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Aster willkommii Schultz Bip. 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da; behealdeko hosto
luzangek edo espatula-formakoek erroseta bat eratzen dute. Zurtoinak
tenteak dira eta adarkatuak izan ohi dira, puntetan kapitulu asko 
dituzte. Kapitulu bakoitza inbolukru batek babesten du, tamaina oso 
desberdineko brakteak dituzten bi edo lerro gehiagok eratzen dutena. 
Kanpoko brakteak barnekoak baino motzagoak dira. Ezaugarri 
hauengatik ez bada, landarearen itxurak, batez ere kapitulu bakartiak 
baldin baditu, A. alpinus espezie kidearen itxurarekin antz handia du. 
Loreak ekaina eta iraila bitartean loratzen da eta fruituak udazkenaren 
hasieran heltzen dira. 
 
 

 
Banaketa: Iberiar penintsulako erdialde eta ekialdeko endemismoa
da, eskualde mediterraneoko mendebaldeko mendietan bakarrik
hazten den landareen taldekoa baita. EAEn, Araban aurkitu da,
mendebaldeko (Boveda eta Arcena) eta hegoaldeko (Toloño-
Kantabria) mendilerroetan, 600-1.200 metroko altueran, eta Bizkaian 
Gorobel mendilerroan. Haizea dabilen gailurretan, larre harritsuetan
eta harkaitzetako arrailetan hazten da, beti kareharrizko eremuetan. 
 

       
        
 
 

 
Mehatxua: Espeziearen arrisku-faktorerik handiena da populazioak oso txikiak direla eta banako 
gutxi dituztela. Mendizale batzuek landarearen lore ederrak hartu eta lore-sorta txikiak egiten 
dituzte, ez dakitelako zein arriskutsua den hori landarearentzat. Mendi-pistak egiterako orduan eta 
errepikagailu eta sorgailu eolikoak jartzerako orduan kontu handia izan beharko litzateke. 
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Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) 
Schübler & Martens 
 Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Eguzki-lore sendo honek zurtoin motzak eta aldi berean 
nabarmenak ditu, 20 cm-rainokoak. Zurtoinaren puntan garatzen dira 
loreak dituzten kapituluak. Landare bienala da, hau da, bi urteko bizitza 
du. Lehenengo urtean hosto-erroseta handia eratzen du lurraren 
arrasean, eta bigarren urtearen bukaeran, uda hastear dagoela, kapitulu
handia (gehienez 12 cm-ko diametrokoa) irekitzen da zurtoin motzaren 
puntan. Hostoek bezala, kapituluaren brakteek ere arantza zorrotzak
dituzte. Barneko brakteak egun lehor eta argitsuetan irekitzen dira eta
zilar-koloreko islak dituen mihi zuria dirudi. Lore-sorta (ehun loretik 
gorakoa) kapituluaren erdian dago. Loreak hodi txikien itxurakoak eta 
moreak dira. Fruituak akenio txikiak dira, eta puntan ile lumakarez
eratutako kardilauna dute. Uda betean loratzen da, eta lore batzuek
irekita jarraitzen dute udazkenaren hasieran. Sasoi horretan heltzen
dira fruituak.  

       
        
 
 

 
Mehatxua: Landare hau bizi den tokietan mendizaletasuna eta abeltzaintza estentsiboa dira giza 
jarduera nagusiak. Aziendak ez du landarea arriskuan jartzen, arantzek animalia belarjaleak 
urrunarazten baitituzte. Zale eta mendizaleek, ordea, lore hau bildu eta populazioak kaltetzen 
dituzte, lorearen infloreszentziak erakartzen baititu. Ez da landarea bildu behar, arrazoitutako 
kasuetan izan ezik.   

    Eguzki-lore luzea 
 
Banaketa: Banaketa eurosiberiarra duen landarea da, eta batez ere
mendietan bizi da. EAEn hiru lurraldeetako mendilerro gutxi
batzuetan baino ez da bizi, isurialdeen banalerroan (Gorobel, Zaraia, 
Altzania eta Aralar) eta toki bakan batzuetan. Ale gutxiko 
populazioak eratzen  ditu, banakoak elkarrengandik nahiko bananduta
dituztenak, erlaitzetako belardietan, dolina-hondoetan, kareharrizko
gandorretako larreetan, eta mendi-giro fresko, lainotsu eta 
euritsuetan. Gure lurraldean kareharrizko inguruak nahiago ditu. 
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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 ciliata L. subsp. ciliata 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Landare belarkara bizikorra da. Ipurdi mehea dauka, eta 
horretatik sortzen da 10-20 cm-ko zurtoin uhindua, adar gutxi dituena. 
Zurtoinaren goialderaino iristen dira hostoak, adabegi bakoitzean 
oposatuak, peziolorik gabeak eta lantzeolatu estuak dira, eta nerbio 
bakarra dute. Loreak bakarka ateratzen dira. Kaliza kono 
alderantzikatuaren itxura daukan hodi berdexka da. Korola 3,5-5 cm 
luze da, urdin ikusgarria da eta kanpai-itxura du. Erdiraino zatituta 
dago lau gingil luzangatan, eta ertzetan zilio luzeak dituzte. Obarioa 
superoa da, eta heltzean hazi txikiz beteriko kapsula bilakatzen da. Oso 
berandu loratzen da, abuztua eta urria bitartean, eta fruituak
udazkenean heltzen dira. 

       
        
 
 

 
Banaketa: Banaketa eurosiberiarra duen landarea da. Iberiar
penintsulan, iparraldean bakarrik ageri da, Pirinio-Kantabriako mendi-
kateko mendietan bizi baita. EAEn oso espezie bakana da, Aizkorri 
eta Altzania mendizerretan bakarrik aurkitzen baita, Araba eta 
Gipuzkoan. Handik gertu ere badaude populazio batzuk Gorobel 
mendizerraren Burgoseko aldean, eta Aralar mendizerraren
Nafarroako aldean. Larre harritsuetan, dolina- hondoetan eta 
kareharrizko haitzetako erlaitz belartsuetan bizi da, giro fresko, 
lainotsu eta euritsuetan. 
  
Mehatxua: Gutxi eraldatu diren toki basatietan bizi da landare hau, basogintza eta abeltzaintza 
tradizionalak orekan mantendu dituenak. Hala ere, zale eta mendizaleek lore ikusgarriak biltzen 
dituzte, eta populazioak urriak eta ale gutxikoak direla eta, biltzeak arriskuan jar dezake espezie 
hau. Onuragarria litzateke Aizkorri-Altzania mendilerroak legez babestea, landare hau ez ezik, 
bertan kantonatzen diren beste asko ere epe luzera kontserbatzeko.  
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Pedicularis foliosa L. 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Belar bizikor honek ipurdi lodia du, eta handik zurtoinak 
ateratzen dira, tenteak eta 20-50 cm-koak. Hostoek nerbiazio pinatua 
dute, bitan zatitzen dira, eta gingil nagusi bakoitza lakain estutan 
banatzen da. Oinaldeko hostoek erroseta eratzen dute, eta
gainontzekoak txandaka ageri dira zurtoinean. Puntan lore-luku trinkoak 
eratzen dira, eta haiek baino luzeagoak eta hostoen antzekoak diren
braktea luzeak dituzte. Kaliza kanpai-itxurakoa da eta dituen 5 gingil 
triangeluarrak osoak dira. Korola horia, muturrean bi ezpainetan
irekitzen den hodi luzea da. 4 lorezil ditu landareak. Fruitua kapsula
oboidea da eta muturrean mukroia du. Haziak oboideak dira eta sekzio 
triangeluarra dute. Ekaina eta abuztua bitartean loratzen da eta 
udazkenaren hasieran ematen ditu fruituak. 

       
        
 
 

 
Banaketa: Europako hego-mendebaldeko mendietan bizi da landare
hau. EAEn, Salbada, Arcena eta Kantabria-Toloño (Araba)
mendilerroetan aurkitu da. Halaber, Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko 
mugan bizi da, Aralar mendilerroan. Lurzoru freskoa duten
belardietan bizi da, kareharrizko harkaitzen oinaldean, leku spel eta 
giro oso fresko eta lainotsuetan. 
  
Mehatxua: Iristeko zailak diren lekuetan bizi denez, ez du ia giza jarduera kaltegarririk jasaten. 
Halaber, harkaitz malkartsuetako erlaitzak direnez, ganaduak ere ez dio kalterik egiten, leku 
horietan ia ez baitago ganadurik. Habitat horiek, egun erabiltzen diren moduan jarraituko balute 
(ingurumena errespetatzen duten mendizaleak baino ez dira ibiltzen), especie honek ez luke 
arazorik izango gure lurraldean bizirik irauteko. Batzuetan bakarrik, errespeturik ez dutenek, 
landarea kaltetzen dute, infloreszentzia ikusgarriak biltzen baitituzte behin-behineko apaingarriak 
egiteko. 
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Pedicularis tuberosa L. 

       
        
 
 

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

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

Mehatxua: Populazio gutxi ezagutzen direnez, eta espeziearen banaketa- arearen mugan daudenez, oso 
ahulak dira bizi diren habitat hauskorra eralda dezakeen edozein jardueren aurrean. Zorionez, landareak 
beharrezko dituen lekuak ez dira oso bisitatuak iristeko nahiko zailak baitira eta, beraz, ez dirudi
populazioak galtzeko arrisku bizian daudenik, egungo erabilera-baldintzei eutsiz gero, mendizaletasuna 
eta abereen noizbehinkako agerpena baino ez baitute jasaten. Interes zientifiko handiko populazioak 
direnez, komenigarria litzateke populazioen eta inguruko baldintzen jarraipena egitea, kaltegarriak izan 
daitezkeen eraldaketak saihesteko.  
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Scorzonera aristata Ramond ex DC. 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da, ipurdi lodi bertikala du eta horren
puntan hosto lineal-lantzeolatuz eratutako erroseta dauka. Errosetaren 
erditik ateratzen da zurtoin loreduna, gehienez 50 cm-ko luzera duena. 
Hosto batzuk errosetakoak baino txikiagoak dira, eta zurtoinaren 
puntan kapitulu bakarra dago, zenbait lerrotan jarritako braktea 
berdexkez eratutako inbolukru batez babestua. Kanpoaldeko brakteek 
bizar luzea izan ohi dute. Loreak horiak eta mihi estuaren itxurakoak
dira. Fruituak akenio zilindriko txikiak dira, eta puntan iletxo lumakara 
zuri zikinez eratutako kardilauna dute. Maiatza eta abuztua bitartean 
loratzen da, eta fruituak udaren bukaera eta udazkenaren hasiera 
bitartean heltzen dira. 

       
        
 
 

 
Banaketa: Europako hego-mendebaldeko mendietan bakarrik dago 
espezie hau. Pirinioetan eta Kantabriako mendikatean nahiko ugaria 
da, baina EAEn oso espezie bakana da eta bakarrik Gorobel 
Mendilerroan (Bizkaian) eta Izki mendietan (Araban) aurkitu da. 
Belartzetan bizi da, kareharrizko harkaitz ospelen oinean nahiz 
basoen argiguneetan, giro heze ta freskoetan. Badirudi edozein
substratu geologikotan bizi daitekeela. 
  
Mehatxua: Dirudienez, EAEn oso landare bakana da, erlikia biogeografikoa delako. Bizkaia aldean ez 
du gizakiaren eraginik pairatzen, baina duela gutxi Araban aurkitutako populazio txikiek, berriz, 
ganaduaren eragin kaltegarria pairatzen dute, landarea jan edo zapaldu egiten baitute. 
Horrenbestez, ale gutxi horietako batzuek ezin dute ziklo biologikoa osatu. Landarea lantzea 
komenigarria litzateke, populazio naturalak indartzeko. 
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Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Landare bizikor txikia da, guztiz glabroa eta 10-30 cm-
koa, 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. 
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Trollius europaeus L. 
 
Babes kategoria: Bakana 
 
Deskribapena: Belar bizikorra da eta zuntzezko errizoma du.
Errozomatik zurtoin tenteak eta sendoak ateratzen dira, 15-70 cmkoak. 
Hostoak palmatisektuak dira, eta erronboide-itxurako gingilak dituzte; 
trifidoak eta horztunak, berde ilunak eta nahiko zurrunak dira. 
Zurtoinen puntan loreak banaka daude. Loreek 2 bildukin dituzte, biak 
hori distiratsuak dira, baina forma eta tamaina oso desberdina dute. 
Sepaloak handiak (petalo-itxurakoak) dira, eta barnerantz kurbatuta
daude; horrek landareari itxura biribila ematen dio. Petaloak oso txikiak 
dira, linealak eta lauak, eta lorezilen artean ikusteko arretaz begiratu 
behar zaie. Zeharkako zimurrak dituzten folikulu askok eratzen dute 
fruitua. Maiatzaren amaiera eta uztaila bitartean loratzen da, eta 
fruituak abuztua eta iraila bitartean heltzen dira. 

       
        
 
 

 
Banaketa: Banaketa boreo-alpetarra du, hau da, bi banaketa-area 
desberdin dauzka, bata iparraldeko latitudeetan, eta bestea
hegoaldeko goimendietan. EAEn populazio gutxi batzuk ezagutzen dira
Gorobel (Araban) eta Kantabriako mendilerroan. Nafarroan populazio 
batzuk daude, Gipuzkoarekin mugan dagoen Aralar mendilerroko 
magal ospelean; eta mendebaldean, Burgosen populazioren bat dago.
Talde handiak osatzen ditu belar handien belardietan, lurzorua
freskoa eta humiferoa denean, kareharrizko haitz ospelen
behealdean, giro fresko eta itzaltsuan. 
  
Mehatxua: Europako hegoaldean bezala, EAEn ere oso landare mugatuak eta bakanak dira. Gure 
lurraldeko populazioak oso gutxi bisitatzen diren toki zailetan bizi dira; baina oso txikiak direnez, 
oso ahulak dira itxuraz kaltegarriak ez diren jardueren aurrean, hala nola, zale eta mendizaleek 
landare honen lore ikusgarriak biltzearen aurrean. Urte batzuetan, horrek landareak bizi-zikloa 
behar bezala betetzea zailtzen du. 
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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 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 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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Sideritis ovata Cav. 

Babes kategoria: Interes Berezikoa 
 
Deskribapena: Landare bizikorra da. Oina zurezkoa dauka, baina
zurtoinak belarkarak dira, tenteak. Zurtoinok 4 angeluko sekzioa dute
eta 15-30 cm luze dira. Beheko eta erdiko hostoek peziolo luzea dute, 
eta orriak oina bihotz-itxurakoa edo biribila dauka, obatua edo luzanga 
da eta ertza oxkarduna du. Loreak brakteen galtzarbean biltzen dira
sasi-bertiziloetan. Horrela, gutxi gorabehera biribila den
infloreszentzia trinkoa eratzen da zurtoinen muturrean. Kaliza kanpai-
itxurako hodia da eta puntan 5 hortz estu eta zorrotz ditu. Korola
horixka da eta oinean bat eginda dauden 5 petalo ditu; petaloek 2 
ezpainetan irekitzen den hodi luzea eratzen dute; goiko ezpaina tentea 
eta laua da; behekoa laua da eta hiru gingil ditu. Lorezilak 4 dira eta 
korolaren goiko ezpainaren azpian txertatuta daude. Fruitua punta 
biribila daukaten lau karpelo askek eratzen dute. Ekaina eta abuztua 
bitartean loratzen da, eta fruituak udazkenaren hasieran heltzen dira. 
                 

Banaketa: Landare honek oso banaketa-area txikia du, Burgoseko
iparraldetik eta Kantabriako hegoaldetik EAEren mendebaldeko
erdiraino. Bizkaiko mendebaldean nahiko mugatuta dago, eta Araban 
pixka bat ugariagoa da. Izan ere, Araban dauka banaketaren
ekialdeko muga. Harkaitzetako erlaitz belartsuetan, larre zabaletan, 
eta erkameztien eta karraskadien argiguneetan bizi da, kareharrizko 
substratuetan. 
 
Mehatxua: Ez dirudi giza faktoreek espeziearen erregresioa eragin dutenik, giro basatietan bizi 
baita. Bizkaiko eta Arabako mendebaldean, ale-kopuru nahiko handia duten populazio ugari daude. 
Oso banaketa-area urria duen endemismoa denez, interesgarria litzateke espeziea landatzea 
ugaltzeko, ikertzeko eta, beharrezkoa izanez gero, birsartzeko. 
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Taxus baccata L. 

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

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

       
        
 
 

 
Mehatxua: Iraganean oso jazarria izan zen. Egun pixkanaka berreskuratzen ari da, baina espezie 
dioikoa izateak, alegia, oin arrak eta emeak bereizita egoteak, eta hazkunde izugarri geldoa izateak, 
berreskuratzea zaildu egiten dute. Espeziea kontserbatzeko eta berreskuratzeko, lurralde osoan 
zuhaitz hau mozteko debekuari eutsi behar zaio eta haginaren zuhaiztien dinamika naturalaren 
jarraipen bat egitea beharrezkoa da. 
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 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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