak kapitulu horien
oina inguratu eta babesten du. Fruituak akenio ilaundun txikiak dira.
Udan loratzen da, ekaina eta abuztua bitartean, eta fruituak
udazkenaren hasieran heltzen dira.

Arnika
Banaketa: Banaketa boreo-alpetarra duen landarea, hau da, mendi
garaietan eta oso iparraldera dauden latitudeetan bizi da. Iberiar
penintsulan, Kantabria-Pirinioetako mendi-kate osoan zehar hedatzen
da. EAEn oso bakana da, ipar-erdiko mendietako gune batzuetan baino
ez baita bizi, 800 eta 1.250 metro bitartean. Pagadien altuerako
belardi eta txilardietan hazten da, euri eta laino ugari duten
substratu silizeoetan edo garbiketaren ondorioz azidoak diren
lurzoruetan.
Mehatxua: Sendabelar gisa bildu izan du jendeak arnika, eta horixe izan liteke egungo mehatxuegoeraren eragilea. Larreak sortzeko egiten diren sasi-garbiketak eta luberritze-lanak oso
kaltegarriak dira landare honentzat, bere bizileku diren txilardiak suntsitzen baitituzte.Ale gutxiko
populazioak dira ezagutzen diren bakarrak.
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Bartsia alpina L.
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena:. Landare belarkara bizikorra da, ileduna, lehortzean
belztu egiten dena, eta gehienez zehe eta erdiko altuera duena.
Lurpeko ipurdi herrestaria garatzen du, eta bertatik zurtoin tenteak
edo oina pixka bat makurtuta duten zurtoinak ateratzen dira, adarrik
gabeak. Hosto oposatuak binaka sortzen dira, obalatuak dira eta
gainazal zimurtsua dute. Zurtoinen puntan biltzen dira lore-sortak.
Loratze-prozesuan oso motzak dira, baina fruitua emateko garaian
luzatu eta laxo bilakatzen dira. Kaliza baino bizpahiru aldiz luzeagoa den
braktea batek babesten du lorearen oina, hostoen antzeko tamaina eta
itxurakoa. Kalizak kanpai-itxura dauka, eta lau gingil obal-lantzeolatu
ditu kalizaren erdiraino iristen direnak. Korola gorrixka da, eta bi
ezpainetan amaitzen den hodi luzea dauka.. Kapsula hazi txiki ugariz
beteta dago. Uda betean loratzen da, ekaina eta abuztua bitartean, eta
fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira.
Banaketa: Banaketa boreo-alpetarra duen landarea da. EAEn,
Ordunteko mendietan (Bizkaian) bizi da, 1.050 bat metrotan. Altuera
hori espezie honentzat oso txikia da. Bizkaiko gune urri eta
txikietatik hurbil, mendebaldean, Kantabrian eta Burgosen, zenbait
populazio daude; baina ekialdean. Ordunteko mendietan landarea
hegal ospel eta lainotsuetako belardi hezeetan bizi da, errekasto
txikien ertzean edota izerditu egiten diren haitzetan, lurzoru fresko
eta azidoetan.
Mehatxua: Espezie boreo-alpetarra denez, gure lurraldean aurkitzen direnak antzinako garai
hotzagoetako erlikiatzat hartzen dira. Babesleku oso txikietan bakarrik lortu du bizirik irautea, eta
ale gutxiko populazioak dira. Landarea bizi den eremuetan abeltzaintza estentsiboari eusten zaion
itartean, ez dirudi landarea galtzeko arriskuan izango denik.
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Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da. Zurtoin tenteak ditu,
0,5-1,5 m-ko altuera dutenak. Zurtoinen goialdean ez dauka hostorik.
Hostoen goialdea berde iluna eta azpialdea zurixka da, eta ile
kotoikarez inguraturik dago. Lantzeolatuak dira. Hosto kaulinarrek bi
aurikula biribilen bidez inguratzen dute zurtoina. Kapitulu bakarra dute
zurtoin bakoitzaren muturrean. Kapitulu horiek 2-3 cm-ko inbolukru ia
biribila dute, eta zenbait ilaratan jarritako braktea lantzeolatuak
dituzte. Loreak moreak dira, hodi-itxura dute, eta muturrean bost
hortz txiki dituzte. Fruituak akenio txikiak dira; muturrean kardilauna
dute. Uda betean loratzen da, ekaina eta abuztua bitartean, eta
fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira.
Banaketa: Banaketa eurosiberiarra duen landarea da. Iberiar
penintsulan, bakarrik Pirinioetan, euskal mendietan eta Cantabria
mendizerraren inguruko mendietan ageri da. EAEn, Bizkaiko
mendebaldeko muturrean bakarrik aurkitu da. Kardu handi hau belar
handien komunitateetan bizi da, zenbaitetan errekastoen ondoan, toki
itzaltsu eta hezeetan, lurzoru fresko eta bigunetan.
Mehatxua: Populazio ezagunak oso txikiak dira, eta ale gutxi dituzte. Ez dirudi abereen eragina
jasaten dutenik, baina mendi-pistak egiteko eta handitzeko lanek arriskuan jartzen dituzte, bai eta
zaleek landare hau biltzeak ere, landare ikusgarriek erakartzen baitituzte. Lehen aipatu bezala,
ezagutzen ziren populazio batzuk desagertu egin dira dagoeneko. Horrenbestez, beharrezkoa da
propaguluak hartzea, egungo populazioak indartzeko eta garai batean bizi izan zen eta oraindik
ezaugarri egokiak dituzten lekuetan birsartzeko.
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Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da. 15-70 cm-ko zurtoin
tenteak ditu, bakunak edo puntan pixka bat adarkatuak. Zurtoineko
hosto ilaundunak, horztunak edo ia osoak eta lantzeolatuak edo luzangak
dira, eta bi aurikulu zorrotzen bitartez besarkatzen dute zurtoina.
Zurtoinen muturrean kapitulu bakarra sortzen da, eta braktea
lantzeolatuz osaturiko inbolukrua dauka. Antzekoa da kanpoko eta
barneko brakteen luzera. Lehenengoek ertzetan dauzkate ile gehienak,
eta barnekoek, berriz, erdiko nerbioan. Loreak horiak dira, eta mihi
mehearen itxura daukate. Fruituak akenio fusiformeak dira, eta puntan
ile zuriz eratutako kardilauna dute. Udan loratzen da, uztaila eta
abuztua bitartean, eta fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira.
Banaketa: Europako mendebaldeko mendietan hedatzen den landarea
da. Iberiar penintsulan, berriz, Kantabria–Pirinioetako mendi-katean
bakarrik bizi da. EAEn, iparraldeko mendietan bakarrik ezagutzen da,
eta Ordunte, Salbada (Bizkaia) eta Aralar (Gipuzkoa) mendizerretan
gune txiki batzuk dituzte. Belardi freskoetan bizi da, haitzen oinean,
eragin kantauriarra duten mendien hegal ospeletan

Mehatxua: Iristea zailak diren lekuetan bizi denez, landareak ez du ia giza jarduera kaltegarririk
pairatzen. Abeltzaintza estentsiboak ere ez dirudi eragina duenik; beraz, populazioak bakartuak eta
txikiak izatea eragile biogeografikoek eragien dute. Truke genetikoa txikia denez, arriskuan egon
liteke espeziearen etorkizuna.
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Gentiana lutea L. subsp. lutea
Babes kategoria: Bakana

Gentziana

Deskribapena:. Landare belarkara bizikorra da, oso sendoa, metro
batetik gorako altuera izan dezakeena. Oso sustrai luzeak eta lodiak
ditu, mamitsuak, eta zurtoinak tenteak eta hutsak dira. Hosto obalek
orri-puntan bateratzen direnak nerbioak dituzte. Beheko hostoak
peziolodunak dira; gainerakoak eseriak eta besarkatzaileak dira, eta
zurtoina inguratzen duen zorroa eratzen dute. Lore horiak, pedizelo
luzeen puntaneta zurtoinen goiko erdia hartzen dute. Mintzezko kaliza
urratuta dago alde batetik. Korolak ia oinalderaino iristen diren
sartuneak ditu, eta 5-9 gingil lantzeolatutan banatzen da, eta izaritxuran irekitzen da. Fruitua botila txiki baten itxurako kapsula da, eta
hazi hegaldun obalez beteta dago. neguan aireko zatirik gabe geratzen
da. Zurtoin lehorrak soilik geratzen dira tente. Udan loratzen da, ekaina
eta uztailan, eta fruituak udazkenaren hasieran garatzen dira.

Banaketa : Landare 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.
Garai bateko aipamenek diotenaren arabera, badirudi landarea
ugariagoa izan zela. Egun, zenbait larre, txilardi-iraleku eta erlaitz
belartsutan bizi da, leku lainotsu eta freskoetan, lur silizeoetan edo
oso garbituta dauden kareharrietan.
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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Lycopodium clavatum L.
Babes kategoria: Bakana

Likopodioa

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.

Banaketa: Gaur 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 duten
eta euri ugari egiten duen lekuetan.
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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Menyantes trifoliata L.
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Belar bizikorra, urpeko andui mamitsu eta luzearekin,
lokatzean sustraitzen dena. Hostoak, txorten-zorroan sartuta,
obobatuak dira, eta kamutsak. Loreak, matsalkoetan bilduta, galtzarbepedunkulu garbal baten gainean jarrita daude. Inbutu-formako korolak
5 petalo triangeluar dauzka, bizar gisa moztuta, zuriak edo arrosak
belar bizikorraInbutu-formako korolak 5 petalo triangeluar dauzka,
bizar gisa moztuta, zuriak edo arrosak. Bost lorezil ditu, eta fruitua
kapsula biribila bihurtzen da, muturrean bi kusku dituelarik. Apiriletik
ekainera bitartean loratzen da, eta fruituak udan heltzen dira.
Uretako hirusta

Banaketa : Meniantearen hostoa ipar hemisferioko lurralde hotz eta
epeletan nagusitzen da, hau da, elementu korologiko zirkunboreala da.
Hegoaldeko Europan oso landare bakana da, eta Iberiar Penintsulan
iparraldean dauzka populazio gehienak. EAEri dagokionez, bi
zohikaztegitan eta mendialdeko leku hezeetan aurkitu da, isurialdeen
banalerroan, 600-1300 metro bitartean. Lur lohitsuetan sustraitzen
da, eta kubetek behar bezain sakonak izan behar dute, beste landare
oldarkorrei aurre egin ahal izateko.

Mehatxua: Kantabriako eta Nafarroako zohikaztegietan arazorik gabe bizi da landarea, baina EAEn
egoera larriagoa da. Populazio urriak direnez, habitata aldatzen duen edozein jarduerak espeziea
desagerraraz dezake. Izan ere, litekeena da hezegune askoren lehortzeak eta zohikaztegien
ustiapenak eragin izana landare honen bakantasuna. Horregatik landarea bizi den hezeguneak
babestu behar dira, larreak hobetzeko lanak, ur-hartuneak edo drainatze bera saihesteko.
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Bueltatu

Sempervivum vicentei Pau subsp. cantabricum (J.A.

Huber) Fernández Casas & Muñoz Garmendia
Babes kategoria: Bakana

Betibizia

Deskribapena: Belar bizikorra da. Oinaldeko hostoek eratutako
erroseta dauka; erroseta horretatik alkatxofa-buruen itxurako alboko
errosetak ateratzen dira. Errosetako hostoek bizirik irauten dute urte
osoan, horregatik esaten zaio betibizia. Hostoak mamitsuak eta lauak
dira, normalean makurtuak, eta bi aldeetan ile sakabanatuak eta
ertzetan zilio luzeak dituzte. Hostien punta ia zorrotza da eta akumen
nabarmena dute. Oineko errosetaren erdian sortzen dira zurtoin
loredunak, 10-15 cm-koak, hosto txandakatuak dituztenak. Loreak
korinbo- itxurako panikula motzean biltzen dira. 6-20 petalo arrosa edo
gorrixka eta beste horrenbeste sepalo berdexka dituzte. Lorezilkopurua petaloen bikoitza da, eta bi lerrotan ageri dira. Uda betean
loratzen da, uztaila eta abuztuan, eta udazkenaren hasieran heltzen
dira fruituak.

Banaketa : Iberiar penintsulako endemismoa da, sistema Iberikoko,
sistema Zentraleko eta Kantabriako mendikateko endemismoa. Azken
horretan bakarrik cantabricum subespeziea bizi da, eta Bizkaian
dauka banaketaren ekialdeko muga. Izan ere, EAEn ezagutzen diren
populazio bakarrak Bizkaiko mendebaldeko muturrean daude.
Betibizia gailur eta haitzetan hazten da, substratu silizeoetan zein
kareharrizkoetan.
Mehatxua: Ahuntzen artzaintzak kaltetu egiten ditu landare honen populazioak, mendi-gailurretan
bazkatzen baitute eta bertan hartzen baitute atseden. Hori dela eta, gero eta kantonatuago daude
betibiziaren errosetak haitz-ertzetan. Habitat urri eta mugatu horiek legez babestu beharko
lirateke, eta populazio urrien jarraipena egitea ere oso komenigarria litzateke.

Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Bueltatu

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
Babes kategoria: Bakana
Deskribapena: Landare bizikor txikia da, guztiz glabroa eta 10-30 cmkoa, eta lurrari eusteko zuntzezko ipurdi mehea dauka. Hostoak
entsiformeak (ezpata txiki baten xaflaren itxurakoak) dira, gehienak
oinaldean daude, eta 1 cm baino estuagoak dira. Infloreszentzia lukua
da, baina txortenak hain motzak direnez, galburua dirudi. Loretxoak oso
txikiak dira eta bakoitzak 6 tepalo hori lantzeolatu ditu. 6 lorezil
dituzte, tepaloak baino pixka bat luzeagoak. Fruitua kapsula txikia da,
sekzio triangeluarra du eta 3 karpeloz osatuta dago. Udan loratzen da,
ekaina eta abuztua bitartean, eta fruituak udazkenaren hasieran
heltzen dira.

Banaketa: Lliliazeo txiki honen banaketa eurosiberiarra da, eta
batezere goi-mendiak nahiago ditu. EAEko populazioak oso altitude
txikietan daude, 450 eta 1.300 metro bitartean. Aralar mendizerran
(Gipuzkoan) pare bat populazio oparo dago eta, handik, autonomia
erkidegoko mendebaldeko muturrera egiten du salto, Salbada (Araba)
eta Ordunte (Bizkaia) mendilerroetara, hain zuzen ere. Izerditu
egiten diren erlaitz belartsuetan eta soropil higroturbatuetan bizi da,
hegal itzaltsuetan, eta gehienetan kareharrizko substratuetan, baina
batzuetan substratu silizeoetan ere ageri da.
Mehatxua: Landare honek bizitzeko baldintza optimoak EAEk baino klima hotzagoa duten mendi
garaiagoetan dauzka. Agian horregatik da hain mugatua eta bakana hemen. Halaber, bere bizitokiak
txikiak eta ahulak dira edozein eraldaketen aurrean. Gehienetan iristeko zailak diren tokietan bizi
delako iraun du bizirik egun arte, giza jarduerek ez baitute inguru natural hau gehiegi eraldatu.
Beharrezkoa da ezagutzen diren populazio urrien jarraipena egitea, bai eta aleak zenbatzea ere.
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Bueltatu

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. Aleak zenbatzea eta
populazioen jarraipena egitea komenigarria litzateke, bai eta landarearen bizitoki diren tontorrak legez
babestea ere.
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Bueltatu

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, eta Europako hegoaldean mendi garaienetan baino
ez da bizi. 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. Aralar mendikatean Nafarroako aldean
bizi da, Gipuzkoako mugatik oso gertu. 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 izatea
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.
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Bueltatu

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

Bueltatu

Ilex aquifolium L.
Babes kategoria: Interes Berezikoa

Gorostia

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.

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 basojarduera 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.
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Bueltatu

Narcissus bulbocodium L. subsp. citrinus (Baker) Fernández
Casas

Babes kategoria: Interes Berezikoa

Lilipa

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.

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.

Bueltatu

Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Narcissus pseudonarcissus L.
Babes kategoria: Interes Berezikoa

Lilipa arrunta

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 urrekolorekoak, 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 udareitxurako kapsula da. Haziak oso ugariak, lodikoteak eta beltzak dira.
Fruituak heldu ondoren, aireko organo guztiak lehortzen dira.

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.
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Bueltatu

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, 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.
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Bueltatu

Taxus baccata L.
Babes kategoria: Interes Berezikoa

Hagina

Deskribapena: Zuhaitz dioikoa (batzuk arrak 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

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: 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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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.
Dokumentu hau Eusko Jaurlaritzaren “Euskal Autonomia Erkidegoko Flora Baskular Mehatxatua” liburuko informazioa erabiliz garatu da

Bueltatu

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 errotzean 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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Salix aurita L.
Babes kategoria: Katalogatu gabea
Deskribapena: Fanerofito hostogalkor dioikoa eta zutitua, 1-2 m-ko
altuera duena; hosto guztiak txandakatuak eta obobatuak ditu,
irregularki zerratutako ertzekin; azpialde ilupadun grisaxka eta estipula
oso agerikoak. Hosto heldu txikiak, luzeran 2 cm baino gutxiagokoak. 22,5 cm-ko gerbak, hostoak baino lehenago sortzen direnak. Lore emeek
obulutegi pedizelodunak dituzte eta pistilo iletsuak. Lore arrek 2 lorezil
dituzte, harizpi solte eta iletsuekin. Begiak eta urteko adaxkak
ilegabeak oso goiz Azala kenduz gero, zurak saihets irtenak ditu.
Martxoa eta maiatza bitartean loratzen da.
Banaketa: Europa osoan dago banatuta, Mediterraneo aldean izan
ezik. Iberiar Penintsulan Ipar erdialdean ageri da, han hemenka.
EAEn, Ordunteko mendietan aurkitutako guneak dira orain arte
ezagutzen diren bakarrak. Salduero-Zalama ingurunean eta Balgerri
mendiko sakanean sahats honen populazio esanguratsuak aurkitu dira.
Belardi hezeetan eta mendiko zohikaztegi ertzetan bizi da, 800
metrotik gora.
Mehatxua: Espezie honi babes juridikoa ematea gomendatzen da, bizi den habitat motagatik –hezeguneak
eta esfagnaleak-, eta EAEn ez dagoelako beste populaziorik. Horregatik, Espezie Mehatxatuen Euskal
Katalogoan sartzea proposatzen da.
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