
EEUUSSKKAADDIIKKOO
MMEEHHAATTXXAATTUUTTAAKKOO FFLLOORRAA

BIODIBERTSITATEA

GALTZEKO ZORIAN 
DAUDEN ESPEZIE 
KALTEBERAK ETA

INTERES BEREZIKOAK 



EUSKADIKO MEHATXATUTAKO
FLORA

Egilea: Fernando Pedro Pérez
Argitaratzailea: Adeve. 

Lehen argitaraldia: 2021eko Iraila. 
Legez-gordailua:  BI-1.235-21.

GALTZEKO ZORIAN DAUDEN ESPEZIE 
KALTEBERAK ETA INTERES BEREZIKOAK 



IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  landare bizikor belarkara da.

Ipurdiak kimu herrestari antzuak ema-

ten ditu. Oso modu trinkoan antolatuta-

ko hosto-erroseta dauka. Sexu ar eta

emea  oin  desberdinetan  bereizita

daude. Generoaren izena, Antennaria,

latineko antenna hitzetik dator, eta izen

hori hartzen du  lore arren kardilauna-

ren  ileek  intsektuen  antenen  forma

beretsua dutelako. Loreak dituzten zur-

toinek gehienez zehe bateko garaiera

lortzen  dute  eta  kotoi-itxurako  ileez

estalita  daude.  Hostoen  atzealdea

zurixka  da  (batzuetan  aurrealdea  ere

bai). Oinaldeko hostoek espatula-itxu-

ra dute eta luzeagoak dira; zurtoin lore-

dunen hostoak, berriz, ia linealak dira.

Kapituluak braktea zurixka edo arrosaz

osatutako  inbolukru  batek  babesten

ditu. Brakteen inbolukru horiek, arretan

zabalak dira, eta emeetan meheagoak,

luzeagoak  eta,  orokorrean,  arrosak

dira.  Kapituluak,  3  eta  8  bitartean,

korinbo  eran  antolatzen  dira.  Ekaina

eta  abuztua  artean  loratzen  da.

Fruituak  udazkenaren  hasieran  helt-

zen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  bana-

keta boreo-alpetarra duen landarea da,

hau  da,  ipar  hemisferioko  mendi

garaietan  eta  iparraldeko  latitudeetan

bizi da. Euskadin Kodes mendilerroko

kokagune  bakarrean  aurkitu  da.  ber-

tan, pagadiaren mailan kokatzen diren

larreetan kolonia txiki bat osatzen dute,

gutxi  gorabehera  1.200 m-ko  garaie-

ran, mendizerra horretan lurzoru hare-

atsua dagoen toki bakarretako batean.

Kokagune  hau  beste  populazioetatik

100 km baino gehiagora aurkitzen da,

bai  ekialdetik  (mendebaldeko

Pirinioak),  bai  mendebaldetik

(Kantabriako  mendikatea)  eta  bai

hegoaldetik  (sistema  Iberikoa).

Gainera,  hiru  leku  horietan,  landarea

garaiera nahiko handiagotan bizi da.

MEHATXUAK: ezagutzen den kokale-

ku bakarrera azken urteotan egin diren

ikustaldietan  ez  da  landarea  ikusi.

1980. urtearen ingurun, populazio hau

aurkitu  zenean,  jada  oso  txikia  zen.

Azken  bosturtekoetan  abeltzaintzaren

zama  asko  gutxitu  denez,  pagadiak

nabarmenki egin du aurrera. Gazteak

izanda  ere,  pagadiak  leku  horretako

ezaugarri  ekologikoak  eraldatu  ditu.

garai batean ongi argiztatutako  larrea

baitzen.  Landarea  beste  punturen

batean  aurkitzen  ez  bada,  Galtzeko

Arriskuan egotetik Berriki Desagertuta

egotera  igaroko  da.  Bitxikeria  gisa,

aipatu laurogeiko hamarkadan bilduta-

ko ale guztiak arrak izan zirela. Horrek

adieraz  dezake,  landarea  jadanik

desagertzeko zorian zegoela edo, bes-

tela, bertara  zoriz heldu  zela, eta oin

arrak baino ez zituela sortu; ondorioz,

bideragarritasuna minimoa zen.

ANTENNARIA DIOICA
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LYCOPODIACEAE FAMILIA



IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: likopodio hau landare biziko-

rra da. Zurtoinak herrestariak dira, eta

metro  bateko  luzera  lor  dezakete.

Tarteka-marteka,  10  bat  cm-ko

garaiera duten zurtoin  tente  laburrak

sortzen dira, hostoek trinkoki estalita.

Hostoak 4 lerrotan inbrikatuta antolat-

zen  dira,  eta  itxura  lantzeolatua,

punta zorrotza eta ertz osoa daukate.

Zurtoin  tenteen muturrean  esporan-

gioak  garatzen  dira:  bakarrak,  ese-

riak, braktea obalak dituztenak, pun-

taluzeak  eta  dentikulatuak  dira.

Esporak  uztaila  eta  urria  artean

heldu, eta udazkeneko egun hezee-

tan ernetzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA: egile

batzuek diotenez, banaketa zirkunbo-

reala  duen  espeziea  da.  Beste  bat-

zuen  ustez,  ordea,  boreo-alpetarra

da. Izan ere, ipar hemisferioko lurral-

de  epel  eta  hotzetan  bizi  da,  eta

azken horietan ugariagoak dira, batez

ere  mendi  garaietan.  Euskadin,

Gorbeiako  mendigunean  ikusi  da

bakarrik. Batez ere lurzoru silizeoeta-

ko  txilardi  eta  larreetan  ageri  da.

Normalean  inklinazio  handiko,  eta

urteko  zenbait  hilabetetan  elurrez

estalita dauden mendi-mazela ospe-

letan  hazten  da. Gorbeiako  popula-

zioak, sistema Iberikoan, Kantabriako

mendikatean  eta Pirinioetan  dauden

beste  populazioetatik  100  km  baino

gehiagora aurkitzen dira.

MEHATXUAK: Gorbeia mendigune-

ko  populazioak  oso  txikiak  dira  eta

urteko hainbat hilabetetan artzaintza-

zama  handiegia  pairatzen  dute.

Horren  ondorioz,  likopodioak moztu,

eta adaxka apurtuak lurraren gainean

lehortzen  dira.  Populazio  berean,

behin eta berriro herbarioetarako egi-

ten diren  landare-bilketek ere efektu

negatiboa izan dute. Bi faktore horiek

oso kaltegarriak dira  landare hauent-

zat, batik bat bi arrazoirengatik: bate-

tik, landare hauen hazkundea izugarri

geldoa  delako  eta,  bestetik,  ezagut-

zen diren populazioak oso-oso txikiak

direlako. Ganaduaren  eraginik  gabe

likopodioen  garapena  nolakoa  den

ikusi  ahal  izateko,  eta  artzaintza-

guneekin alderatu ahal  izateko, pre-

miazkoa da populazioren bat abere-

engandik babestea. Gorbeiako popu-

lazioak  geografikoki  oso  aldenduta

daudenez,  oso  interesgarria  izango

litzateke, esporak edo zatiak erabiliz,

laborantza esperimentala egitea  lort-

zea.  Horrela,  beharrezkoa  izanez

gero,  landarea  birsartzea  posible

izango litzateke.

92ko  Habitat  Arteztarauaren  V.

Eranskinean  dago,  Komunitatearen

Intereserako  espezieen  artean.

Horren arabera, espezie hau biltzeko

eta  ustiatzeko  kudeaketa-neurriak

egon daitezke.

DIPHASIASTRUM ALPINUM
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LYCOPODIACEAE FAMILIA



IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  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 zabalera-

koak ditu, ertzak ukitzerakoan  latzak

dira. Oinaldean oso ugriak dira. Goiko

aldeko  zorroak  zabalak  dira  eta  lin-

boa  ongi  garatu  gabe  dute.  Loreak

muturreko galburu bakanetan biltzen

dira.  Galburuek  hasieran  2  cm-ko

luzera  dute,  heldu  eta  periantoko

ileak  garatzen  direnean  handiagoak

izaten  dira.  Beheko  aldeko  glumak

beltzezkak  dira  eta  ertz  hitsa  dute.

Periantoko ileak zuriak eta zetadunak

dira,  luzeran  2-3  cm-koak  eta  oso

ugariak;  infloreszentziari  kotoizko

brotxa baten  itxura ematen diotenak.

Fruitua ale moduko bat da  (nukula),

marroia eta 2-3 mm ingurukoa. 

LORATZE: apirila  eta  uztaila  artean

ematen ditu loreak eta fruituak.

HABITATA ETA HEDAPENA: belar

honen  banaketa  boreo-alpetarra  da;

iparraldeko  latitudeetan  eta  ipar-

hemisferioko mendi garaietan bizi da.

Iberiar penintsulan espezie oso baka-

na  da.  Euskadin  Zalama  mendian

dauka  kokagune  bakarra,  Bizkaiko

mendebaldeko  muturrean,  Castro

Valnera mendiguneko kokagune kan-

tabriarretatik  20  bat  kilometrora,  eta

erdi-ekialdeko Pirinioetako kokagune-

etatik 300 km-tik gora. Ongi garatuta-

ko  zohikaztegietako  espeziea  da,

Europako  estaldura-zohikaztegi

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.

MEHATXUAK:  espezie  honek

Euskadin  duen  populazio  bakarrak

duen  mehatxu  nagusia  da  bizileku

duen zohikaztegia arian-arian  lehort-

zen eta higatzen ari dela. Hori era-

giten dutenak, batez ere giza  jar-

duerak  dira,  hala  nola,  larreak

hobetzeko  sute  handiak  egitea,

gehiegizko  larreratzea,  zohikatza

ateratzea eta  zohikaztegia  zehar-

katzen  duen  pistan  zirkulazio

gehiegi  egotea.  Inguru  bikain

honek  duen  beste mehatxu  posi-

ble bat Ordunte mendiak aprobet-

xamendu  eolikorako  erabiltzeko

proiektuak  dira.  Edozein  kasutan

ere, kontuan eduki beharko litzate-

ke  zohikaztegiaren  inguruak  kal-

tetzeko arriskua.

ERIOPHORUM VARIEGATUM
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CYPARACEAE FAMILIA



IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: genista hau mulu nanoa da.

30  bat  cm  luze  da,  baina  lurretik

zabaltzen  da,  eta metro  baterainoko

diametroa duten  kuxin handiak osat-

zen  ditu. Adar  gazteak malguak  dira

eta  punta  ez  dute  ziztakaria,  baina

heltzean gogortu egiten dira, hostoak

galtzen  dituzte  eta  muturra  arantza

luze eta zorrotz bihurtzen da. Hostoak

bakunak, luzangak eta 5x3 mm-raino-

koak  dira,  gainaldea  glabroa  eta

azpialdea leuna dute, eta adarren gai-

nean  eta  txandakatuan  antolatzen

dira. Jausten direnean, adarretan kon-

kor  (kuxin  edo  pulbinuluak)  batzuk

geratzen  dira,  bi  estipula  arantzatsu

dituztenak. Loreak geminatuak  (bina-

ka) irteten dira, eta gutxi gorabehera 4

cm  luzerako  lukuak  osatzen  dituzte.

Pedizelo finen erdialdean bi brakteola

txiki ageri dira. Kaliza gehienez 7 mm-

koa  da,  eta  bi  ezpain  ditu.  Beheko

ezpainak hiru hortz mehe eta luze ditu.

Goikoak  bi  hortz  obatu  ditu. Korolak

papilionazeoen ezaugarriak ditu: 8-12

mm-ko estandartea dauka, glabroa da

edo tarteka ile batzuk ditu, eta gila bai-

no  apur  bat  laburragoa  da.  Fruitua

leka  oblongo-lantzeolatua  da,  leun  -

pubeszentea eta 2-5 hazi dauzka. 

LORATZE: maiatza eta uztaila artean

loratzen da, eta fruituak udan heltzen

dira. Adartxoek, lurrera erortzean sus-

traitu daitezke eta landare -erriak sor-

tu.

HABITATA ETA HEDAPENA:  mulu

herrestari  hau  iberiar  penintsularen

iparraldeko endemismoa da, eta orain

dela gutxi arte uste  zen Kantabriako

mendietan baino ez zegoela. Bizkaiko

kostaldeko mendi  bateko  populazioa

espeziearen eremu osoaren ekialdeko

muga da. Kokagune horretan, popula-

zio txikia osatzen du, harri asko dituz-

ten lursail karbonatatuetako kuxin-for-

mako sastraka baxuen artean.

MEHATXUAK:  landare  hau  bere

banaketa-arearen  eremu  nagusitik

-Kantabriako mendietatik eta ingurue-

tatik- hain aldendua dagoen toki bate-

an  agertzea  enigma  biogeografikoa

da. Suak eta artzaintzak, inguru horre-

tan  mende  askotako  tradizioa  dute-

nak, zuhaiztia garatzea oztopatu dute

eta,  neurri  batean,  espezie  honen

iraupena  ahalbidetu  dute;

bestela,  zuhaitzen  gerizpeak

landarea itoko bailuke. Berriki

egin  den  baso-bide  batek

populazioa  asko  kaltetu  du,

hain  urriak  diren  ale  batzuk

deuseztatu  baititu.  Azken

urteotan saiatu dira adartxoen

zatiak erabiliz  landarea ugalt-

zen.  Horrela,  beharrezkoa

izanez gero, landarea birsartu

ahal izango litzateke.

GENISTA LEGIONENSIS 
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FABACEAE FAMILIA



IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: landare hau bi urtez behingoa

edo iraunkorra da. 10-80 cm-ko zurtoi-

nak  ditu,  etzanak,  goranzkoak  edo

tenteak  eta  gehienetan  goiko  aldean

korinbo-itxurako adarkadura dute. Zur-

toinak  eta  hostoak  ilerik  gabeak  dira

edo ile gutxi batzuk dituzte sakabana-

tuta. Hostoak konposatuak, txandaka-

koak eta  irregularki 2-3 pinatisektuak

dira;  segmentu  linealak  nahiko  labu-

rrak  eta  mamitsuak  dira  eta  ertz

kamutsa  edo  mukroiduna  dute.  3-5

cm-ko  diametroko  10-50  kapitulu  sor

ditzake.  Kapituluaren  kanpoaldeko

loreak emeak dira eta, gehienetan, 1-

1,6 cm-ko luzera duten ligula zurixkak

edukitzen dituzte. Barnealdeko  loreak

tubularrak dira eta 5 lobulu labur, her-

mafrodita  eta  hori  dituzte.  Akenioak

1,8-3,5x  1-2 mm-koak  dira,  alboetan

gutxi gorabehera konprimiturik daude;

alde batean 3 saihets hits edo marroi

dituzte eta beste aldearen muturrean,

luzetara  erretxina  duten  2  guruin

luzanga  bereizgarri.  Kardilauna  ertz

moztua  duen  koro  txikia  besterik  ez

da. 

LORATZE: ugaltze-aldi oso luzea du,

neguaren  amaieratik  edo  udaberria-

ren  hasieratik  uda-udazkenera  arte

ematen baititu loreak eta fruituak.

HABITATAETAHEDAPENA: espezie

hau  Atlantikoaren  itsasertzean  baino

ez da ageri; izan ere, Kantauriko itsa-

sertzen, Europako ipar-mendebaldean

eta itsaso Baltikoan bizi da. Espainian

Asturiasen,  Kantabrian  eta  Bizkaian

ezagutzen da. Euskadin Bizkaiko kos-

taldera mugatzen  da;  azkenaldian  bi

kokagunetan desagertu da eta, egun,

Urdaibaiko  populazioa  bakarrik  eza-

gutzen da. Espezie hau oso nitrofiloa

da, eta berez urte guztian heze man-

tentzen diren giro subhalofiloetan bizi

da.  Itxuraz  substratuaren  granulome-

triak  ez  dio  eragiten  baina,  antza

denez, nahiago ditu materia organiko-

tan aberatsak diren  inguruak, mareen

ondorioz hondartzetan eta estuarioen

ertzetan biltzen direnak, edo labarreta-

ko  itsas  hegaztien  jardueraren  ondo-

rioz metatzen direnak.

MEHATXUAK: ezagutzen den euskal

kokagune bakarrean 3 m2-ko azalera

duen populazioak bizitasun ahula du.

Ez dakigu zergatik ez den ageri espe-

zie hau Urdaibaiko Erreserbako beste

guneren batean, espeziea bizirauteko

habitat  egokiak  badaude  ere.

Ezagutzen  den  gune  bakar  horretan

espezieak  duen  mehatxu-faktore

nagusia da, batetik, muna bera higat-

zea  eta,  bestetik,  Juncus  maritimus

espeziea bizkorki haztea eta bi espe-

zie  exotiko  inbaditzaileren  hedatzea,

Baccharis  halimifolia eta  Spartina

patens espezieak, alegia. Lore-kapitu-

luak neurri batean harrapakatu direla

ikusi  da,  segur  aski  mikrougaztunen

batek egin du, eta infloreszentziak ere

bildu dira, “bitxilore” handien itxura bai-

tute. Oso interesgarria izango litzateke

populazio  honen  haziak  biltzea,  haz-

kuntza  esperimentala  egiteko  eta,

dagozkion  jarraipenak  eginez,  giro

egokietan sartzeko.

MATRICARIA MARITIMA
subsp. maritima
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IDENTIFIKAZIOA ETA
EZAUGARRIAK: landare
bizikor  belarkara  da.  Ia
metro  bateko  garaiera
daukaten  zurtoinak  garat-
zen ditu. Organoak ile izpi-
tu  zurixkez  estalita  dauz-
ka.  Anduia  lodia  da  eta
negu  bukaeran  oinaldean
oso  hosto  zabalak  dituen
erroseta  bat  eratzen  du.
Hosto horiek, beranduago
loreak  garatzen  dituzten
zurtoinetan  agertzen  dire-
nak  bezalakoak  dira,  ale-
gia, zabalak, obal-puntalu-
zeak  eta  ertz  osodunak.
Loreak urdin kolore ederra
eta  inbutu-itxura  daukate
eta  lepoa  5  ezkatek  ixten
dute.  Hodia  kaliza  baino
zertxobait  laburragoa  eta
berdexka  da,  eta muturra
5  lobulutan  amaitzen  da.
Lobulu horiek plano bate-
an antolatzen dira eta izar-
forma  daukate.  Loreek  brakteak
dituzte, eta luku laburretan multzoka-
tuta daude. Fruitua 4 karpelo beltzez-
kek osatzen dute. 
LORATZE: apirila eta ekaina artean
loratzen da. Fruituak udaren bukae-
ran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  lore
urdinxka ederrak dituen boraginazeo
ikusgarri  hau  espontaneoki  bizi  da
Frantziako  hego-mendebaldearen
eta Portugaleko erdialdearen artean.
Horregatik,  autore  askok  landare
atlantikotzat  jotzen  dute.  Europako
beste  toki  batzuetan  ere  landatu
dituzte,  eta  bertan  subespontaneoki
ager  daiteke.  Hainbait  ingurunetan
hazten da: hostozabalen baso-etan,
baso-orletako  belardietan,  bai  eta
bide-bazterretan  ere;  baina  beti  lur
aberats eta nahiko hezeetan. Euska-

din,  Bizkaiko  erdi-mendebaldean
kokagune  gutxi  ezagutzen  dira,  eta
Arabako Lautadan bakarra baino ez.
MEHATXUAK:  landare  eder  hau
Galtzeko  Arriskuan  katalogatzeko
proposamena  egin  zen.  Bizkaiko
mendebaldeko gune batzuetan aur-
kitu  baino  lehen.  Kokagune  horiek
Burgos  eta  Kantabriakoekin  lotzen
dira eta, gainera, kokagune horietan
espezie hau ez da baso zaharretan
bizi,  baizik  eta  leku  eraldatuetako
belardietan  (Fran  Silvánen  azalpe-
na). Horregatik, Euskadin, mehatxu-
maila  Bakanen  kategoriara  pasa
beharko  litzateke.  Landare  honen
ekologia  hobeto  ezagutzen  den
bitartean, Arabako Lautadan espezie
hau  bizi  den  baso-irla  nolabait
babestu beharko litzateke.

IDENTIFIKAZIOA
ETA EZAUGA-
RRIAK: sustrai
haritsuak  dituen
landare  bizikor  eta
belarkara da. Lore-
ak  dituen  zurtoina
bakuna  edo  adar
gutxikoa  da,  ile
gabea,  eta  gehien
jota  zehe  bateko
garaiera  lortzen
du. Hostoak ilega-
beak,  osoak  eta
mardulak  dira,
sustraietakoak
obal-lantzeola-
tuak  eta  zurtoine-
takoak  lantzeola-
tuak eta besarkat-
zaileak.  Loreen
kaliza  berdexka
da eta 5 sepaloak
osoak dira. Sepa-
lo horiek, 5 petalo
zurik  osatutako
korola  bat  babesten  dute,  eta  zurtoi-
nen muturrean  ateratzen  dira,  gehie-
netan  bakarka.  Heltzean,  karpeloek
buruxka  oboide  bat  itxuratzen  dute.
Buruxka  hau  ez  dago  ia  puztuta  eta
aldeetan nerbio nabarmenk eta punta
kurbatua ditu. 
LORATZE: maiatza eta uztaila artean
loratzen  dira.  Fruituak  uda  bukaeran
heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  belar
txiki  hau  iberiar  penintsulako  iparral-
deko  mendi  garaietan  baino  ez  da
hedatzen, Pirinioetan eta Kantabriako
mendietan  nahiko  arrunta  da,  baina
oso  arraroa  sistema  Iberikoan. Gure
lurraldean  kokagune  bakarrean  ikusi
da,  Gorbeiako  mendigunean  dagoe-
na. Populazio horrek lehen aipatu ditu-
gun mendikateetako  populazioak  lot-
zen ditu. Bere banaketa-eremu osoan

estai  subalpetarreko
larreetan bizi da, baita
gure  lurraldean  ere.
Belarjaleek  eta  abelt-
zaintzak,  milaka  urte-
tan,  basoak  aurrera
egitea  saihestu  duen

zenbait puntutan. Era horretan, horre-
lako  espezieak  bizirautea  ahalbidetu
da.
MEHATXUAK:  espeziearen  banake-
ta-gune osoak erakusten ditu egungoa
baino hotzagoak ziren garaietan hobe-
to  bizi  zela.  Seguru  aski  horregatik
izango da arraroa gure inguruan; izan
ere,  ezaugarri  ekologiko  zehatzak
dauden lekuetan baino ez du lortu bizi-
rautea. Gorbeia mendian 1977. urtean
landare hau aurkitu zenetik gaur arte
egin diren  ikustaldi guztietan, oso ale
gutxi behatu ohi dira. Denak ale nano-
ak dira, ia beti bakanak, eta zenbaite-
tan  inguruetatik  dabiltzan  gizaki  eta
abereek  zapalduta  aurkitu  dira.  Eza-
gutzen  den  populazioa  indartzeko,
komenigarria  izango  litzateke
honen propaguluak  lortzea, hazte-
ko, ugaltzeko eta birsartzeko.

PENTAGLOTTIS SEMPERVIRENS RANUNCULUS AMPLEXICAULIS
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAU-
GARRIAK: mulutxo  txiki honek
adarren  lehen  zentimetroak
lurrean  etzanda  ditu,  eta  gai-
nontzekoa  tenteagoa  dauka.
Gehienez bi zeheko diametroko
unadetan  hazten  da.  Hostoak
txandakatuak dira, eta  izar-itxu-
rako  ile  txikiz  estalita  daude
(luparekin  ikus  daitezke).  Lore-
ek  4  sepalo  berdexka  eta  4
petalo hori dituzte, eta fruktifika-
zio-garaian  doi-doi  luzatzen
diren  lore-lukuetan  bilduta  daude.
Fruituak  silikula  suborbikularrak  edo
pixka bat eliptikoak dira, eta orokorre-
an punta muxarratua dute. 
LORATZE: otsaila eta uztaila bitarte-
an loratzen da, eta fruituak apirila eta
abuztua  artean  heltzen  dira.  Negua
igaro ostean, aurreko urteko adarre-
tatik ernaminak kimatzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: ende-
mismo atlantikoa da. Kantauriko eta
Akitaniako kostaldeetan bizi da soilik.
XX. mendearen hasieran Bizkaiko eta
Gipuzkoako  zenbait  gunetan  aurkitu
zela aipatu zen, baina badirudi egun
landarearen  banaketa  Gipuzkoako
hondartza  bakar  batera  mugatzen
dela.  Espezie  hau  kostaldeko  duna

eta hareatzetan baino ez da bizi.
MEHATXUAK:  arrisku  larriena  habi-
tata eraldatzeak eragiten du, duneta-
ko  landareak  desagertzen  baitira.
Espezie hau,  iraganean bizi zitekeen
gune gehienetan  iraungi da; eta bizi
den populazio bakarra, bere biotopo-
aren  baldintzak  kontserbatzearen
menpe dago. Horretarako, beharrez-
koa  da  bizitoki  dituen  dunak  babes-
tea,  eta  populazioa  zenbatzea  eta
horren jarraipen zehatza egitea. Kos-
taldeko  beste  hareatza  batzuetan,
egungo  zokoetan  jasotako  haziak
erabiliz, landare hau sartzeko dauden
aukerak aztertzea ere komeni da.
00ko Zerrenda Gorrian espezie Kalte-
beren artean dago.

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: landare belarkara bizikorra
da.  Orokorrean,  urpean  dauden
lokatzetan errotzen da. Metro bate-
rainoko  zurtoinak  garatzen  ditu
urpean, eta goiko hostoak eta lore-
ak ematen dituzten atalak baino ez
dira  azaleratzen.  Zurtoinak  ahulak
eta hutsak dira, orokorrean adarka-
tuak. Hosto urperatuek zinta-itxura-
ko lakain mehe eta harikarak dituz-
ten  sartune  sakonak  dituzte. Aire-
koak pinatitsektuak dira,  falka-itxu-
rako  gingilak  dituzte  eta  trifidoak
dira. Loreek kaliz  txikiak dituzte, 5
sepalo  berdexka  ñimiñoz  eratuta.
Korola  zuria  da  eta  5
petalo  aske  ditu.  Loreak
ohiko  ginbail  konposa-
tuetan  taldekatzen  dira.
Ginbail  sekundario
(unbelula)  bakoitzak  3-6
lore dauzka. Ginbailek 2-
3 erradio dituzte, eta hos-
toekin  aurrez  aurre  eta
braktearik  gabe  sortzen
dira  (inbolukrurik  ez).
Unbelulek  badaukate
foliolo  belarkarak  duen
inboluzeloa.  Estiloak  estilopodioaren
gainean hazten dira eta hau baino mot-
zagoak dira. Fruituak luzangak dira. 
LORATZE: udan  loratzen da, eta  frui-
tuak  udazkenaren  hasieran  heltzen
dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: banake-
ta-area orokorra atlantikoa da. Europa-
ko  itsasertz  atlantikoetatik  hurbil  dau-
den lurraldeetan nahiko ugaria da, bai-
na oso bakana da  iberiar penintsulan.
Euskadin,  XX.  mendearen  erdialdean
Gipuzkoako  gune  batean  landare
honen  presentzia  aipatu  zen,  baina
egun  Kantauriko  eta  Mediterraneoko
isurialdeen  banalerroko  mendietako
urmaeltxo  naturaletan  populazio  txiki-
txikiak baino ez dira aurkitu, 600 m-tik

goraxeago.
Unbelifero  txiki
hau  ur-masa
gezatan bizi da,
hondo  istiltsuan
errotuta,  eta
hostotxo  gehie-
nak  urazpian

zabaltzen  ditu.  Ur  azalera  goialdeko
hostoak  eta  infloreszentzia  txiki-txikiak
baino ez dira iristen. Fruitu txikiak ureta-
ra  jausten  dira,  eta  hondoan  haziak
ernetzen dira berriro.
MEHATXUAK:  ur-masa  iraunkorretan
bakarrik  bizi  daitekeen  landarea  da,
hala nola, urmael eta  istil naturaletan.
Egun  Euskadin,  landare  hain  bakana
da,  batez  ere  landare  hau  bizi  den
hezeguneak lehortzen direlako. Bizitoki
duen  lekua  babesteaz  gain,  propagu-
luen bitartez landarea ugaltzea komeni-
garria  litzateke.  Era  horretan,  garai
batean bizi  izan zitekeen biotopoe-
tan  landare  hau  birsartzeko  saioak
egin daitezke.

ALYSSUM  lOISELEURII APIUM INUNDATUM
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: landare  belarkara  bizikor
tentea da eta 1,5 m-rainoko altuera
duten  zurtoin  ildaskatu oso adarka-
tuak  ditu.  Hostoak  txandakakoak,
pinatisektuak,  berde  ilunak  eta  lodi
samarrak dira eta pezioloak oinaldea
zabala  dauka.  Loreak  txikiak  eta
zuri-berdexkak dira eta ginbail  kon-
posatuetan  bilduta  daude.  Ez  dute
ez inbolukrurik ez inboluzelorik. Ohi-
ko  subespeziearekin  (kantauriko
zenbait estuariotan arrunta da) des-
berdintzen  da  oinaldeko  eta  zurtoi-
neko hostoak bipinatisektuak direla-
ko eta hostoek 1-3 mm-ko zabalera-
ko lakain linealak edo lineal-lantzeo-
latuak eta ebaki-horztunak dituztela-
ko. Bereizgarria da duen apio-usain
handia. 
LORATZE: lore  txikiak  ekaina  eta
abuztua  bitartean  garatzen  dira  eta
hainbait  intsektuk polinizatzen dituz-
te.  Fruituek  bi  akenio  dituzte  eta
uztailetik  aurrera  hasten  dira  helt-
zen.  Mareen  eguneroko  mugimen-
duek  zabaltzen  dituzte  fruituok
estuarioan zehar.
HABITATA ETA HEDAPENA: Biz-
kaiko  endemismoa  da,  eta  ezagut-
zen  den  banaketa Butroe  itsasada-
rreko populazio bakarra da. Padure-
tako  inguru    subhalofiloetan bizi da
soilik,  limo-lurzoru  eta  limo-buztint-
suetan, Scirpus compactus espeziea
nagusi duten komunitateetako goiko
aldeko eremu batean.  Inguru hauek
itsasgorek  egunero  urez  betetzen
dituzte eta mareak ekarritako mate-
ria organikoa metatzen den lekuetan
ugariagoa  da.  Kopuru  txikiagoan
agertzen da, halaber, lezkadi, eskia-
larre  eta  ondoko  ihidi  subhalofiloe-

tan.
MEHATXUAK: habitata kaltetu egin
da itsasadarren alboko hainbat gune
urbanizatu  edo  bete  direlako,  edo
kanal nagusira iristeko hainbait gune
zapaldu nahiz artifizializatu direlako.
Egun,  taxon  honek  duen  mehatxu
handienetakoa  da  Spartina  patens
espezie  exotiko  inbaditzailea  azkar
ugaritu  dela,  batik  bat  ageri  den
gune halofiloenean.  Izan ere, padu-
retako  beste  hainbait  espezie  baz-
tertzen dituen masa ia monoespezifi-
koak  sortzen  ditu.  Neurri  egokiak
hartzea  komenigarria  da  gramineo
amerikar  hau  errotik  ateratzeko  eta
gehiago ez hedatzeko. Komenigarria
litzateke,  halaber,  beste  hainbat
espezie  interesgarriren  biziraupena
ziurtatzeko,  Butroe  itsasadarreko
padurak  legez  babestea,  inguru
horien kontserbazioa sustatzeko.
00ko Zerrenda Gorrian agertzen ez
den  arren,  a  posteriori  Espainiako
Flora Mehatxatuaren Atlasean sartu
da, Arrisku Larrian kategorian.
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IDENTIFIKAZIOAETAEZAUGA-
RRIAK: landare belarkara biziko-
rra da. Errizoma lodia du, eta hor-
tik  loreak ematen dituzten zurtoin
tenteak  ateratzen  dira.  Zurtoinok
2  edo  3  zeheko  garaiera  izaten
dute, eta orokorrean ez dira adar-
katuak izaten. Hostoak pinatiparti-
tuak  dira,  5-9  foliolo  lantzeolatu,
trauskil dituzte; hortz  irregularrak
dituzte.  2-4  hosto  kaulinar  ditu.
loreek  ia  zutik  dauden  4  sepalo
eta  4  petalo  zurixka  edo  arrosa
dituzte.  petaloak  nahiko  handiak
dira, obatuak eta gehienez kaliza
baino 3 bider  luzea-
goak  dira.  Fruitu-
labur  samarra  da,
eta  pedizeloak  eta
silikuak  tente-nabar-
menak dira. 
LORATZE: udabe-
rrian  loratzen  da,
martxoa  eta  ekaina
bitartean, eta fruituak
udan heltzen dira.
HABITATA ETA
HEDAPENA:  Euro-
pako mendebaldeko
orofitatzat  hartzen
da. Suitzako mende-
baldetik  eta  Alema-
niako  hego-mende-
baldetik  Euskadirai-
no  doazen mendietan  hedatzen  da.
Pirinioetan  nahiko  ohikoa  da  eta
populazio  handi  eta  ugariak  eratzen
ditu. Mendebalderantz askoz bakana-
goa da, eta Kantabriako mendilerro-
an, Araban, du ezagutzen den men-
debaldeko muga. Lurzoru aberats eta
freskoetan bizi den landarea da, hain-
bat  basoren  barnean;  hala  nola,
pagadietan,  izeidietan eta baso mis-
toetan.  Gure  lurraldean  ezpelak
dituen pagadi batean ageri da, hegal
ospelean  eta  kareharrizko  labarren

azpian.
MEHATXUAK:
landarearen
mendebaldeko
banaketa-muga
ezaguna  Kanta-
briako  mendile-
rroan  egoteak,
bertan  dagoen
populazioaren
krisia  ulertzen
lagun  dezake.
Nahiz eta kruzife-

ro ikusgarri honek bizi den hegal mal-
kartsuetan  landarea  hedatzeko  gai
diren errizomak izan, badirudi ez dau-
kala hedatzeko  indarrik. populazioak
orain  dela  25  urte  aurkitu  zenean
bezalatsu  jarraitzen  du.  horregatik,
ingurune  horretan  baso-ustiapenak
egitekotan, kontu handiz egin behar-
ko  lirateke.  Hazien  edo  errizomen
zatien bitartez landarea ugaltzen lort-
zea  garrantzitsua  izango  litzateke,
giro egokietan landatzen saiatzeko.

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: landare belarkara bizikorra
da.  Tuberkulu  oboide  osoak  eta
gutxi gorabehera zehe bat eta erdi-
rainoko zurtoin tenteak ditu. Hosto-
ak  luzanga-lantzeolatuak  dira,  oro
har,  orban  ilunik  gabeak.  Beheko
hostoek  oineko  erroseta  eratzen
dute, eta goikoak txandakatuak eta
meheak  dira,  brakteen  antzera.
Brakteak  berdexkak  eta  lantzeola-
tuak  dira,  loreak  baino  luzeagoak.
Loreak hori argiak dira, eta ezproia
horizontalki jarrita daukate. Ezproia
labeloa  baino  luzeagoa  da  eta
muturra  gorantz  okertuta  dauka.
Alboko  2  petaloek  bat  egiten  dute
kasko txiki baten atzera, eta horren
atzetik  ondo  bereizita  dauden  3
sepalo  tenteak  irteten
dira. 
LORATZE:   apirilean eta
maiatzean  loratzen  da,
eta  fruituak  udaren
hasierarako heltzen dira.
HABITATA ETA HEDA-
PENA:  orkideo  honek
Mediterraneoko  mende-
baldean  du  banaketa
orokorra.  Izan  ere,  Sizi-
lian,  Sardinian,  Afrikako
iparraldean  eta  iberiar
penintsulan  ezagutzen
da. Iberiar penintsulan du
iparraldeko  muga,
zehazki Ega ibaiaren itur-
buruan, Arabako hegoal-
deko  eta  aldameneko
Nafarroako  eskualdee-
tan.  Ez  da  iparraldeko
lurraldeetan  agertzen,  klima  hotz  eta
hezeagoa baita. Gure  inguruan aurkitu
da  soilik  hondar-lurretako  karraskadie-
tan eta 600 bat metroko garaieran. Eza-
gutzen diren populazioak oso txikiak eta
oso ale gutxikoak dira.

MEHATXUAK: orkideo honen
iparraldeko  banaketa-muge-
tako bat Arabako hego-ekial-
dea  da.  Iparralderago,  klima
hezeagoa  duten  lurraldeetan
ez da ondo egokitzen. Horrez
gain,  espezie  hau  bizi  den
karraskadietan  oraindik  egu-
rra ateratzeko mozketak egi-
ten dira. Lan horiek Euskadin
ezagutzen  den  populazio

bakarra  kaltetu  dezakete. Ega  garaiko
karraskadiei  babes  legalen  bat  eman
beharko  litzaieke,  oso  txikiak  direnez,
edozein esku-hartzek larriki kaltetu bai-
titzake, eta hori gertatuz gero, orki-
dea  honen  biziraupena  arrisku
larrian legoke.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK:  landare belarkara gramineoa
da,  hau  da,  espezie-multzo  handi
horretan sartuta dago  (Euskadin 200
baino  gehiago  daude),  xehetasun
handirik gabe behatzen badira, batez
ere  fase  begetatiboan  daudenean,
denek  berdinak  diruditen  multzoan,
hain  zuzen  ere. Gehienek  uste  dute
belar berde arruntak baino ez direla;
eta ez dute ia inoiz izen arruntik izan.
Carex  generoaren  barnean  dago,
Europa osoko genero ugari eta abe-
ratsenetakoa.  Lurpean  errizoma
garatzen  du. Errizoma  laburra  bada,
landareak  itxura  soropildua  hartzen
du,  gutxi  gorabehera mardulak  diren
erro-lurretan  hazten  baita.  Errizoma
apur bat luzatzen bada, ordea, alek ez
dute  ia  itxura  soropildurik.  hostoak
meheak dira, ia linealak, zurtoinak bai-
no motzagoak  eta  zeharkako  zekzio
triangeluarra dute. Zurtoin malguetan
zehar  txandaka  jarrita  daude. Zurtoi-
nek ere sekzio triangeluarra dute. Zur-
toinen  muturrean  infloreszentziak
garatzen  dira,  behealdean  emeak,
galburu  trinkoak eratzen dituzte; utri-
kuluen  puntan  gutxi  gorabehera  1
mm-ko moko motz  eta  lakarra  dute.
Moko horietatik 3 estigma irteten dira.
Utrikulu  helduak  ardatzetik  ondo
bereizita  daude  (nabarmenak).  Lore
emeak  babesten  dituzten  brakteek
ertz orbelkara zabala daukate, ia zilar-
kolorekoa. Alde distalean, galburu arra
garatzen da, fusiformea, motza (2 cm
baino gutxiago) eta zabala dena. 
LORATZE:maiatza eta uztaila bitarte-
an loratzen da, eta fruituak udan helt-
zen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: Ipar
Amerikako  ipar-ekialdeko  muturrean
eta Europako zati handi batean hedat-

zen  da.  Dena  den,  ekialdean  eta
eskualde mediterraneoan bakana da.
Iberiar  penintsulan  oso  bakana  da.
Euskadin, egun, Aizkorri mendilerroko
(Gipuzkoa)  gune  bakarrean  aurkitu
da. Garai batean Adarra eta Jaizkibel
mendietan zegoela aipatu zen. Larre
putzutuetan,  iturburuen  ertzetan  eta
txilardi hezeetan bizi da.
MEHATXUAK:  egun ezagutzen den
populazio bakarrak oso hedadura  txi-
kia du eta oso ale gutxi ditu. gure ingu-
runean espezie honek duen kantona-
mendua eragin historiko-klimatikoaren
ondorio  izan daiteke.  Izan ere, Euro-
pako hegoaldeko muga eratzen duten
guneetako  batean  dago.  Landare
honen hedadura handiagoa zatekeen
egungoa baino garai hotz eta hezea-
goetan. Espezie hau bizi den iturburu
eta soropil hezeak  lehortu ditzaketen
jarduera oro saihestu behar da.
00ko Zerrenda Gorrian espezie Kalte-
beren artean dago.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: urteroko landare txiki etza-
na  da,  ilerik  gabea  eta  berde-
urdinxka.  Oinaldetik  adarkatua  da
eta  35  cm-rainoko  zurtoin mamit-
suak ditu; orokorrean 4-5 adar gorri
izaten  ditu.  Hostoak  oposatuak,
mamitsuak  eta  berde-urdinxkak
dira, eta estipula  laziniatuak, disti-
koak  eta  faltziformeak  dituzte.
Hostoen  oinaldea  asimetrikoa  da
eta 1-3 mm-ko peziolo  labur baten
bidez lotzen zaio zurtoinari. Loreak
sexubakarrak dira eta  infloreszent-
zia txiki hermafrodita eta berdexke-
tan bildurik daude hostoen galtzar-
beetan.  Lore  itxura  osoa  dute  eta
ziatio  esaten  zaie.  Ziatioek  hiru
lokulu  dituen  obarioa  duen  lore
eme pedizelodun bakarra eta bilu-
zia dute. Lore eme horrek inguruan
hainbat lore ar biluzi ditu, baina lore
ar bakoitza lorezil bakarra baino ez
da.  Multzoak  zeharka  eliptikoak
diren  guruin  dirdiratsu  eta  anbar-
gorrixka  batzuk  ditu  inguruan.
Guruinek  landare  hauen  polinizat-
zaile diren inurrientzat erakargarria
den nektarra  isurtzen dute. Fruitua
hiru  lokulu  dituen  eta  gainazal  ia
laua  duen  kapsula  subesferikoa,
purpura eta  ildaskatua da, 3,5-4 x
4-5 mm-koa. Haziak leunak, udare-
itxurakoak eta grisaxkak dira. 
LORATZE: apiriletik  udazkenaren
hasierara  bitartean  loratzen  da;
dena  den,  klima  faboragarria  den
guneetan azaroaren amaierara arte
luza dezake loratze-garaia.
HABITATA ETA HEDAPENA:
Mediterraneoko  itsasertzeko  eta
Portugaletik  hasi  eta  Normandia
eta  Makaronesiarainoko  kosta
atlantikoko  espeziea  da.  Ipar
Amerikako  Pazifikoko  kostaldean

bertakotu  da.  Euskadin  espezie
honen  9-10  populazio  desberdin
aipatu  izan  dira  historian  zehar.
Egun,  horietako  batean  bakarrik
bizi  dira,  Azkorriko  hondartzan
(Bizkaia),  hain  zuzen  ere.
Itsasertzeko  hareatzetan  bizi  da,
dunen  aurrealdean.  Leku  horiek
oso gaziak dira urtean  zehar  zen-
bait  aldiz  itsasgora  biziak  jasaten
dituztelako, eta marearen eta udan
hondartzara doan  jendearen eragi-
nez  nitrogeneoa  nahiz  fosforoa
duten konposatuak hartzen dituzte-
lako. Bigarren maila  batean,  batik
bat  giza  jardueren  ondorioz,  duna
mugikorren duna-lokarrietan mate-
ria organikoaren pilaketek  sortuta-
ko soilguneetan ageri da.
MEHATXUAK:  espezie  hau  erre-
gresioan dago  itsasertz kantauriar-
atlantiarretan  eta  katalanetan  gut-
xienez. Izan ere, kokagune ezagun
gehienetan desagertu da. Espezie
hau  oso  habitat  zehaguneei,  ale-
gia. Habitat horrek eraldaketa han-
dia  jasan du XX. mendearen biga-
rren erdian, turismoaren presioaren
eta  Penintsularen  itsasertzean
nahiz oro har, Mediterraneo osoan
izan  den  giza  erabilera  handiaren
ondorioz. Funtsezzkoa da hondart-
zak  dinamika  biologiko  berezia
duten natur guneak direla ulertzea;
alegia,  ez  direla  bakarrik  aisialdi-
jardueratarako azalera hareatsuak.
Mareek  ekarritako  algak,  deskon-
posatzen  ari  direnak,  eta  horietan
sortutako  landaredia ez dira  zikin-
keriatzat hartu behar; aitzitik, natu-
raltasun  handiko  elementutzat
hartu eta babestu behar dira.
00ko Zerrenda Gorrian Datu Urriko
kategorian dago.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: iratze sendoa da. Frondeak 2
metroko luzera gainditzera hel daitez-
ke. Errizoma mardul baten muturrean
koroa trinkoak eratzen dituzte. Hosto
izugarri handiak (frondeak) ditu, zen-
bait  alditan  sartuneak  dituzte  (2-3
pinatizatituak dira), eta  lantzeolatuak
dira. Azpialdean kopa-itxurako espo-
rangioak 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.
HABITATA ETA HEDAPENA:  iratze
honek  Europan  duen  banaketa
mugatzen da Algeciras inguruko itsa-
sertz atlantikora, eta Kantauriko kos-
taldeetara,  A Coruñatik  Bizkairaino.
Bere eremu nagusia makaronesikoa
da (Azoreak eta Kanariak). Mesozoi-
koko  erlikiatzat  hartzen  da,  eta  Biz-
kaiko 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 kanto-
natuta daude, betiere  lur silizeoetan,
giro epeletan, atmosfera oso hezee-
tan eta garaiera baxuetan.
MEHATXUAK:  eukaliptoen  eta  aka-
zien  landaketak  iratze handi hau bizi
den errekastoen ertzetaraino heltzen
dira. Hortaz, litekeena da ertzak eral-
datzea  landaketetan ustiapenak edo
tratamenduak egitean, bai eta pistak
eta egurra ateratzeko bideak egitean
ere.  Baliteke  garai  batean  iratze
honek banaketa-area handiagoa  iza-
tea,  landare honen habitaten eralda-
keta txikiagoa zenean. Ertzen eralda-
ketak  saihesteko,  babes-zerrenda
zabal samarra ezartzea komenigarria
litzateke.  Horrek,  banaketa  orokorra
antzekoa  duten  beste  iratze  batzuk
babesteko ere balioko luke; hala nola,
Woodwardia  radicans,  sakan  haue-
tan  populazio  oparoak  dituen  espe-

ziea.  Propaguluak  lortzea  ere
interesgarria litzateke, leku ego-
kian landatuz gero, jadanik exis-
titzen diren populazioak  indartu
ahal izateko.
92ko Habitat Arteztarauaren eta
95eko  Errege  Dekretuaren  II.
Eranskinean dago, Komunitate-
aren  Intereserako  espezieen
artean. Espezie horiek kontser-
batzeko  beharrezkoa  da  kont-
serbaziorako  gune  bereziak
aukeratzea.
00ko  Zerrenda  Gorrian  Arris-
kuan dauden espezieen artean
sailkatu da.
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IDENTIFIKAZIOA ETA

EZAUGARRIAK:  landare

belarkara ahula da. 10 eta

20 cm arteko garaiera du.

Zertxobait  tenteak  diren

oineko  hostoek  erroseta

eratzen  dute.  Hostoen

orria  lineal-luzanga  da,

zabal baino 3 edo 4 bider

luzeagoa,  eta  pixka  bat

ileduna den peziolo  luzea

du. Hostoen orria guruinak

dituzten ile gorrixkez esta-

lita  dago,  landareak  harrapakinak

(ornogabe  txikiak)  harrapatu  eta

ondoren digeritzeko erabiltzen ditue-

nak. Hostoerrosetaren erditik zurtoin

tente eta biluziak ateratzen dira. Zur-

toinok,  gehienez  hostoak  baino  bi

aldiz  luzeagoak dira, eta muturrean

lore-lukuak  dituzte.  Loreak  txikiak

eta  zurixkak  dira,  eta  ia  oineraino

askeak  diren  5  sepalo  txiki  eta  5

petalo  zuri  ia  garbi  dituzte,  askeak

eta  sepaloekin  txandaka ageri dira.

Obarioa  superoa  da  eta  heltzen

denean  kapsula  zilindriko bat ema-

ten  du.  Kapsula  hori  kaliza  baino

zertxobait  luzeagoa  da,  muturrean

3-5 kuskutan irekitzen da eta, horre-

la, hazi ñimiño ugari askatzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA: Euro-

pako  erdialdean  eta  iparraldean,

Ipar  Amerikan  eta  Asian  bizi  den

espezie  zirkunboreala  dugu.  Euro-

pako hegoaldeko herrialdeetan oso

bakana da, eta klima hotz eta heze-

agoa  zen  garaietako  erlikiatzat  har

daiteke.  Espainian  Aran  haranean,

Pirinioen  iparraldeko  isurialdean,

Kantabriako mendietako  gailur  bat-

zuetan  eta  Gasteizko  mendietako

(Araba)  gune  bakarrean  ageri  da.

Kareharriak  eta  hareharriak  elkart-

zen diren guneetako esfagnadietan

eta zohikatza duten iturburuetan bizi

da, 950 eta 1.100 m artean. Popula-

zioek oso ale gutxi dituzte, eta oso

azalera txikiak hartzen dituzte, habi-

tat bereziak behar baitituzte.

MEHATXUAK:  landare  karniboro

hau gure lurraldean nahiko urria da,

eta  litekeena  da  klimaren  eraginez

izatea. Izan ere, gure ingurua espe-

zie honen hegoaldeko muga absolu-

tuetako bat da. Oso txikiak eta ahu-

lak diren hezeguneetan bizi da, eta

abereek  zapaltzen  dituztenez  eral-

daketa larriak jasan ditzakete. Espe-

ziea bizi den hezegune ahulak beho-

rrek eta behiek beren apatxekin kal-

tetu ez ditzaten, behar-beharrezkoa

litzateke uraskaren bat jartzea.

00ko Zerrenda Gorrian espezie Kal-

teberen artean dago.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK:  landare belarkar bizikorra da,
metro batetik gorako garaiera du, ten-
tea eta glabroa da eta ipurdi herresta-
ria  dauka.  Hostoak  txandakatuak,
peziolorik  gabeak  eta  lantzeolatuak
dira, ertz osoa dute eta azpialdean ner-
bio  irtenak dituzte. Loreak gorriak eta
handi samarrak dira, 15-20 mm-koak,
eta  soilik  oinaldean  hostoak  dituzten
luku luzeetan ageri dira. Brakteek gutxi
gorabehera  lore-pedizeloen  luzera
berbera daukate. Kalizak amaieran 4
lobulu  dituen  hodi  oso  luzea  du.
Petaloak ere 4 dira, obatuak, elkarren
artean  pixka  bat  desberdinak  eta
osoak  dira,  eta  azkazal  laburra  dute.
Zortzi  lorezil  ditu,  eta  estilo  bakarra,
makurtua eta beherantz okertuta dago-
ena.  Lau  estigmak  ditu,  gurutze-for-
man jarrita. Kapsulak apur bat ilupadu-
nak eta zurixkak dira, goitik behera 4
kuskutan  irekitzen dira, eta muturrean
ile  txikiak  dituzten  hazi  ñimiño  ugari
askatzen  dituzte. Tamaina  txikiari  eta

dituzten ileei esker, haziak urrutira irits
daitezke haizeak bultzaturik. 
LORATZE:  udaren  hasieran  loratzen
da,  ekaina  eta  uztaila  bitartean.
Euskadikoak  baino  garaiagoak  diren
mendietan beranduagoa loratzen da.
HABITATA ETA HEDAPENA:  ipar-
hemisferioko  toki  hotz  eta  epeletan
ohikoa  den  landare  zirkunboreala
(autore  batzuentzat  boreo-alpetarra)
da.  Iberiar penintsulan  ipar-erdialdean
eta  Sierra  Nevadan  hedatzen  da.
Mendi garaietan, hala nola, Pirinioetan,
populazioak handiak eta oparoak dira;
baina Euskadiko mendietan, beharba-
da  garaiera  xumeak  dituztelako,  oso
landare  bakana  da.  Izan  ere,
Kantabriako  mendilerroko  (Araba)
gune  batean  baino  ez  da  aurkitu.
Landare honen banaketa-area oroko-
rrean, belar handiak eta lurzoru fresko-
ak  dituzten  eta  materia  organikoan
aberatsak  diren  baso-argiuneetako
komunitateetan bizi da. Arabako popu-
lazioa  kareharrizko  harkaitzetako
erlaitz humiferoetan kantonatuta dago.
MEHATXUAK:  Euskadin  ezagutzen
den  populazio  bakarra  oso  txikia  da
eta oso ale gutxi ditu. Antzeko beste
zenbait  kasutan  bezala,  litekeena  da
klimaren eraginez izatea, eta horrega-
tik  da  hain  bakana  gure  lurraldean.
Zorionez,  ezagutzen  den  populazioa
Kantabria mendilerroan  iristeko  zaile-
netakoa den paraje malkartsu batean
dago, eta horrek  landarea gizakiaren
erasoetatik babesten du. Oso interes-
garria  litzateke  populazio  horren
haziak lortzea landatzen saiatzeko, eta
beharrezkoak  diren  jarraipenak  egi-
nez, giro egokietan aldi baterako sart-
zeko.

EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM



IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: gramineo-itxurako  landare
belarkara da; hau da, normalean “bela-
rra” esaten zaion 20-50 cm-ko landare-
multzo horretako espeziea da. Aurreko
urteko  hostoen  hondarrez  osatutako
ipurdi ahula duen espezie bizikorra da;
errizoma  labur baino ugariak garatzen
ditu, eta horiei esker hedatzen da  trin-
koegia ez den soropil barreiatua eratuz.
Hostoak  linealak,  zurdadunak  eta  ez
oso zurrunak dira, berdeak edo berde-
urdinxkak;  oinaldean  zorro  marroiak
dituzte. Zurtoineko hostoen orria oroko-
rrean ez da 1,5 mm baino zabalagoa
eta  sekzio  gutxi  gorabehera  eliptikoa
edo  pixka  bat  poligonala  dauka.  5-7
saihets ditu gainaldean, eta esklerenki-
ma etena azpiko aldean. Espikulak 9-
10 mm-koak dira eta 6-8  lore dituzte,
bizardunak edo bizarrik gabeak eta 14
cm-rainoko panikula  tente edo  inklina-
tuetan  multzokaturik.  Espikula  horiek
landare berriak baino pixka bat  luzea-
goak dira. 
LORATZE: maiatza eta uztaila artean
ematen ditu loreak eta fruituak.
HABITATA ETA HEDAPENA:
Europako  ipar-mendebaldeko  eta
eskualde Baltikoko itsasertzeko hareat-
zetako  espezietzat  hartzen  da,  eta
banaketa  ipar-atlantikoa  duen  landare
hau Mantxako kanaleraino heltzen da.
Espezie  hau  oso  bakana  da  gune
horretatik hegoalderago. Galiziako itsa-
sertzeko  hainbat  hareatzatan  aipatu
izan da, Kantauriko  itsasertzeko men-
debaldeko muturrean,  bere  banaketa-
areatik oso urrun. Euskadin Gorlizeko
hareatzetara  mugatzen  da.
Itsasertzeko  dunen  atzeko  guneetan

bizi  da,  nahiko  egonkortuta  dauden
substratu hareatsuetan, horizonte orga-
niko hasiberria dutenetan.
MEHATXUAK:  espezie  hau,  egun,
Euskadiko itsasertzean bakana da, era-
gile  biogeografikoengatik  baino  ongi
kontserbatuta  dauden  duna-ekosiste-
ma  gutxi  daudelako.  Kontserbatzen
den populazio bakarra Gorlizeko hare-
atzetan dago. Izan ere, landare-espezie
erruderal  eta  exotikoek  eta  zenbait
gune  aisialdirako  egokitzeko  giza  jar-
duerek eragindako aldaketa eta inbasio
handiek  populazio  horren  %90
Ondarganeko  hareatza  (erietxearen
hego-ekialdean)  esaten  zaion  inguru
txiki batera mugatu dute. Beharrezkoa
da gune hori  legez babestea, espezie
honen  eta  liburu  honetan  ageri  diren
beste  bi  espezieren  biziraupena  ber-
matzeko.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  gramineo-landare belarka-

ra, bizikorra eta pixka bat soropildua

da; ez da errizomaduna eta, ondo-

rioz,  ez  du  soropil  itxirik  sortzen.

Oinaldeko hostoak  linealak eta zur-

dadunak  edo  ihi-itxurakoak  dira.

Oso  zurrunak  dira,  punta  zorrotza

dute,  leunak  eta  berde-undinxkak

dira,  horitzeko  joera  dute  eta  bat-

zuetan  pixka  bat  lausodunak  dira.

Oinaldeko  zorroak  grisaxkak  dira.

Zurtoineko  hostoen  orria  gehiene-

tan  ez  da  1 mm  baino  zabalagoa;

biribilduta  dago  eta  sekzio  gutxi

gorabehera suborbikularra edo elip-

tikoa  du;  ile  ugari  dituen  saihets

bakarra  du  gainaldean,  eta  eskle-

renkima  jarrai  nahiko  lodia  azpial-

dean.  8  mm-tik  beherako  luzera

duten  espikula  txikiak  ditu. Hauek,

4-6 lore dituzte, gehienetan mukroi-

dunak,  7  cm-rainoko  panikuletan

bilduak; uzkurtuak eta  tenteak dira,

ale  begetatiboak  baino  askoz  ere

luzeagoak. 

LORATZE: maiatza eta uztaila arte-

an ematen ditu loreak eta fruituak.

HABITATA ETA HEDAPENA:  Biz-

kaiko  golkoko  eta  kantauriko  itsa-

sertzeko  espezie  endemikoa  da.

Frantziako  hego-mendebaldeko

muturretik asturiaseko itsasertzerai-

no  ageri  da.  Kantabrian  zenbait

hareatzetan  ugaria  da;  bakana  da,

aldiz, mendebalderantz, Asturiasen.

Euskadin  bakakigu  desagertu  dela

hainbat hareatzetan; egun Bizkaian

populazio txiki bat eta Gipuzkoan bi

populazio  bakarrik  daude.  Duna

tertzioarioetan  edo  itsasertzeko

duna-landarediko  eremu  egonko-

rrenetan bakarrik ageri da.

MEHATXUAK:  Zarautzeko  popula-

zioa  kontserbazio-egoera  nahiko

onean  dago;  Oriokoa,  berriz,  opa-

roa da, baina  inguru horretako hiri-

gintza-egitasmoen  menpe  dago.

Bizkaiko  Festuca  vasconcensisen

populazio bakarra La Arenan dago

egoera  ahulean,  kaltetu  lezakeen

edozein  ezbeharren  arriskuan  bai-

tago.  Izan  ere,  hamarreko  batzuk

daude  70  m2-tan.  Oenothera  gla-

zioviana, Stenotaphrum  secunda-

tum edo Sporobolus indicus bezala-

ko hainbat espezie exotiko  inbadit-

zailek  duten  konpetentzia  handia

dunetako  flora  autoktonoarentzat

oso arriskutsua da; eta horrez gain,

bizileku duen ingurua udan aisialdi-

rako erabiltzen da; horren ondorioz,

ekosistema  hau  gehiago  degradat-

zen da. Noiz edo noiz gurpil-arras-

toak ikusi izan dira, segur aski, hon-

dartza  garbitzeko  erabiltzen  diren

ibilgailuek  eginak.  Ibilgailu  horiek

populazioaren erdi-erditik  igarotzen

dira, eta hainbat ale ere suntsitzen

dituzte.  Euskadiko  itsasertzean

endemismo  akitaniar-kantauriar

honek  duen  egoera  ezegonkorra

ikusita, beharrezkoa da espezie hau

eta  honen  bizilekuak  babesteko

neurriak hartzea, hemendik gutxira

gure  eskualdean  desagertutako

espezieen  zerrendan  agertzea

saihesteko.
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IDENTIFIKAZIOA
ETA EZAUGA-
RRIAK: urteroko lan-
darea  da,  sustrai
ahula  duena  eta
erraz  ateratzen
dena.  15-20  cm-rai-
noko  zurtoinak  ditu,
oso adarkatuak, bat-
zuetan lurrari ia itsat-
sita  daudenak.  Oso
hosto  txikiak  ditu,
peziolo  motzean
uzkurtuta  daude,
obobatuak eta  lauak
dira,  eta  muturra
trunkatua  dute  edo
baita muxarratua  ere;  gainaldea  gla-
broa  da,  baina  behealdea  irinduna.
Loreak  txikiak  dira, more  argiak,  eta
hostoz  hornitutako  zima  motzean
multzokatuta  daude.  Kaliza  glabroa
da, hodi-itxurakoa, 4-5  sepalo elkart-
zean  eratzen  dutena.  Lauzpabost
petalo ditu, obobatuak dira eta muturra
emarginatua eta oinean azkazal luzea
dute. Fruitua kalizetik ateratzen ez den
kapsula da, 2-4 kusku dauzka eta bar-
nean hazi ñimiño ugari ditu. 
LORATZE: apirila eta uztaila bitartean
loratzen  da,  eta  gero  zimeldu  eta
desagertu egiten da.
HABITATAETAHEDAPENA: landare
honen banaketa-area orokorrak Medi-

terraneoko  arro  handia  eta
Asiako  hego-ekialdeko  estepa-sako-
nuneak  hartzen  ditu.  Ebro  haraneko
eskualdeetan nahiko ohikoa da, baina
Euskadiko arroeta erabat bakana da,
lurzoru gazia dagoen tokietan bakarrik
aurkitzen  baita,  Añanako  diapiroan,
hain zuzen ere, gutxi gorabehera 650
m-ko  altueran.  Iturburu  gazikaren
baten  inguruko  lokatz gazietan popu-
lazio txikiak eratzen ditu. Urteroko lan-
darea denez, urtetik urtera populazio-
en ale-kopurua asko aldatzen da.
MEHATXUAK:  aipatu  den  bezala,
Ebro  haraneko  sakoneko  kubeta
endorreikoetan nahiko ohikoa da, bai-
na Kantauriko kostaldean falta da, eta
oso bakana da Euskadiko barnealde-
ko  lurretan.  Lurraren  gazitasunari
hertsiki  lotuta  dago,  eta  horregatik
gune  gazi  bakar  batzuetan  baino
ezin du aurrera egin. Oso populazio
txikiak  eratzen  ditu.  Nekazaritzako
makineriak  sortarazten  dituen  eral-
daketen aurrean oso ahulak dira, eta
harrien eta obra-hondakinen pilake-
ten ondorioz desager daiteke. Espe-
zie honen eta gatzari  loturiko beste
espezie batzuen kontserbazioa ziur-
tatu ahal  izango  litzateke, Añanako
diapiroa legez babestuko balitz.

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAU-
GARRIAK: landare belarkar bizi-
korra  da,  10-30  cm-ko  garaiera
du, glabroa da, eta lehortearekin
guztiz  belzten  da.  Ipurdi  luze
herrestaria  garatzen  du.  Hortik
zurtoin  etzanak  jaiotzen  dira,
behealdean  hostorik  ez  dituzte-
nak,  sekzio  lauangeluarra  dute-
nak eta oso adarkatuak direnak.
Hostoak  apur  bat  mamitsuak
dira, eta 6 eta 10 hosto bitarteko
bertiziloetan multzokatuta daude.
Motzak  dira,  2-8  mm  luze  eta
lineal  luzangak,  eta  bukaeran
mukroia  dute.  Loreek  4  petalo
hori  azpizorrotz  dituzte,  itxura
lauan  (gurpil-itxuran)  antolatuta
eta  panikula  laburretan  multzokatuta
daude. Fruituak bi karpelo subesferiko,
lau eta glabroz osatuta daude.
LORATZE: landarea uda betean  lorat-
zen da, ekaina eta iraila bitartean.
HABITATA ETA HEDAPENA:  landare
honen mundu-mailako banaketa oso txi-
kia  da, Akitaniako  kostalde  atlantikoak
eta  Euskadi  baino  ez  baititu  hartzen.
Beraz, Atlantikoko  endemismo  berezia
da.  Izan ere, EAeko guneak espeziea-
ren  hegoaldeko  erabateko muga  dira.
Bizkaian  ez  da  inoiz  landare  honen
aipamenik  egin,  eta  Gipuzkoan  garai
zenbait lekutan aipatu bazen ere, azkar
desagertzen  joan  da.  Izan  ere,  azken
urteotan landare honen presentzia orain

arte adierazitako guneetako batean bai-
no ez da egiaztatu. Landare honen habi-
tata kostaldeko hareatzetara mugatzen
da. Tamalez,  leku  horiek  orain  dela  bi
mendetik hona, gizakiaren eskuhartze-
ak direla eta, izugarri eraldatu dira.
MEHATXUAK:  kostaldeko  hareatzeta-
ko  beste  espezie  batzuekin  gertatzen
den  bezala,  urbanizazioen  eta  herri-
lanen  ondorioz  espezie  honek  inguru
naturala eraldatzeak eragindako efektu
larriak pairatu behar  izan ditu. Gainera,
habitata  hondartzetara  mugatzen
denez,  loratze-garaian (udan) zapaltze-
aren eragina ere pairatzen du. Horrek,
ezbairik  gabe,  antzinako  populazioak
kaltetu  zituen. Horregatik,  landare  hau
hondartza bakar batzuetako gutxi era-
biltzen diren lekuetan baino ez da sal-
batu.  Beraz,  oraindik  bizirik  dirauten
azken  lekuak  eraldatzeak  landarea
iraungitzea  eragingo  luke.  Landarea
oraindik bizi den hareatzak babesteaz
gain,  bere  populazioen  propaguluak
jasotzea komeniko litzateke, landatzen
saiatu  eta  iraganean  bizi  izan  zen
tokietan birsatu ahal izateko.
00ko  Zerrenda  Gorrian  Arriskuan
dauden espezieen artean dago.

FRANKENIA PULVERULENTA GALIUM ARENARIUM

FRANKENIACEAE FAMILIA RUBIACEAE FAMILIA

EU
SK

AD
IK

O 
M

ET
HA

TX
AT

UT
AK

O 
FL

OR
A

37



38

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: landare belarkar bizikorra da.
Ipurdi  luzea du. Bertatik, oso adarka-
tuak ez diren zurtoinak ateratzen dira.
Zurtoinok,  lurzoruaren  ezaugarrien
arabera, 30 eta 70 cm arteko garaiera
izaten dute. Behealdeko hostoak  lira-
itxura  pinatitsektuak  dira,  lakain  irre-
gularrak dituzte eta puntako zatia orbi-
kularra  eta  trilobatua  da.  Zurtoineko
hostoen  estipulak  behealdekoak
baino motzagoak  eta  horztunak  edo
osoak  dira.  Loreek  petalo  gorrixkak
dauzkate,  eta  hori  Geum  generoan
salbuespen-kasua  da;  lore-urriak
diren zimetan biltzen dira eta inklinatu-
ta daude. Kalizak ere gorrixkak dira,
eta 5 sepaloz eratuta daude; kanpoal-
deko  kaliz  txikia  (kalikulua)  balitz
bezala  antolatuta  dauden  beste  5
pieza ere badituzte. Lorezilak oso-oso
ugariak dira. Estiloak luzeak eta iledu-
nak dira, eta erdialderantz artikulatuta
daude. Karpeloek bizar luze eta luma-
kara  daukate,  eta  pedunkulu  luzea
duen muturreko  buru  batean  biltzen
dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:
Banaketa boreo-alpetarra duen landa-
rea da, hau da, oso iparraldean kokat-
zen diren  latitudeetan eta  ipar-hemis-
ferioko mendi garaietan bizi da. Iberiar
penintsulan  pirinioetako  eta
Kantabriako  mendikatean  ageri  da,
eta  gure  lurraldeko  eta  sistema
Iberikoko zenbait puntutan ere popu-
lazio bakanak ditu. Euskadin bi puntu-
tan  soilik  aurkitu  da.  Lehenengoa,
Gipuzkoaren  eta  Nafarroaren  arteko
mugan  kokatzen  da, Aralar mendile-
rroan. Bertan, landareak populazio txi-
kiak eratzen ditu kareharrizko harkait-
zen erlaitzetan, belar handiak dituzten
komunitateen  barnean.  Bigarren
kokalekua Arabako hegoaldean dago,
eta  bertan  errosazeo  honek  oso  lur
hezea  duen Quercus  roburen harizti
batean populazio txikia eratzen du.
MEHATXUAK:  banaketa  orokorra
boreo-alpetarra denez,  kuaternarioko
garai  hotz  eta  hezeen  ondoren  giro
egokietan  kantonatuta  geratu  ziren
landareen multzoan sartu behar dugu
landare hau. Aralarko populazioak iris-
teko zailak diren  tokietan daude, eta
gizakiaren  esku-hartzetik  ia  salbu
daude. Arabako  hegoaldeko  popula-
zioaren kasua, ordea, kezkagarriagoa
da.  Izan  ere,  lur  hezea  duen  harizti
txiki  batean  dago,  eta  egurra moztu
eta  ateratzeko  edozein  esku-hartzek
oso  erraz  eralda  dezake.  Euskadiko
hegoaldeko  Quercus  roburen hariz-
tiak  legez  babestu  beharko  lirateke,
zuhaitz horren hegoaldeko populazio-
ak  Interes Bereziko  landaretzat kata-
logatu  baitira.  Babes  horrek  landare
hau eta antzekoak kontserbatzen eta
berreskuratzen lagunduko luke.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  mulu  edo  zuhaixkatxo  txiki

honek  15-50  cm-ko  garaiera  du.

Adarrak zurtoinarekiko perpendikular-

ki  ateratzen  dira,  eta  behealdekoak

lurrean  etzanda  daude.  Izar-itxuran

sortzen diren adartxo gazteak ile labu-

rragoekin nahastuta dauden ile luzeez

estalita  daude.  Hostoak  oposatuak,

luzangak  eta  lauak  dira,  gainaldea

berdexka eta atzealdea zurixka dute,

eta  goialdekoek  ez  dute  peziolorik.

Loreen kalizak 3 sepalo berdexka eta

5 petalo ditu. Petaloak horiak eta han-

diak  dira,  3-4  cm  arteko  diametroa

dute, eta hirunaka edo bosnaka bilt-

zen  dira  adartxoen  muturrean.

Lorezilak  oso  ugariak  dira.  Estiloa

laburra da. Fruitua sekzio  triangelua-

rra  duen  kapsula  oboidea  da,  eta

inguruan hanpadura  txikia duten hazi

ñimiño ugari dauzka. 

LORATZE:  udaberriaren  bukaeran

loratzen da, maiatza eta ekaina bitar-

tean. Fruituak udan heltzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  landa-

re honen banaketa orokorra atlantikoa

da.  Iberiar Penintsulako  ipar-mende-

baldeko  koadrantea  eta  Frantziako

hego-mendebaldea  hartzen  ditu.

Euskadin, garai bateko lekukoen ara-

bera, Gipuzkoako eta Bizkaiko puntu

bakan  batzuetan  bazegoen  landare

hau,  baina  egun  Izki  mendietan

(Araba)  bakarrik  aurkitu  da.  Landare

honen  banaketa,  orokorrean,  pixka

bat  hezeak  diren  harea-lurzoruetako

txilardi  eta  estrepadietako  espeziea

da. Gure lurraldean lur aske eta hare-

atsua  duten  soilguneetan  bizi  da,

Quercus  pyrenaicaren baso  handi

baten argiguneak  kolonizatzen dituz-

ten Ulex europaeusen otadien barne-

an.

MEHATXUAK: mulu hau gure  lurral-

dean horren bitxia bada, lurrazal hare-

atsu zabal gutxi dagoelako da. Gure

hareatzak  ez  dira  Landetakoak  eta

iberiar penintsulako ipar-mendebalde-

koak  bezain  handiak  eta,  beraz,  ez

dira  landare  honentzat  haiek  bezain

egokiak. Horregatik,  orain  dela  gutxi

Izkiko  ingurunea Parke Natural  izen-

datzea berri ona izan da. Leku horre-

tan  Cistaceae  familiako  kide  honen

eskakizun ekologiko beretsuak dituz-

ten  espezie  nahikotxo  bizi  da.

Izendapen horri esker, babes globalen

bat izango dute. Espezie hauek -argia

gustuko  izaten dute- ugaldu ahal  iza-

teko,  soilgune  hondartsuak  eta  sas-

trakadi  zabalak  behar  dituzte.

Ezagutzen den Halimium populazioa

oso  txikia da. Landare hau ugaltzea

oso  interesgarria  izango  litzateke.

Ugalketa  hori  haziekin  nahiz  era

begetatiboan  egin  daiteke.  Horrela,

jarraipen egokia eginez, antzeko giro-

etan  landarea  sartzea  komeni  den

aztertzeko aukera izango genuke.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  landare  belarkara  bizikorra

da, mamitsua,  ilerik gabea eta gehie-

nez  10-25  cm-koa.  Zurtoinak  adart-

suak dira eta lurpean daudenean sus-

trai  txikiak garatzen dituzte adabegie-

tan.  Hostoak  5-20  x  3-10  mm-koak

dira, berde distiratsuak eta obatuak eta

luzanga-eliptikoak  bitartean.  Nerbio

bakarra dute, zorrotzak dira, ertz gar-

dena  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,  baka-

rrak  eta  galtzarbekoak,  edo muturre-

koak  eta  gehienez  6  loreko  zimetan

bilduak.  3-5  x  2,5-3  mm-ko  5sepalo

aske ditu. Sepalook obatuak edo oba-

tu-luzangak eta berde-horixkak dira. 3-

5 x 2-3 mm-ko 5 petalo oso ditu  lore

arretan,  emeetan  txikiagoak  dira,

zuriak  edo  zuri-berdexkak.  Fruitua

kapsula bat da, orokorrean 6-10 mm-

ko  diametrokoa,  kaliza  baino  luzea-

goa. Heltzean 3 edo 5 hortz kamutse-

tan zabaltzen da eta ia esferikoak edo

udare-itxurakoak  diren  3-8  hazi  txiki

marroi  ilun,  distiratsu  eta  leun  askat-

zen ditu. Ugaltze-aldia apirila eta abuz-

tua bitartean da.

HABITATA ETA HEDAPENA:  itsa-

sertz  kantauriar-atlantikoko  hareatze-

tako berezko espeziea da.  Itsasertze-

ko  duna-sistemetako  landarediaren

lehen lerroan bizi da, harearen dinami-

ka zorrotzaren menpe; han,  itsasgora

bizietan hainbat arribazoi pilatzen dira.

Euskadiko  8  kokagunetan  desagertu

da, baina bizirik dago, oraindik, beste 6

hareatzetan,  nahiz  eta  guztietan  ale-

kopurua oso txikia izan.

MEHATXUAK:  landare hau Euskadin

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  erabilt-

zen diren guneetan, alegia-Kantauriko

itsasertz  osoan  atzera  egitea  eragin

du. Kokagune horietan guztietan arris-

ku handia du  landare honek gizakiak

nahi gabe mozteko;  izan ere,  landare

honek  ez  du  zapalketarik  jasaten.

“Hondartzako  esne-belarra”rekin

(Chamaesyce  peplis) gertatzen  den

bezala, beharrezkoa da gure hondart-

zak eta dunak ulertze-

ko  modua  aldatzea;

hala,  biologia-dinami-

ka berezia duten natu-

ra-guneak direla ulertu

behar da, eta ez aisial-

dirako  azalera  hareat-

su soilak, inguru haue-

tako  espezie  bereziak

kontserbatu nahi badi-

tugu.
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IDENTIFIKAZIOA
ETA EZAUGA-
RRIAK:  landare
belarkara da. Lurpeko
ipurdia du, eta berta-
tik  goialdea  bakarrik
adarkatua  duten  zur-
toin tenteak ateratzen
dira. Hostoak  txanda-
katuak dira, eta orriek
ertza zerraduna duten
foliolo mehe eta luze-
ak  eratzen  dituzten
sartune  sakonak
dituzte. Loreak zurtoi-
nen  muturrean  luku
laburretan taldekatuta
daude,  ia  korinbo-itxurakoak  dira.
Lore bakoitzak pedizelo  luzea du eta
oinean  ez  du  braktearik.  Lau  sepalo
berdexka eta  jauskor, eta beste hain-
beste petalo hori bizi ditu, ohiko gurut-
ze-forman  antolatuta.  Fruitua  silikua
nahiko motza eta apur bat puztua da.
Fruituak  ilara bakarrean antolatutako
hazi  ugari  ditu,  eta  hauek  fruituaren
kuskuak elastikoki irekitzean barreiat-
zen dira. 
LORATZE:  uda  betean  loratzen  da,
ekaina eta abuztua artean.
HABITATA ETA HEDAPENA:
Europako  mendebaldeko  mendi
garaietako  berezko  espeziea  da.
Desberdintasun interesgarria duten bi

subespezie ditu. Tanacetifolia subes-
peziea Alpeetan  bizi  da;  suffruticosa
subespeziea,  ordea, Pirinioetako  eta
Kantabriako mendikatean  bizi  da. Bi
mendikate  hauen  artean,  Aizkorri
mendilerroan (Gipuzkoa) kokaleku bat
du. Gipuzkoan ezagutzen den popula-
zio  bakarra  oso  txikia  da,  eta  dolina
karstiko  baten  barru-barruan  erdi
ezkutatuta dago. Lurzoru aberats eta
humiferoek landare honen eta mendi-
giro freskoetako berezko beste landa-
re  batzuen  garapena  ahalbidetzen
dute.
MEHATXUAK:  espeziearen  eremu
orokorra oso zatikatua da, eta geogra-
fikoki oso aldendurik dauden bi subes-
pezie  ditu.  Horrek  pentsarazten  ditu
Euskadin duen urritasuna hein batean
faktore  bioklimatikoen  ondorio  dela,
eta litekeena da faktore horiek popula-
zioak  bakartzea  eta  gutxitzea  eragin
izatea. Gainera, baliteke ere mende-
tan  egin  den  abeltzaintzak  landarea
zapaldu eta espeziea bakantzea bult-
zatu  izatea.  Bizi  den  gune  txikia
babestea  eta  haziak  in  situ  lortzea
interesgarria litzateke; landatzen saia-
tu eta  landarea antzeko  tokietan bir-
sartu ahal  izateko, beharrezkoak  lira-
tekeen kontrol eta jarraipenak eginez.

IDENTIFIKAZIOA ETA
EZAUGARRIAK:  zuhaix-
ka handia da eta 3 m-rai-
nokoa  izan  daiteke.  Adar
tenteak ditu, eta zaharrak
arrakalatuak  eta  horixkak
dira.  Hostoak  bakunak,
lauak,  luzanga-lantzeola-
tuak eta akuminatuak dira,
oina falka-itxurakoa da eta
peziolo motza dauka; gai-
naldean  zenbait  iletxo
dituzte eta azpialdea zeta-
dunak  dute.  Loreak
horiak  eta  papilionatuak
dira, bost piezako korola
daukate,  bexilo  edo
estandarte  dortsala  han-
dia da, eta bi albo-hegal
eta gilaren bi pieza lotuak
dituzte. Kaliza ile zetadu-
nez estalia dago eta hodi
laburra  da;  bertatik  bi
ezpain  irteten dira: goiko
ezpaina  bi  hortz  triangeluarretan
sakonki bananduta dago, eta beheko-
ak  hiru  hortz  txiki  dauzka.  10  lorezil
ditu eta denek harizpiak  lotuta dituzte
(monadelfoak  dira).  Fruitua  15-25
mm-ko  leka bat da,  luzanga,  ile zeta-
dunak  ditu,  eta  barnean  3-6  hazi
dauzka. 
LORATZE: maiatza eta uztaila bitarte-
an  loratzen  da,  eta  fruituak  udaren
bukaeran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: mende-
baldeko  landare  mediterraneoa  da.
Iberiar penintsulako ipar-mendebalde-
an hedatzen da, eta bertan du bana-
keta-area nagusia. Ekialdean, Pirinio-
etako  bi  isurialdeetan  du  erabateko
muga,  eta  hegoaldean  Afrikako  ipa-
rralderaino  heltzen  da.  Iberiar  penin-
sulan oso ohikoa da Kantabriako men-
dikatean,  sistema  Iberikoan  eta Zen-
tralean. Euskadi Arcena mendilerroko
puntu  batzuetan  bakarrik  aurkitu  da;

horiek, Kantabriako
mendietako  popu-
lazio oparoaren eta
Pirinioetako  popu-
lazio  txiki  eta
bakartuen  arteko
lotura dira. Landare

honen banaketa-area osoa hartuta, lur
silizeoetako basoen hainbat ordezka-
pen-sastrakadietan nagusi  izan daite-
keen sastraka da. Baina gure lurralde-
an badirudi erliktikoa dela, eta hareha-
rrizko  irtengune  batzuetan  baino  ez
dela  bizi;  bertan  geratzen  diren  ale
apurrek ez dute inguruan nagusi diren
pagadietan eta pinu gorrien pinudien
gerizperik.
MEHATXUAK:  antzeko  beste  kasu
batzuetan gertatzen den bezala, badi-
rudi  landarea  bakana  izateak  bere
banaketa orokorrarekin zerikusia due-
la  eta,  beraz,  eragile  bioklimatikoen
ondorioa  dela.  Kezkagarriena  da
Arcena mendilerroko  (Araba) popula-
zioen hedadura txikia eta aleen kopu-
ru  urria. Garrantzitsua  da  ezagutzen
diren  zuhaixka honen ale apurrak ez
kaltetzea  eta,  aleak  gehitu  eta
indartzeko  asmoz,  haziak  erabiliz
espeziea sustatzen ahalegintzea.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAU-
GARRIAK:  landare  belarkara
bizikorra  da,  gramineo-itxura-
koa  (“belarra”) eta errizomarik
gabea;  horrenbestez,  ez  du
belardi  trinkorik  osatzen.
Gehienez 10-50 cm-ko altuera
dauka.  Zurtoinak  tenteak  edo
oinean pixka bat okertuak eta
zurrunak dira; 1-3 begi pubes-
zente dituzte, batik bat paniku-
laren  azpian  multzokaturik.
Lorerik  ematen  ez  duten  zur-
toinetako  hostoak  berde-urdinxkak,
gehienetan  5  cm-tik  beherakoak  eta
konbolatuak dira eta gutxienez azpiko
aldean,  ukitzerakoan  latz  samarrak
dira.  1 mm-rainoko mintzezko  ligula
du.  Infloreszentzia  panikula  berde-
zilarkara  oso  trinkoa  da,  luzanga
estua eta beheko aldean etena. Espi-
kulek  2-3  lore  dituzte  pedizelo  oso
laburren  gainean.  Glumak  oso  des-
berdinak  dira  eta  mintzezko  ertzak
dituzte;  behekoak  nerbio  bakarra  du
eta  goiko  glumaren  -honek  3  nerbio
ditu-  neurtzen du gutxi gorabehera. 
LORATZE: ekaina eta uztaila bitarte-
an loratzen da.

HABITATA ETA HEDAPENA:  bana-
keta kantauriar-atlantikoa duen espe-
zie hau duna  tertziario edo  finkoetan
bakarrik  ageri  da  itsasertzeko  duna-
landaredietan. Euskadin, Gipuzkoan,
Zarautzeko  dunetan  bakarrik  aurki
daiteke,  eta  Bizkaian  Gorlizen.
Pasaian eta La Arenan ere izan zena
badakigu.
MEHATXUAK:  espezie  hau  urria  da
Zarautzen; izan ere, golf zelaiko duna
tertziarioetan bakarrik ageri da; dena
den,  kontserbazio-egoera  onean
dago.  Bere  biziraupenak  ziurtaturik
dirudi, giza presioa areagotzen ez den
bitartean.  Gorlizen,  aldiz,  landare-

espezie erruderal eta exotikoek
eraldaketa  eta  inbasio  handiak
eragiten dituzte eta, horrez gain,
gizakiak  eskuhartu  du  hainbat
gune  aisialdirako  egokitzeko;
horien ondorioz, Koeleria albes-
cens  espeziearen  populazioa
izugarri  murrizten  ari  da.  Ia
populazioaren erdia Ondargane
hareatzan  dago,  erietxearen
hego-ekialdean.  Beharrezkoa
da  gune  hori  legez  babestea,
espezie honen eta  liburu hone-
tako beste bi espezie mehatxa-
turen biziraupena bermatzeko.
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IDENTIFIKAZIOA ETA

EZAUGARRIAK:  landare

belarkar bizikorra da, bat eta

bi  zehe  arteko  garaiera

duena.  Lurpeko  ipurdi  lodia

dauka,  eta  bertatik,  ertzetan

hegal  nabarmenak  dituzten

zurtoin  tenteak  ateratzen

dira. Hostoek 2-4 pare foliolo

luzanga dituzte, nerbio nagu-

siaren muturrean mukroi bat

dute,  eta  kiribil  gabeak  dira.

Loreak  irekitzean  gorrixka-

moreak  dira  eta  lehortzean

urdinxka bihurtzen dira; nahi-

ko  handiak  dira,  22-15 mm-

koak, 4-6 aleko luku laxoetan

ateratzen  dira  hostoen  galt-

zarbetik,  eta  hauek  baino

handiagoan  dira.  Kalizaren

hortzek oso  tamaina desber-

dina dute. Fruitua ohiko  leka

bat da, 3-4 cm  luze,  luzatua

eta mehea da (5 bat milimetro zabal)

eta heltzen denean belztu egiten da. 

LORATZE: udan loratzen da, ekaina

eta abuztua bitartean. Fruituak udaz-

kenaren hasierarako heltzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  erdi

eta  mendebaldeko  Pirinioetako

espezie endemikoa da. Balkanetako

antzeko  landareekin  erlazionatuta

dago. Horregatik, bereizketa biogeo-

grafikoa  nabaria  da. Mendebaldeko

erabateko  banaketa-muga  Altzania

mendilerroaren  Arabako  zatian  du.

Oso  populazio  txikiak  eratzen  ditu,

kareharrizko  harkaitzetako  erlaitz

eskegien zelaigune ospeletan kanto-

naturik daude, eta  sarritan  lainotuta

daudenez, oso leku hezeak dira.

MEHATXUAK:  mendebaldeko  Piri-

nioetako  giroaren  antzekoa  duten

tokietan  ohikoa  da  lekadun  hau.

Gure  lurraldean Altzania mendilerro-

ko gune egoki bakarrean babestu da,

eta  badirudi  egun  baino  hotzagoak

ziren  garaietako  erlikia  dela.

Zorionez,  ganaduarentzat  ere  sart-

zea  zaila  den  leku  batean  bizi  da.

Beraz  landarearen  biziraupena

berma  liteke  bere  gordelekuak

babestuz,  eta  alboko  mendietako

antzeko  inguruetara  zabaltzen  saia-

tuz.

00ko  Zerrenda  Gorrian  espezie

Kalteberen artean dago.
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IDENTIFIKAZIOA ETA
EZAUGARRIAK:  landare
belarkar  bizikorra  da,  10-40
cm-ko  garaiera  dauka,  eta
hostoak eta zurtoinak glabro-
ak dira. Oineko errosetan bilt-
zen  dira  hostoak.  Hostook
obabatu  estuak  dira,  eta
pezioloa  orria  bezain  luzea
da;  pinatinerbioak  dira,  eta
alboetako  10  nerbio  nabari
baino gehiago dituzte. Zurtoi-
naren goialdean adar  loredun
ugari ageri dira. Loreak galbu-
ru  luzeetan antolatuta daude,
3-8  cm-koak  eta  laxoak  dira;
nahiko estikula handiak dituz-
te,  7-10 mm-koak,  eta  zenti-
metro  bakoitzeko  1-3  burux-
ka-multzo  biltzen  dira. Kaliza
inbutu-itxurakoa eta orbelkara
da  eta  5  hortz  zorrotz  ditu
muturrean. Korola 5 petalo morez era-
tuta  dago. Petaloak  askeak,  luzangak
eta oinean falka-itxurakoak dira. Korola-
ren oinari txertatuta 5  lorezil ditu, peta-
loekin  aurrez  aurre.  Landare  honen
generokoa den Limonium vulgare dela-
koaren antza du, Limonium vulgareren
hosto-txortenaren  luzera orriaren  luze-
raren  erdia  da  gehienez,  galburuak
motzagoak dira eta trinkoki taldekatuta
daude. Espikulak txikiagoak dira (5-6,5
mm). 
LORATZE:  uztaila  eta  iraila  bitartean
loratzen  da,  eta  fruituak  udazkenaren
hasieran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: espezie
honen  banaketa  orokorra  Europako
kostalde  atlantikoetara,  eta  iberiar
penintsulan,  Kantauriko  kostaldera
mugatzen da. Iraganean, Bizkaiko pun-

turen batean bazegoela aipatu zen, bai-
na egun, Euskadiko  lurraldean Gipuz-
koako kostaldeko gune gutxi batzuetan
baino ez da aurkitu. Paduretako landa-
rea da, eta estuarioetako  lokatz gazie-
tan bizi da; bertan oso populazio txikiak
eratzen ditu eta arrisku larrian daude.
MEHATXUAK:  estuarioetako  berezko
espeziea denez, populazioek azken bi
mendeetan  kalte  handia  jasan  dute
habitat ahul horiek eraldatu eta hondatu
baitituzte.  Oraindik  dirauten  padura
urriak legez babestea ezinbestekoa da.
Populazio naturaletan  lortutako propa-
guluak erabiliz  landarea ugaltzea  lortu-
ko balitz, iragan hurbilean bizi zela fro-
gatu den tokietan birsartzeko ahalegina
egitea komenigarria litzateke.
00ko Zerrenda Gorrian espezie Kal-
teberen artean dago.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: landare  belarkara  bizikorra
da, 10-35 cm-koa. Hostoak eta zurtoi-
nak  ilerik  gabeak  dira  eta  gara  gutxi
ditu. Hostoak oinaldeko erroseta bate-
an  bildurik  daude;  orria  luzanga-lant-
zeolatu estua edo zabala izan daiteke.
3-5  nerbio  ditu,  pezioloaren  neurria
orriaren ?-3/4 da, punta zorrotza dau-
ka, bai eta 1-3 mm-ko mukroi fina ere.
Gara 8-35 cm-koa da, tentea eta zuze-
na edo pixka bat sigi-sagakoa izan dai-
teke. Loreak 4-12 mm-ko galburu luze-
tan  daude,  infloreszentziaren  erditik
gora; pixka bat okertuak dira,  tenteak
edo  zutituak,  eta  espikula  txiki  ugari
dituzte, bata bestearen ondoan jarriak
(zentimetro bakoitzeko 9-13). Espiku-
lak erraz erortzen dira fruktifikazioaren
ondoren,  eta  3-8  lore  dituzte.  Kaliza
inbutu-itxurakoa eta orbelkara da, eta
puntan bost hortz zorrotz ditu. Korola
bost  petalo  kuneiforme,  aske  eta
more-gorrixkaz osaturik dago. 
LORATZE: ekaina eta abuztua bitarte-
an ematen ditu loreak eta fruituak.
HABITATA ETA HEDAPENA:  itsa-
sertzeko espezie hau Europako men-
debaldeko kosta kantauriar-atlantikoe-
tan  zehar  banatzen  da,  Frantziatik
Gibraltar  eta  Marokoraino.  Iberiar
penintsulako  populazioak  oso  urriak
dira;  izan  ere,  Kantabriako,  Bizkaiko

eta Cadizeko kostetan eta Portugaleko
hego-mendebaldekoetan  bakarrik
ezagutzen  da.  Euskadin  populazio
bakarra ezagutzen da, orain gutxi aur-
kitutakoa,  Bizkaiko  mendebaldean,
Barbadun  ibaian  (Muskizen). Olatuek
kareharrizko  itsaslabarretan eta kosta
kantauriarrean  astindutako  hainbat
gunetan  da  berezkoa  espezie  hau,
padurak  eta  duna-ekosistemak  bat
egiten  duten  guneetan,  hain  zuzen
ere.  Leku  horietan  oso  komunitate
bereziak osatzen ditu,  itsaslabarretan
eta  paduretan  bizi  diren  Limonium
binervosum, Armeria maritima bezala-
ko beste hainbat espezierekin batera;
bai  eta  batzuetan  Frankenia  laevis
espeziearekin ere.

MEHATXUAK: espezie honen mehat-

xu  nagusia  da  bere  habitata  balizko

ezbeharren  aurrean  oso  ahula  dela.

Ezbehar horiek giza jardueren (isurke-

tak, ustekabeko ihesak...), nahiz uhol-

deak bezalako hondamendi naturalen

ondorio  izan daitezke. Kontuan hartu

behar  dira,  halaber,  CLH  enpresak

inguru  horretan  dituen  biltegiak  kent-

zeak  -enpresak  aurreikusita  dauka

hori- eta ondorengo berritze-lanek sor

ditzaketenak.  Espezie  hau  zeharo

mugatu egiten dute mareen ureztatze-

mailak  -ezin baita handiegia ezta  txi-

kiegia izan- eta hareasubstratuen pre-

sentziak. Populazio hau agertzea bal-

dintzatzen  duten  bi  faktore  horietako

bat nabarmen eraldatuko lukeen edo-

zein  jarduerek  -berritzeko  asmoekin

eginda  ere-  arrisku  larrian  jar  lezake

espezie  honen  biziraupena  Euskadi

itsasertzeko kokagune bakarrean.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: mulu  txiki honek da 30  (50)

cm-rainoko altuera du. Adarrak  lurzo-

ruaren  gainean  etzanda  daude  eta

kotoi-itxurako 3 foliolo eta pezioloaren

oinean  bi  estipula  zabal  dituzte.

Loreak  horiak  dira,  ohiko  tximeleta-

itxurakoak, eta 5-10 lore-luku laburre-

tan  taldekatzen  dira.  Espiralean  2-3

bira dituzten disko-itxurako lekak ditu,

kotoi-itxurako  ileez estalita daude eta

erdian  zulo  bat  dute.  Haziak  txikiak

dira, giltzurrun-itxurakoak. 

LORATZE: apirila eta ekaina bitarte-

an loratzen da eta lekak udaberriaren

bukaeran eta udan heltzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:

Europako  kostalde  mediteraneo  eta

atlantikoetan  hedatzen  da.

Kostaldeko duna eta hareatzetan soi-

lik  bizi  da.  Euskadin  Bizkaiko  eta

Gipuzkoako itsasbazterretako zenbait

puntutan bazegoela dioten antzinako

dokumentuak daude. Orain dela urte

gutxi arte, Bizkaiko puntu batean eta

Gipuzkoako  beste  batean  zirauen.

Egun,  badirudi  Bizkaiko  populazioa

erabat  desagertu  dela.  Gipuzkoako

puntuan, hareatzetan bizirik dirau, ziu-

rrenik  ingurune  horren  berariazko

babesari, eta kudeaketa-arduradunen

mentalizazio eta ezagutzari esker.

MEHATXUAK:  orain  dela  urte  gutxi

arte ezagutzen ziren populazioak oso

txikiak  ziren.  Izan  ere,  egin  diren

azken  ikustaldietan,  populazio  horie-

tako bat ez zen  ikusi. Hondartzetako

floraren  arazo  arruntek  kalte  egin

diete  populazio  hauei  ere:

urbanizazioek,  aparkale-

kuek, zapalketak, hondarra

bahetzeak,  etab.  Edozein

eraldaketek landare honen

biziraupena  arriskuan  jart-

zen  du.  Horregatik,  ezin-

bestekoa da landarea ageri

den  lekuak  lege babestea,

eta  espeziea  arriskuan  jar

dezaketen  jarduerak

saihestea.  Propaguluak

jasotzea  ere  komenigarria

litzateke,  landare  hau

zabaltzeko  eta  lehen  bizi

zen  tokietan  birsartzeko,

oraindik ere  landarea bizi-

rik irauteko gutxieneko bal-

dintza  egokiak  dituzten

lekuetan.
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IDENTIFIKAZIOA
ETA EZAUGA-
RRIAK: oso zurkara
den  zuhaizka hau 60
cm-rainoko  altuera
du; adar asko ditu eta
gehienetan tentea da;
guruinez  eratutako
indumentu  batez  ia
osorik estalita egoten
da, eta horrek ukitze-
an  itxura  itsaskorra
ematen  dio.  Hostoak
txandakatuak  dira;
bakoitzak  hiru  foliolo
luzanga  ditu.  Foliolo-
ak  lineal-eliptikoak,  lantzeolatu-
kuneiformeak  edo  obobatuak,  horz-
tunak,  glabroak  edo  puberulu-
guruindunak dira. Estipulak peziolo-
en  oinaldean  daude,  hein  batean
pezioloari  lotuta;  zati  askea  gutxi
gorabehera  lantzeolatua  da,  osoa
edo hortz gutxikoa. Galtzarbeko lore-
ak  bakarrak  dira  eta,  gehienetan,
zurtoinen  puntan multzokatuta  dau-
denez,  luku-itxurako  infloreszentzia
osatzen  dutela  dirudi.  Pedunkulua
hostoa  bezain  luzea  edo  luzeagoa
da, tente-zutitua eta 2-8 mm-ko biza-
rra dauka. Kaliza ezkila-itxurakoa da
eta puntan 5 hortz estu ditu. Koroa
horia  da,  kaliza  baino  2-2,5  aldiz
luzeagoa eta, ohi den bezala, 5 pie-
zak  tximeleta-itxuran  kokaturik  ditu
(bi behean, gila baten bidez  loturik;
bi  alboetan  (hegalak);  eta  piezarik
handiena,  estandartea,  goiko  alde-
an). Fruitua  ile guruindunez estalita-
ko leka puztu subzilindrikoa da eta 2-
8 hazi arre ditu barnean. 
LORATZE: oro har, apirila eta ekai-
na  bitartean  ematen  ditu  loreak  eta
fruituak,  baina  bigarren  loraldi  bat
ere  izan dezake, urriagoa, abendua
eta urtarrila artean.
HABITATA ETA HEDAPENA:  Medi-

terraneoaren men-
debaldeko  lurzoru
hareatsu  landuga-
beetan  bizi  ohi
den  (psamofiloa)
espezie  hau  ibe-
riar  penintsulako
itsasertzeko  hare-
atzetan  bizi  da,
Kataluniako koste-
tatik  Portugaleko
erdialderaino  (oso
barnean  sartzen
da  bertan).  Kan-
tauriko  itsasertza-
ren  erdian,  aldiz,

oso  gauza  bitxia  gertatzen  da: Gali-
ziako eta Asturiaseko itsasertzetan ez
da ageri. Landare hau ugaria da Kan-
tabriako dunetan; Euskadin populazio
bakarra dago Bizkaiko mendebaldeko
muturrean, La Arenan.
MEHATXUAK:  litekeena da espezie
hau  egun  Euskadiko  kostaldean
bakana  izatea,  eragile  biogeografi-
koengatik ez ezik, ongi kontserbatu-
tako  duna-sistema  gutxi  daudelako.
Landare honen bizileku den  ingurua
aisialdirako  erabiltzen  da,  eta  hori
landare  honen  populazioarentzat
etengabeko  mehatxua  da.  Steno-
taphrum  secundatum,  Oenothera
glazioviana eta  Conyza generoko
beste hainbat espezie exotiko  inba-
ditzaile etengabe hazten ari dira eta
nabarmen ari dira murritzen espezie
honen habitataren azalera eta kalita-
tea. Euskadin ezagutzen den popu-
lazio bakarra oso txikia eta ale gutxi-
koa da; ale horietako batzuk  itsasla-
barretan  daude,  haizeak  ekarritako
harea-substratuetan.  Interesgarria
izango  litzateke duna  zaharberritze-
ko eta espezie exotiko erasotzailee-
nak kentzeko lanak egitea, dunetako
espezie  honen  eta  beste  hainbaten
biziraupena bultzatzeko.
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IDENTIFIKAZIOA ETA
EZAUGARRIAK:  orkideo
hau  landare  belarkar  bizi-
korra  da,  eta  lurpean  bi
tuberkulu  oboide  eta  oso
ditu.  Oinaldeko  hostoek
erroseta  faltsua  eratzen
dute lantzeolatuak dira eta
ertz oso uhindua, ia krispa-
tua,  dute.  Loreak  arrosak
dira,  loraldiaren  hasieran
luku  trinko  ia  piramidala
eratzen dute, eta  landarea
heltzen  denean,  lukua
luzatu egiten da. Sepaloak
elkar-ukitzaileak  eta
kasko-formakoak  dira.
Labeloak  lobulu  lineal  eta
zorrotzak  ditu,  gizakiaren
beso  eta  zangoen  karika-
turak  balira  bezala;  oinal-
dean obarioa baino motza-
goa den ezproi bat dauka.
Hazi ñimiño ugari ditu, eta
kapsula-erako  fruituak  zarrtatzean
sakabanatzen dira.
LORATZE: apirilean  eta maiatzean
loratzen  da,  eta  fruituak  udaren
hasieran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: espe-
zie honen ohiko banaketa mediterra-
neoa  da.  Asia  Txikiko  kostaldetik
Afrikako  iparralderaino  eta
Portugaleko  hegoalderaino  ezagut-
zen  da.  Iberiar  penintsulan  hego-
erdialdean dago, eta Ebro haranetik
gora  gure  lurralderaino  iristen  da.
Oso  bakana  da  gure  latitudeetan.
Ezagutzen  diren  kokagune  urriak
azken  urteotan  aurkitu  dira.
Euskadiko  populazio  guztiak
Arabako hegoaldean daude (Burgos
eta Errioxa probintzia mugakideetan
ere bai), normalean inguru lehor eta
eguzkitsuetan.  Orkideo  ikusgarri
honek normalean ale gutxiko popu-
lazioak eratzen ditu, larre lehorretan

bai eta abaritz- eta erromero-sastra-
kadien argiguneetan ere.
MEHATXUAK:  Euskadi  dirudienez
klima-  eta  giza  eragileen  ondorioz
da orkideo hau hain bakana. Klimari
dagokionez, argi dago Penintsularen
iparraldeko  giro  fresko  eta  hezeak
ez  direla  batere  egokiak  landarea-
rentzat;  izan ere,  iparraldeko bana-
keta-mugetako  bat  gure  lurraldean
du. Landare honen populazioei kalte
egin  dieten  giza  jardueren  artean
heri-lanak  dira  nagusiak,  batik  bat
komunikazio-sareak eraldatzea, edo
orain  dela  gutxi, mahastiak  handit-
zeko,  makineria  astunarekin  egin
diren  lurzoruen  harrotzeak.  Horrek
guztiak,  jadanik txikiak diren eta ale
gutxi dituzten populazioei kalte han-
dia egin die. Ezagutzen diren koka-
gune  urriek  babestua  egon  behar
dute,  landare  kalteberen  artean
katalogatu eta gero ere jasan dituen
eraso gogorretatik.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  belar bizikorra da. Udazkena

aurrera  doan  heinean,  aireko  atalak

zimeldu  egiten  dira,  eta  udaberrian

berriz ernetzen dira. Lurpeko errizoma

laburra  dauka,  eta  horren  muturrean

hostotxoek  oin-erroseta  bat  eratzen

dute. Hostotxo horiek lantzeolatuak dira

eta ertz osoa dute, goialdea berde argia

da; behealdea, ordea,  irin-itxura  (hortik

dator bere izena) ematen dioten iletxoz

estalita dago. Errosetatik gara (hostorik

gabeko  zurtoina) ateratzen da, altuera

zehe batetik beherakoa duena; muturre-

an  loreak  ditu,  ginbailean  taldekatuta.

Lore bakoitzak elkarri lotutako 5 sepalo

dituen kaliza dauka. Korola hoditxo bat

da, muturrean zabaldu eta 5 petalo arro-

sa  ageri  dituena.  Lore  hauen  kolore-

aldaketa  oso  berezia  da:  loraldiaren

hasieran arrosak dira eta heltzen doa-

zen heinean ilundu egiten dira, urdin ilu-

nak diren arte. Fruitua zilindro-formako

kapsula bat da, hazi txiki ugariz betea. 

LORATZE:  maiatzean  eta  ekainean

loratzen da, eta uda betean lore beran-

tiar batzuk ere ematen ditu.

HABITATA ETA HEDAPENA:  Asiako

iparraldean eta Europan hedatzen den

landare  boreo-alpetarra  da.  Iberiar

penintsulan Pirinioetan eta Kantabriako

mendizerran bizi da batik bat. Bi mendi-

kate horien arteko  trantsizio-mendietan

eta sistema iberikoan ere badago, baina

oso  bakana  da.  Euskadin  Gasteizko

mendietan (Araba) soilik ezagutzen da,

950 eta 1.100 m artean. Landare hau

ohikoa da  iturburu karbonodunetan eta

urte  osoan  lehortzen  ez  diren  erreken

ertzetako  belardietan.  Beste  espezie

nabarmen  batzuekin  batera  ageri  ohi

da;  hala  nola,  Carex  davalliana eta

Drosera longifolia espezieekin.

MEHATXUAK: ezagutzen den popula-

zio bakarra, eremu oso  txikiak hartzen

dituzten  azpi-populazio  gutxi  batzuez

eratuta dago. Litekeena da egun eremu

murritza  izatea  eragile  klimatikoen

ondorioz, garai hotz eta hezeagoetako

ohiko  floraren adierazgarri baita. Egun

iparralderago dauden latitudeetako (edo

garaiera handiagoetako)  floraren balio-

kidea da. Azken glaziazioetako erlikiat-

zat har daiteke. Egun, gizakiaren eragi-

nak garrantzi handia dauka, ganaduak

gune heze horiek erabiltzen baititu eda-

teko eta belar freskoa jateko, eta belar-

diak  zapaltzen  dituenez,  gune  berezi

horiek  larriki  kaltetzera  irits  daitezke.

Azienda larriaren (behiak eta behorrak)

eragin negatiboa batez ere uda lehorre-

tan  ikusten  da,  animaliek  hezeguneak

zapaltzen  baitituzte  eta,  batzuetan,

hezegune batzuk lehortu ere egiten bai-

tituzte. Ganaduak ez zapaltzeko, heze-

gune  txiki horietako batzuk hesitu  litez-

ke,  eta  informazio-seinale  didaktikoak

jar litezke. Hezegune ahul eta txiki horie-

tatik aldenduta  leudeken asketan edan

lezake ura ganaduak.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: landare  belarkar  bizikorra
da.  Zehe  bat  baino  zertxobait
altuagoa izan ohi da. Hostoak oinean
bilduta  daude,  obalak  edo  eliptiko
zabalak dira, ertza apur bat dentiku-
latua  daukate  eta  pezioloa  orria
baino  laburragoa  da.  Loreak  luku
tentean  taldekatuta  daude,  zurtoin
tenteen muturrean. Lore bakoitzaren
kalizak  5  gingil  berdexka,  obal  edo
triangeluar dauzka, eta korolak ezkil
txiki  baten  itxurako  5  petalo  zuri
elkar-ukitzaile  ditu.  Petaloak  kaliza
baino  bi  aldiz  luzeagoak  dira
gehienez.  10  lorezil  ditu,  anterak
elkar-ukitzaileak  dira  eta  korolaren
barruan daude, petaloak baino  labu-
rragoak  baitira.  Estiloa  bakarra  eta
tentea  da,  eta  estigma  petaloak
baino  luzeagoa  da.  fruitua  heltzen
denean kapsula makurtua da. 
LORATZE: uda betean  loratzen da,
ekaina  eta  uztailaren  amaiera
bitartean.  Fruituak  udazkenaren
hasieran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  ipar-
hemisferioko herrialde hotz eta epe-
letak  berezko  landarea  da.  Autore
batzuek  zirkunboreala  eta  beste
batzuek  boreo-alpetarra  dela  diote.
Mendi  garaietan,  hala  nola,  Piri-
nioetan,  nahiko  ohikoa  da,  baina
Euskadin  oso  bakana  da,  mendiak
ez baitira horren altuak; Kantabriako
mendilerroan  (Araba)  kokaleku
batean baino ez da ezagutzen, espe-
ziearen  eremu  orokorretik  oso
aldenduta  eta  isolatuta  dagoena.
ezagutzen  den  populazio  ñimiñoa
ahabia  daukan  pagadi  hostotsu
baten  barnean  dago,  lehen  aipa-
tutako mendilerroaren alde ospelean.

MEHATXUAK:  Euskadin,  duela  70
urte baino gehiagotik, landare honen
populazio  bakarra  ezagutzen  da,
Kantabriako  mendilerroan  dagoena.
Populazio  hori  oso  txikia  da,  eta
horren  eta  populazio  hurbilenen
artean 100 km-tik gora daude, beste
populazio horiek mendebaldeko Piri-
nioetan  baitaude.  Banaketa  oroko-
rrari  begiratuz,  gure  lurraldean  oso
lokalizatuta  dauden  beste  espezie
batzuk  bezala,  garai  hotzagoetako
erlikia  bat  dela  dirudi.  Populazioa
hain txikia denez, oso ahula da paga-
diaren  oihanpean  sasia  kentzea
bezalako  eraldaketei  aurre  egiteko.
Horrelako  jarduerek  sasi  inbadit-
zaileak  haztea  eta  garatzea  bult-
zatzen dute, eta landare-mota hau ito
dezakete.  Gune  horren  ondoan
dagoen  mendi-pista  bat  aldatzeak
ere  ondorio  larriak  izango  lituzke.
Interesgarria  izango  litzateke  inguru
horretan  jasotako  haziekin  labo-
rantza  esperimentala  egitea,
espeziea  bere  hainbat  naturalean
galtzeko arriskuan baitago.

60

PYROLA MINOR

PYROLACEAE FAMILIA

EU
SK

AD
IK

O 
M

ET
HA

TX
AT

UT
AK

O 
FL

OR
A

61



62

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: urteroko landare hau oinalde-

an oso adarkatua da; heltzean ez da

gorritzen edo horitzen (batzuetan lore-

en  ingurua  pixka  bat  gorritzen  edo

horitzen da). 25-40 cm-ko altuera dute,

berde-urdinxka mateak dira, eta dituen

giltzarteak guztiz  torulatuak dira (zilin-

dro-itxurakoak  dira  baina  estuguneak

dituzte). Landareak piramide-itxura du,

eta adarrak ez dira zurtoin nagusiaren

erdia baino  luzeagoak. Hostoak opo-

satuak dira eta elkarren artean eta zur-

toinarekin lotuta daude; horrela, giltzar-

de zukutsua osatzen dute. 15-30 mm-

ko galburuak ditu, eta horiek, orokorre-

an,  6-10  giltzarte  emankor  dituzte.

Loreak ez dira oso nabariak eta zime-

tan  bildurik  daude  hiruko  taldeetan.

Genero horretako espezie tetraploide-

ak ez bezala (hau diploidea da eta 18

kromosoma ditu), erdiko lorea alboeta-

ko biak baino pixka bat zabalagoa eta

handiagoa  da;  anterak  nahiko  txikiak

eta haziak 1-1,3 mm-koak dira. 

LORATZE: abuztuaren amaieran edo

irailaren hasieran hasten da  loratzen,

eta  azaroaren  hasierara  arte  irauten

du  berde;  genero  horretako  beste

hainbat  espezie  ordurako  zimelduta

egoten dira.

HABITATAETAHEDAPENA: espezie

honen banaketa-area kostalde atlanti-

koa da, marearen eragina gutxi gora-

behera zuzenean jasaten duten estua-

rio 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 koloni-

zatzen ditu. Eskandinaviako hegoalde-

tik  Kantauriko  itsasertzera  ezagutzen

da.  Iberiar  penintsulan  Lugon,

Asturiasen,  Kantabrian  eta  Euskadin

oso kokagune gutxitan ezagutzen da.

Euskadin bi estuariotan bakarrik eza-

gutzen  da:  Lea  itsasadarrean

(Lekeition)  eta Txingudin. Bi  estuario

horietan  espezie  honek  komunitate

trinkoak baino hedadura txikikoak, eta

oso lekutuak, sortzen ditu.

MEHATXUAK: espezie honen mehat-

xu  nagusia  da  bere  habitata  balizko

ezbeharren  aurrean  oso  ahula  dela.

Ezbehar horiek giza jardueren (isurke-

tak, ustekabeko ihesak...), nahiz uhol-

deak bezalako hondamendi naturalen

ondorio  izan  daitezke.  Espezie  hau

mugatu egiten dute mareen ureztatze-

mailak  -ezin baita handiegia ezta  txi-

kiegia izan- eta harea-substratuen pre-

sentziak.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGARRIAK:   

adar gutxiko  landarea da, berde distirat-

sua, eta batik bat loraldiaren ondoren gorri

bizi jarri eta kolore gorri iluna hartzen du.

15-30  cm-ko altuera  izan dezake, baina

batzuetan 3 edo 4 cm inguruko ale nano-

ak ere aurkitzen dira. Adarrak motzak dira,

5-20 mm-koak, eta 3-8 giltzarte emankor

dituzte,  torulatu-angelutsuak  (luzangak

dira baina angeluak  izatera heltzen diren

estugune nabariak dituzte). 0,2 mm ingu-

ruko  ertz  orbelkara  nabaria  eta  zabala

daukate. Hostoak oposatuak dira eta elka-

rren artean eta zurtoinarekin lotuta daude;

horrela,  giltzarte  zukutsua  osatzen  dute.

Loreak zimetan multzokaturik daude, hiru-

ko  taldetan beti; espezie honetan, erdiko

lorea alboko biak baino askoz ere zabala-

goa eta handiagoa da; anterak nahiko txi-

kiak 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).

Euskadin  genero  horretako  espezie

berantiarrena da  loratzen;  izan ere garai

optimoa urria da, eta azaroaren erdira arte

edo, ez da zimeltzen hasten.

HABITATA ETA HEDAPENA:  espezie

honen  banaketa-area  kostalde  atlanti-

koa da, itsasgoran urak guztiz estaltzen

ez dituen estuario eta kosta baxuetan da

berezkoa. Euskal  itsasertzean  bizi  den

generoko espeziea da;  itsasgora-maila-

rekiko  kokagune  garaienetan  ageri  da,

Juncus maritimusen ihidietan ere bizi da.

Mantxako Kanaleko  hegoaldeko  koste-

tatik (Cotentin  penintsula) eta

Ingalaterrako  hegoaldetik  Portugaleko

hegoaldera  (Algarve)  ezagutzen  da.

Asturiaseko eta Kantabriako kostan oso

mugatuta dago. Euskadin Bizkaiko men-

debaldeko  2  esturiotan  aurki  daiteke:

Barbadun itsasadarrean eta Butroe itsa-

sadarrean (Txipio). Lehenengoan baka-

na da eta Sarcocornia perennis espezie-

aren  komunitateekin  ageri  da.

Bigarrenean  Txipion  bakarrik  ikusi  da,

25 m2 inguruko padura-eremu txikian.

MEHATXUAK: espezie honen mehatxu

nagusia da bere habitata balizko ezbe-

harren aurrean oso ahula dela. Ezbehar

horiek giza jardueren (isurketak, usteka-

beko  ihesak...), nahiz uholdeak bezala-

ko  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 luke-

en  edozein  ekintzek  arrisku  larrian  jar

dezake  espezie  honen  biziraupena

Euskadiko  itsasertzean.  Komenigarria

izango  litzateke espezie honen bizileku

diren  padura-guneak  legez  babestea,

espeziearen  biziraupena  bermatzeko.

Txipioko  populazioa,  Plentzian,  arrisku

handiena  duena  da,  ez  baitu  inongo

babes lehalik.
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IDENTIFIKAZIOA
ETA EZAUGA-
RRIAK:  normale-
an  zehe  bat  edo
biren  arteko  altue-
ra  duen  landare
belarkara  bizikorra
da.  Lurpeko  ipurdi
lodiaren muturrean
oinaldeko  hostoak
dituen erroseta bat
ateratzen da, ingu-
ru  lantzeolatua eta
ertz ia osoa duena.
Zurtoin  tenteetan
hosto  kaulinar
txandakatuak  dau-
de,  eta  goikoak
oinaldekoak baino txikiagoak dira eta
hortzen  arteko  sartuneak  sakonago-
ak dituzte. Zurtoinen muturrean inflo-
reszentzia  dago:  luku  adarkatua  da,
lore horiak dituen kapituluak dauzka,
8 ligula (mihi) ditu gehienez eta oine-
an  braktea  nagusien  gehigarri  diren
braktea batzuk ditu. Fruitua konposa-
tuen ohiko akenioa da.  
LORATZE:  uda  betean  loratzen  da,
uztailetik udazkenaren hasierara, irai-
lera  bitartean.  Fruituak  udazkenean
heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: Medi-
terraneoko mendebaldeko eskualde-
ko mendietako berezko  landarea da.
Iberiar endemismotzat har dezakegu.
Euskadiren mugatik oso gertu dago-
en Nafarroako gune batean du eza-
gutzen  den  ipar-ekialdeko  muga.
Orain dela gutxi arte, Arabako Lauta-
dan eta mendebaldeko bailaretan ere
bazegoen. Gizakiak egin dituen eral-
daketek  populazio  zahar  gehienak

desagerrarazi  dituzte.  Egun  oso
kokagune gutxitan dirau, eta aldaketa
txikienaren  aurrean  oso  ahula  da.
Landarearen  eskakizun  ekologikoen
ondorioz, urak har ditzakeen sakonu-
ne  eta  iturburuen  inguruko  larre  eta
ihitzetan  kantonatuta  dago.  Han,
kolonia txikiak eta ale gutxikoak erat-
zen ditu.
MEHATXUAK: azken urteetan landa-
re honen populazioak izugarri murriz-
tu direla egiaztatu da. Hori gertatu da
bere  habitatak  eraldaketa  handiak
jasan dituelako, hala nola, ureztake-
taputzuak sortzea,  lurra  lantzea, dre-
natzea  eta  luberritzea,  bai  eta  toki
zehatzen  bat  lorategi  bihurtzea  ere.
Horrek  guztiak  landareari  kalte  han-
dia  egin  dio,  eta  antzina  ezagutzen
zen  toki askotan desagertu da. Lan-
dare hau bezalakoak bizi diren heze-
gune  ahulak  eta  urak  har  ditzakeen
sakonuneak kosta ahala kosta man-
tendu behar dira.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK:  mulu txiki bizikorra da, 10-40
cm-ko altuera  izan ohi duena. Ipurdia
gutxi gorabhera zurkara da eta zurtoi-
nak  etzanak  edo  goranzkoak  dira,
motzak  eta  trinkoak.  Hostoak  zerra-
tuak dira oinaldean, kamutsak eta ber-
de ilunak dira eta nerbio nabarmenak
dituzte. Zurtoinean  txandakatuak dira
eta zurtoinaren puntarantz  joan ahala
gero eta  txikiagoak dira.  Infloreszent-
zia motza  da  eta  kapitulu  gutxi  ditu.
Kanpoaldeko loreek ligulak dituzte eta
urre-kolorekoak dira. Fruitua akenio ia
lineala  da;  haizeak  hedatzen  lagunt-
zen duen 5 mm-ko kardilan bati loturik
dago. 
LORATZE: uztaila eta urria bitartean
ematen  ditu  loreak
eta fruituak.
HABITATA ETA
HEDAPENA:  Biz-
kaiko golkoko ende-
mismo  eusko-akita-
niarra da, Frantziako
hego-mendebaldeko
eta  Euskadiko  kos-
taldeko  ekialdeko
muturreko  hainbat
hareatzatan  ageri
baita. Ongi egonkor-
tuta  dauden  duna
finkoetan  bizi  da,
baina  Ammophila
arenaria espeziea
nagusia  den  duna
bizietako eremu erdi
finkoetan  ere  ager
daiteke.  Euskadin
eta, ondorioz, iberiar
penintsula  guztian,

Zarautzeko  eta  Orioko  hareatzetan
bakarrik ezagutzen da.
MEHATXUAK:  Zarautzen  espezie
hau nahiko urria da, golf zelaiaren bar-
neko  duna  finkoaren  komunitateetan
eta  paduraren  ondoko  eremu  txiki
batean bakarrik ageri baita. Orion lan-
dare hau nahiko ugaria da, nahiz eta
hareatzeran  eraldaketa-maila  handia
izan. Dena den, udal agintariek bultza-
turiko  hainbat  hirigintza-egitasmok
mehatxatzen  dute  espezie  hau.  Egi-
tasmo  horiek  gauzatuz  gero,  erabat
suntsituko lukete egun existitzen diren
2 populazioetako bat, garrantzitsuena,
hain zuzen ere. Landare honek, ant-
zeko banaketa-area duten beste bat-
zuekin  batera  (Galium  arenarium,

Astragalus baionensis,
Silene  uniflora  subsp.
thorei eta Alyssum  loi-
seleurii), landare-mult-
zo  garrantzitsua  osat-
zen du. Horiek guztiak
Kantauriko  ekialdeko
itsasertzeko eta Frant-
ziako  hego-mendebal-
deko  endemismoak
dira,  berez  itsasertze-
ko  hareatzetakoak.
Banaketa-area  hain
txikia  dutenez,  hain
populazio  urriak  dire-
nez  eta  populazioek
dinamika  erregresiboa
dutenez,  premiazkoa
da  populazio  horiek
babesteko  eta  berriz
ere  inguru  egokietan
sartzeko neurriak hart-
zea.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  urteroko landare ilegabea da,

gehienetan etzana eta oinaldetik adar-

katua; 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 glo-

merulu bakoitzean eta glomeruluaren

itxura lobatu-zirkularra edo gutxi gora-

behera pentagonala da. Genero horre-

tako  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 diametroko-

ak eta beltzak dira. 

LORATZE: udaren erdialdean hasten

da  loratzen eta fruituak  iraila eta urria

artean ematen ditu.

HABITATA ETA HEDAPENA:    Kan-

tauriko  kostaldeko  gune  gazikaretan

eta Ipar itsasoan bizi da, oro har, hon-

dar  asko  duten  lurretan. Kantabriako

eta Bizkaiko padura batzuetan baka-

rrik  egiaztatu  da  espezie  honen  pre-

sentzia;  Asturiasen  leku  bakarrean

aurkitu da. Euskadin Urdaibai estuario-

ko hainbat gunetan eta Barbadun itsa-

sadarrean ikusi dira ale batzuk.

MEHATXUAK: espezie honen mehat-

xu  nagusia  da  bere  habitata  balizko

ezbeharren  aurrean  oso  ahula  dela.

Ezbehar horiek giza jardueren (isurke-

tak, ustekabeko ihesak...), nahiz uhol-

deak bezalako hondamendi naturalen

ondorio  izan daitezke. Barbadun  itsa-

sadarreko populazioan kontuan hartu

behar da CLH enpresak inguru horre-

tan  dituen  biltegiak  kentzeak  -enpre-

sak aurreikusita dauka hori- eta ondo-

rengo  berritzelanek  eduki  dezaketen

eragina.  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 edo-

zein  ekintzek  -berritzeko  asmoekin

eginda  ere-  arrisku  larrian  jar  dezale

espezie honen biziraupena Euskadiko

itsasertzeko bi kokaguneetako batean.

Oso  gutxi  dakigu

espezie  honen

populazioaren bana-

ketari eta dinamikari

buruz  eta,  horren-

bestez,  komeniga-

rria  izango  litzateke

horri  buruzko  azter-

ketak  egitea,  espe-

ziea  kontserbatzen

laguntzeko.

00ko  Zerrenda

Gorrian  Kalteberen

artean dago.
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IDENTIFIKAZIOA ETA

EZAUGARRIAK:  urteroko

landarea  da,  ilegabea,  eta

10-40 cm-ko altuerako zur-

toin  tenteak  ditu.  Hostoak

linealak  dira  eta  sekzio

semizilindrikoa  eta  punta

kamutsa  dute;  pixka  bat

mamitsuak  dira.  Inflores-

zentzia  galburu  laxoa  da,

glomerulutan  antolatuta

dauden  1-3  lorez  osatua.

Glomeruluek  itxura  zirkula-

rra  edo  lobati-zirkularra

dute.  Loreak  hermafroditak

dira, oso  txikiak, oro har, 2

mm-tik beherako diametroa

dute.  Periantoaren  piezak

(ez dauka sepalo edo peta-

lo  bereziturik)  ez  ohi  dira

oso lodituak izaten. Obario-

ak 2-3 estigma ditu. Haziak

lentikularrak,  horizontalak

eta beltzak dira eta 1-5 mm-

tik gorako diametroa dute. 

LORATZE: ekaina eta urria

bitartean loratzen da.

HABITATA ETA HEDAPENA:  lurzoru

lohitsu  oso  heze  eta  gazikaretan  bizi

da,  itsasertz  atlantikoko  estuarioetako

kanpoko  padura  halofiloan,  urak  oso

maiz  hartzen  dituen  eremu  garaietan.

Euskadin  4  estuariotan  bizi  da,  baina

Butroe  itsasadarraren  erdiko  ibilguan

bakarrik da ugaria.

MEHATXUAK: espezie honen mehat-

xu nagusiak dira bere habitata oso ahu-

la  dela  eta  giza  jardueren  ondorioz

etengabe  degradatzen  dela,  bereziki

paduren  lehorketaren  eta  hirigintza-

garapenaren  ondorioz.  Espezie  hau

zeharo mugatuta dago oso urriak dire-

lako hidrodinamismo txikia duten baina

egunero mareen  urek  hartzen  dituzte

eremu  lohitsu  gazikarak.  Populazioen

hedadura eta tamaina asko alda daite-

ke  urte  batetik  bestera,  udaberriaren

amaieran eta udan izandako klima-bal-

dintzen  arabera.  Beraz,  interesgarria

izango  litzateke  espezie  honen  eta

urteroko beste hainbat espezie haloni-

trofiloren (Sauceda  albescens, Salicor-

nia  sp.) jarraipena  egitea,  populazio

horien joera zein den ezagutzeko.

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK:  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 txan-
dakatuak. Gazteak  ziliodunak  eta  hel-
duak ziliogabeak dira. Hostoen galtzar-
bean  agertzen  dira  loreak.  Berdexka-
horiak  dira  eta  lore-bildukin,  korola,
bakarra dute. Hodi mehe batez eta  lau
(batzuetan  bost)  lobuluz  eratua  dago.
Lobuluak ilaundunak dira. Fruituak leho-
rrak eta  txikiak dira, eta perianto  iraun-
korrean gordeta daude. 
LORATZE: udaberrian loratzen da, api-
rila eta maiatza bitartean, eta  fruitu  txi-
kiak uda hasieran heltzen dira.
HABITATAETAHEDAPENA: banaketa
orokorrra atlantikoa duten landare-talde-
ko  espeziea  da,  baina  hau  iberiar
penintsulako ipar-mendebaldera mugat-
zen da. Badirudi banaketaren erdigunea
Kantabriako mendilerroan dagoela, eta
ekialdeko muga Bizkaiko puntu ezagun
bakarrean du, Kantabria eta Burgos ipa-
rraldeko gune ugarietatik nahiko hurbil.
Mulu txiki honen populazioak lurzoru sili-
zeoetan,  edo  gutxienez,  lur  azidoetan
gainean dauden  txilardietan ageri dira,
giro heze eta freskoetan.

MEHATXUAK: ezagutzen den popula-
zio bakarrak ale gutxi eta nahiko saka-
banatuak dauzka. Gainera, eremuaren
mugan  eta  bakartuta  dagoenez,  truke
genetikoak oso mugatuak dira. Horrega-
tik,  espeziea  landatzen  eta  ugaltzen
saiatzeko  propaguluak  lortzea  komeni
dela dirudi, horrela birsartzeko eta eza-
gutzen diren populazioak indartzeko. Ez
dirudi ganaduak landarearengan eragin

negatiborik duenik; alderantziz,
bizi  den  txilardien  eta  larreen
mosaikoak  garbi  mantentzen
laguntzen  du. Aldiz,  landarea-
ren biziraupenerako oso kalte-
garria litzateke ingurunean hain
zabalduta  dauden  baso-landa-
ketak  handitzea.  Izan  ere,
baso-landaketa horiek eta arris-
kuan  dagoen  populazioa
ilkarren  ondo-ondoan  dau-
de.
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IDENTIFIKAZIOA
ETA EZAUGA-
RRIAK:  iratze bizi-
korra  da.  Lurpeko
errizoma  luze  eta
horizontala du. Hor-
tik hostoak  (fronde-
ak)  ateratzen  dira.
Hostoek  peziolo
biluziak,  luzeak  eta
ezkata  gabeak
dituzte, eta ia orriak
bezain  luzeak  dira.
Orriak luzanga-lant-
zeolatuak  dira,  bi
sartune dituzte eta
nerbiazioa  pinatua
da.  Lakain  nagusi
edo pina bakoitzak
sartune  sakonak
ditu,  lakain  sekun-
darioak edo pinulak, ia oineraino iris-
ten direnak. Pinula horiek triangeluar
lantzeolatuak  dira  eta  azpialdean,
ertzetatik  oso  hurbil,  esporangioak
dituzte.  Pinulen  ertz  kanpora-kiribil-
duak esporangioen zati bat estaltzen
ditu. Esporak uztaila eta iraila bitarte-
an  heltzen  dira,  eta  udazkeneko
euriekin ernetu eta protalo ñimiñoak
sortzen dira. Protalo horietan iratzea-
ren  ugalketa  sexuala  gertatzen  da.
Hala  ere,  prozesu  hori  naturan
behatzea oso zaila da.
HABITATA ETA HEDAPENA: bana-
keta  zirkunboreala  duen  iratzea  da,
hau da, ipar-hemisferioko lur hotz eta
epeletan bizi da.  Iberiar penintsulan
oso sakabanatuta eta mugatuta age-
ri  da;  eremu  mediterraneoetan  ez
dago. Euskadin elkarren artean oso

gertu  dauden  bi
kokalekutan  bai-
no ez da ezagut-
zen,  itsasorantz
doazen  errekas-
to  txikien  ertze-
tan,  Gipuzkoa-
ren  ekialdeko
muturreko mendi
batean  garaiera
baxuan.  Popula-
zioak  oparoak
dira,  baina  oso
leku  zehatzetan
daude,  lurzoru
hareatsu  eta
hezeetan,  erre-
kastoen  ertze-
tan, hain zuzen.
MEHATXUAK:
iratze  honen

populazio  ezagunak  oso  txikiak  eta
ahulak dira. Bizi den errekastoen ert-
zak  edo  ur-emaria  kalte  ditzakeen
edozein  jarduerek,  landare  hau
desagerraraz  dezake.  Horregatik,
ura  hartzea  mugatu  behar  da  eta
kontu  handiz  aztertu  behar  dira
Gipuzkoako  ekialdeko  kostaldean
proposa  litezkeen  industria- eta hiri-
gintza-jarduerek  eragin  ditzaketen
kalteak.  Beharrezkoa  da  iratze
honen habitata babestea, eta kome-
nigarria  dirudi  bere  populazioen
jarraipena  egitea,  horrela,  ekintza
kaltegarriak saihesteko. Hain bakana
eta mugatua denez,  landarea ugalt-
zen eta  landatzen  saiatzea  komeni-
garria litzateke, espeziea birsartzeko
edo  ezagutzen  diren  populazioak
indartzeko.
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IDENTIFIKAZIOA ETA

EZAUGARRIAK:  landare

belarkara  bizikorra  da.

Kostaldeko  paduretako

lokatzetan errotzen da, eta

itsasbeheretan  azalerat-

zen  diren  zurtoin  tenteak

ditu,  baina  itsasgoretan

urpean  geratzen  dira.

Lokatz  azpian  errizoma

ahul eta adarkatuak garat-

zen ditu. Errizoma horien

begietan  sustraitxo  finak

ateratzen dira; horiek  lan-

darea  finkatzen  dute,

mareen  indarrak  errotik  atera  ez

dezan.  Hostoak  zurtoin  malguetan

ageri dira, txandaka. Oso meheak dira,

gehienez  1,5 mm  zabal,  eta muturra

erabat  muxarratua  daukate.  Loreak

berdexkak dira eta ia ez dira igartzen,

ez  baitaukate  lore-bildukinik.  Lore

arrek lorezil bakarra daukate, eta eme-

ek obario bat dute, muturrean 2 estig-

ma lineal dituen estilo harikara duena.

3-12 lore pedunkulu ia zilindriko baten

bukaeran sartuta daude, espadize lau

baten behealdean, eta bakoitzak bere

oinean brakteola  txikiak ditu. Fruituak

oboideak eta oso txikiak dira, gehienez

3 mm luze, lauak eta marroiak. 

LORATZE:  landarea ekaina eta  iraila

bitartean  loratzen da, baina ez da  ia

igartzen. Fruitutxoak udazkenean helt-

zen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  hain-

bat eskualdetan banatzen den belarra

da.  Europako  Atlantikoko  kostaldea

eta  Mediterraneo,  itsaso  Beltza,

Kaspio eta Aral itsasoetako estuarioe-

tan  bizi  da.  Antzinako  aipu  fidagarri

batzuen  arabera,  iraganean  euskal

itsasadar  guztietan  bizi  omen  zen.

Egun bi estuariotan dirau bizirik, bata

Bizkaian  eta  bestea  Gipuzkoan.

Belardiak  eratzen  ditu  esturioetako

hondo  lohitsuetan,  itsasgoran  uraz-

pian geratu, eta itsasbeheran azalerat-

zen direnak.

MEHATXUAK:  azken  bi mendeetan

eraldaketa  larriak  eragin  ziren

Euskadiko  paduretan,  berez  nahiko

txikiak  zirenak.  Horrek  estuarioetako

habitatari lotutako hainbat landare pix-

kanaka  desagertzea  eragin  zuen.

Iraun duten populazioak kontserbazio-

egoera  desberdinetan  daude:

Bizkaikoak  oparo  eta  indartsuagoak

dira,  baina Gipuzkoakoak  txiki-txikiak

dira.  Ezinbestekoa  da  padurak  kont-

serbatzea  landare honek eta antzeko

ekologia  duten  beste  batzuek  bizirik

jarraitzeko.
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IDENTIFIKAZIOAETAEZAUGA-

RRIAK:  belar bizikorra da. Urta-

ro  desfaboragarria  sare-itxuran

gurutzatzen diren zuntzez estalita

dagoen  lurpeko  erraboila  luzan-

gari esker igarotzen du. Erraboile-

tik 20 eta 70 cm bitarteko zurtoin

tente  eta  sendoa  ateratzen  da.

Hostoak  zurtoinaren  beheko

erdian daude. Hostoek orria elipti-

ko  zabala  dute  eta  pezioloan

estutzen dira; nerbioal paraleloak

dira  eta  puntan  bat  egiten  dute.

Zurtoinaren  muturrean  inflores-

zentzia  garatzen  da;  ginbail  oso

trinkoa eta esferikoa da, eta ingu-

ruan  tunika  orbelkara  (espata)

dauka.  Loreek  elkarren  artean

berdinak diren 6 pieza  (tepaloak)

hori argi dituzte. Lorezilak 6 dira,

antera horiak dituzte eta tepaloak bai-

no  luzeagoak  dira.  Fruitua  hazi  belt-

zezka nahiko handiak dituen kapsula

biribila da. 

LORATZE: ekaina eta abuztua bitarte-

an  loratzen  da,  eta  fruituak  iraila  eta

urria bitartean heltzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  barat-

xuri  basati  mardul  honen  banaketa-

area  zirkunboreala  da,  eta Europako

hegoaldean mendi garaienetan baino

ez  da  bizi.  Euskadin  oso  altitude

baxuetan  ageri  da,  900  eta  1.300

metro  artean.  Ur-isurialdeen  banale-

rroko 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 nahi-

ko oparoak, baina oso mugatuak, erat-

zen ditu, beti giro  fresko eta gerizpet-

suetan.

MEHATXUAK: gure lurraldean landa-

re hau mendialdean bakarrik ageri da.

Badirudi egun hain bakana  izatea ez

dutela kanpoko  faktoreek eragin, era-

gile  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.  Populazioak

zenbatzea eta horien aldizkako  jarrai-

pena egitea komenigarria litzateke.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  landare bizikorra da. Ipur-

dia eta adarren behealdea zurezko-

ak ditu. Zurtoin  loredunak belarka-

rak dira, 70 cm-rainokoak. Hostoak

txandakakoak dira,  luzanga estuak

eta glabroak, eta  ia  infloreszentzia-

ren oineraino heltzen dira. Inflores-

zentzia  luku  luzea da, eta hostoen

antzekoak diren brakteak ditu, bai-

na  brakteak  txikiagoak  dira.  Lore

bakoitzak  5  sepalo  triangeluar

dituen  kaliza  dauka.  Sepaloak

zorrotzak  eta  korola  baino  askoz

laburragoak  dira.  Korola  horia  da,

30 eta 45 mm artekoa, eta hodi luze

eta  zabala  da,  oinean  zaku  txiki

baten  itxurako  konkorra  dauka.

Goialdean  korolak  bi  ezpain  ditu,

eta  bien  arteko  eztarria  behealdeko

ezpainaren konkorrak  ixten du. Behe-

aldeko ezpainak hiru gingil ditu. Goial-

deko ezpaina zatibitua da, muxarradu-

ra sakona baitu. Lorezilak  lau dira, bi

luze eta bi motz, eta korolaren hosia-

ren  barruan  daude.  Fruituak  kapsula

gogorrak dira, puntatik hurbil dauden

zulo txiki batzuetatik zabaltzen dira eta

hazi txiki ugari askatzen dituzte. 

LORATZE: apirila eta uztaila bitartean

loratzen  da,  eta  fruituak  udan  eta

udazkenaren hasieran heltzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:   espe-

zie hau  iberiar penintsulako  iparralde-

ko endemismo bat da, eta banaketa-

ren ekialdeko muga Sobroneko  (Ara-

ba)  haitzartearen  inguruan  du.  Bere

habitat naturalak kareharrizko harkait-

zen oinetan dauden  legar-hobi mugi-

korrak  dira.  Dena  den,  lurren  mugi-

menduek  eta  komunikazio-sareak

hedatzeak  onuragarriak  zaizkio,

horien  ertz  eta  ezpondetan  bizitzera

ere egokitzen baita.

MEHATXUAK: landare eder hau kata-

logatu  egin  da  Arabako  populazioek

espeziearen  banaketaren  ekialdeko

muga  ezaguna  eratzen  dutelako.  Ez

dirudi  gizakiak  egindako  eraldaketek

efektu  negatiborik  eragin  diotenik.

Alderantziz,  legar-hobi  mugikorrak

bezalako  inguru  ezegonkorretan  bizi

denez, errepideen eta bideen konpon-

ketek  eta  hedapenek,  hein  batean,

mesedegarri  zaizkio,  eta  arekak  ere

kolonizatzen ditu. Dena den, orain arte

zerbaitek ekialderantz hedatzea ozto-

patu  dio,  eta  populazioak  Arabako

hego-mendebaldera mugatuta daude.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: belar bizikorra da.  Ipurdi sen-

doa  dauka,  eta  horren  puntan  hosto-

erroseta bat garatzen du; hostoak plan-

tain batzuen antzekoak dira, eta 3 eta 7

nerbio artean dituzte. Hostook lantzeo-

latu estuak dira, oro har, 4 mm baino

zabalagoak. Luzera ez da zabalera bai-

no  10  aldiz  handiagoa  izatera  iristen.

Aurreko  urteetako  hosto  hilak  beheal-

dean  geratzen  dira,  eta  ohiko  kolore

marroi gorrixka hartzen dute. Oinaldeko

errosetaren erditik hostorik gabeko zur-

toin tenteak (garak) jaiotzen dira, 15 eta

60 cm arteko garaiera dute eta puntan

glomerulu bakarra daukate, 20-25 (30)

mm-ko diametroa duena. Loreak brak-

tea-inbolukru  marroi  gorrixka  batez

babesten  dira.  Inbolukruaren  braktea

ikusgarrienak kanpoaldekoak dira, oso

luzeak baitira, glomeruluak baino luzea-

goak.  Braktea-inbolukruak  4,5  cm-rai-

noko  zorroa  dauka  zurtoinaren  ingu-

ruan,  eta  loreen  glomeruluak  baino

luzeagoa da. Loreak brakteola orbelka-

rez babestuta daude eta inbutu-itxurako

kaliza  dute.  Kalizaren  behealdeak,

saihets  irtenak  dituen  hodi  zurrunaren

antza dauka; goialdea orbelkara da, eta

5 gingil triangeluar eta gutxi gorabehera

luzanga  ditu.  Korola  gorrixka  da,  eta

oinak pixka bat lotuta dituzten 5 petalo

luzanga  dauzka.  Lorezilak  ere  5  dira,

eta petalo bakoitzaren oinarekin  lotuta

daude, petaloekin aurrez aurre. Kaliza-

ren  oin  gogortuan  fruitua  dago,  ia

indehiszentea da, eta oinetik irregularki

apurtzen da. 

LORATZE:  uda  betean  loratzen  da,

ekaina  eta  abuztua  bitartean,  eta  frui-

tuak udazkenaren hasieran heltzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:   iberiar

penintsulako  iparraldeko  endemismoa

da. Obarenes mendietan (Burgos) des-

kribatu  zen,  eta  Arabako  hegoaldeko

mendietan  (Árcena,  Kantabria-Kodes

eta Izki mendiak) populazio gutxi batzuk

daude. Ekialderantz, Nafarroako  lurre-

tan  kilometro  batzuetan  ageri  da,  eta

Nafarroan  du  banaketaren  ekialdeko

muga. Muino belartsuetan eta harkait-

zen erlaitzetan bizi da, kareharrietan eta

dolomietan,  eragin  atlantiko  zuzenetik

urrun dauden mendietan. Populazioak

txikiak eta ale-kopuru urrikoak  izan ohi

dira, eta elkarren artean nahiko bakar-

tuta egoten dira.

MEHATXUAK: litekeena da pixkanaka

abeltzaintza  uzteak  eragin  negatiboa

izatea  populazio  txikietan,  animaliek

zapaltzera  ohituta  dagoen  landarea

baita;  beraz,  herbiboroen  aktibitatea,

basatiena  zein etxe-abereena, mese-

degarri  zaio.  Ganadua  desagertuko

balitz, sastrakek aurrera egingo lukete

eta  basoak  berreskuratuko  lirateke,

eta hori larre-landareentzat kaltegarria

izango  litzateke.  Argian  horregatik,

egun  mendi-muino  bakan  batzuetan

eta harkaitzen erlaitz belartsu batzue-

tan baino ez da ageri. Neurri txikiago-

an, baliteke mendizaleen aldizkako bil-

ketek ere  kaltetu  izatea, oso  inflores-

zentzia  ikusgarriak  baititu.  Landare

bakana  denez,  eta  taxonomia  aldetik

genero aldakor eta kritiko baten espe-

ziea denez,  landarea  landatzen saiat-

zea komenigarria litzateke.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:  belar bizikorra da, eta harkait-

zen  arrailetan  barneratzen  den  ipurdi

sendoa  dauka.  Ipurditik  zurezko  adar

laburrak ateratzen dira, eta horien pun-

tetan  hosto-errosetak  garatzen  dira.

Erroseta  guztiek  batera  kuxin  txiki

baten itxura hartzen dute. Hostoak oso

estuak dira, 2 mm baino estuagoak eta

lerro-itxurakoak,  eta  nerbio  bakarra

dute (batzuetan alboetan bi nerbio txiki

dituzte).  Erroseta  bakoitzaren  erditik

zurtoin tente motzak eta hostorik gabe-

ak (garak) jaiotzen dira, 10-15 cm-koak.

Oinean iletxo laburrak izaten dituzte eta

muturrean  25  mm-rainoko  diametroa

duen glomerulu bakarra daukate. Lore-

ak  brakte-inbolukru  batez  babestuta

daude;  inbolukrua  hurraren  koloreko

marroia da, barnealdeko brakteak obo-

batu-luzangak  dira.  Braktea-inbolu-

kruak  zurtoina  inguratzen  duen  zorro

bat  dauka,  lore-glomeruluak  bezain

luzea edo txikiagoa dena. Loreak brak-

teola  orbelkarez  babestuta  daude  eta

inbutu-itxurako  kaliza  dute.  Kalizaren

behealdeak hodi zurrunaren  itxura du,

eta hodiaren saihetsak ilez estalita dau-

de,  bai  eta  saihetsen  arteko  ildaxkak

ere. Goialdea orbelkara da eta 5 gingil

triangeluar eta gutxi gora-

behera  luzangak  ditu.

Korola  gorrixka  da,  eta

oinak  pixka  bat  lotuta

dituzten 5 petalo oblongo

dauzka.  Lorezilak  ere  5

dira, eta petalo bakoitza-

ren  oinarekin  lotuta  dau-

de,  petaloarekin  aurrez

aurre.  Kalizaren  oin

gogortuan  fruitua dago,  ia  indehiszen-

tea da, eta oinetik  irregularki apurtzen

da. 

LORATZE: ekaina eta abuztua bitarte-

an  loratzen da, eta  fruituak udazkena-

ren hasierarako heltzen dira.

HABITATAETAHEDAPENA:  banake-

ta-area txikiena duten landareetako bat

da, eta Toloño-Kantabria-Kodes mendi-

lerroetara mugatzen  da.  Toloño men-

diaren (mendebaldeko muga) eta Cos-

talera  mendiaren  (ekialdeko  muga)

artean 50 km besterik ez daude. Horrek

endemismo  nabarmen  honen  eremu

globala  zein  txikia  den  adierazten  du.

Landarea kareharrizko harkaitz bertikal

eta  ospelen  pitzaduretan  nahiz  erlaitz

txikietan  bizi  da.  Horien  haizebean

Ebroko  bailararen  lautada  handia

zabaltzen da.

MEHATXUAK: landare hau katalogatu

egin  zen  geografikoki  oso  banaketa

murritza duelako. Heltzeko zailak diren

leku harritsuetan bizi denez, gizakiaren

jarduera bortitzetatik salbu dago. Horre-

gatik, beste zenbait kasutan gertatzen

den moduan, populazioak hain  txikiak

izatea eta bakartuta egotea faktore bio-

klimatikoek eragin dute. Aurreko landa-

rea  bezala,  Armeria  genero  kritikoko

espeziea  da.  Genero

horretan espezie asko erla-

zionaturik daude. Horrega-

tik,  interesgarria  litzateke

landatzen  saiatzea,  landa-

rea  kontserbatzeko  eta

ikerketa  zientifikoak  egin

ahal  izateko. 00ko Zerren-

da Gorrian  espezie  Kalte-

beren artean dago.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: belar  bizikorra  da,  eta  ipurdi
lodia eta adarkatua dauka. Adarren pun-
tan  hosto  lantzeolatu  estuez  eratutako
errosetak garatzen dira. Hostoek 3 eta 7
nerbio artean dituzte, oro har, 4 mm bai-
no zabalagoak dira, eta ertzetan eta ner-
bioetan  zilio  laburrak  izan  ohi  dituzte.
Aurreko urteetako hosto hilak behealde-
an  geratzen  dira,  ohiko  kolore  marroi
gorrixka hartzen dute, eta hosto berrien
kolore  berde  distiratsuarekin  oso  kon-
traste handia dute. Oinaldeko erroseta-
ren erditik hostorik gabeko zurtoin tente-
ak  (garak)  jaiotzen dira,  (15) 20-40 cm
luze dira, eta oinean iletxo laburrak iza-
ten  dituzte.  Puntan  glomerulu  bakarra
dute,  gehienez  25  (30) mm-ko  diame-
troa  duena.  Loreak  braktea-inbolukru
batez  babestuta  daude;  inbolukrua
hurraren koloreko marroia da. Brakteak
kanpotik  barnera  joan  ahala,  gero  eta
handiagoak dira. Braktea-inbolukruak 2-
3 (4,5) cm-ko zorro bat dauka zurtoina-
ren  inguruan,  eta  loreen  glomeruluen
berdina edo  luzeagoa da. Loreak brak-
teola  orbelkarez  babestuta  daude  eta
inbutu-itxurako  kaliza  dute.  Kalizaren
behealdeak saihets irtenak ditu eta hodi
zurrun  baten  itxura  dauka;  goialdea
orbelkara da, eta 5 gingil triangeluar ditu,
gutxi  gorabehera  luzangak.  Korola
gorrixka  da  eta  oina  pixka  bat  lotuta
duten 5 petalo  luzanga dauzka. Lorezi-
lak  ere  5  dira,  eta  petalo  bakoitzaren
oinarekin  lotuta  daude,  petaloarekiko
aurrez  aurre.  Kalizaren  oin  gogortuan
fruitua  dago,  ia  indehiszentea  da,  eta
oinetik irregularki apurtzen da. 
LORATZE: ekaina eta abuztua bitartean
loratzen  da,  eta  fruituak  udazkenaren

hasieran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  Europa-
ko hegoaldeko mendietan hedatzen den
landare-multzo  zabalean,  armeria  hau
Bizkaiko  golkoan  bizi  den  endemismo
atlantiko menditarra da, eta ezagutzen
diren kokagune gehienak Euskadin dau-
de.  Mendebaldean  A.  castellanaren
banaketa-arearekin  gainjarri  egiten  da
eta  Castro  Valnera  (Kantabriako  eta
Burgoseko  mugak)  mendiguneraino
heltzen da. Ekialdean, Nafarroako  ipa-
rraldetik Pirinioetaraino  iristen  da, Orhi
mendiraino,  hain  zuzen  ere.  Puntu
horretatik  aurrera,  landarea  bere  ahiz-
pak ordezkatzen du, pubinervis subes-
pezie  arruntak,  alegia.  Azken  horrek,
eskuarki,  lore  zuriak  eta  oso  hosto
estuak,  ia  linealak,  izaten  ditu. Orisso-
nensis  subespeziea  kareharrizko  har-
kaitzen erlaitz eta gailurretan bizi da, bai
eta zenbait mendi-lepo belartsuetan ere,
orokorrean  oso  giro  euritsu  eta  lainot-
suan:  Anbotoko  mendiguneetan  (Biz-
kaia), Aralarren eta Aizkorrin (Gipuzkoa)
eta  Aratzen  eta  Entzia  mendilerroan
(Araba).
MEHATXUAK:  aurreko  bi  kasuetan
bezala, Armeria hau katalogatu egin zen
bere populazioak oso txikiak direlako eta
elkarren artean oso bakartuta daudela-
ko. Ez dirudi gizakiak erregresiorik era-
gin dionik, sartzeko zailak diren lekuetan
bizi baita. Gizakiak noizean behin baino
ez  ditu mozten,  infloreszentzia  ikusga-
rriak apaintzeko jasotzen baitituzte. Gai-
nerako kideetan aipatu den  legez,  lan-
dare hau  landatzen saiatzea  interesga-
rria  litzateke. Horrela, azterketa zientifi-
koak egitea zein gune egokietan birsart-
zea ahalbidetuko litzateke.

ARMERIA PUBINERVIS
subsp Orissonensis

PLUMBAGINACEAE FAMILIA
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: zuhaixka honen 1/5 m altuera

du,  darkadura  oso  trinkoa  dauka  eta

hosto  iraunkorrak  eta  binaka  oposa-

tuak ditu. Hostoak larrukarak eta berde

ilunak  dira,  goiko  aldea  distiratsua

dute,  eta  beheko  aldea  argiagoa  eta

matea. Peziolo motza daukate, orriak

eliptikoak eta osoak dira eta, orokorre-

an,  punta  muxarratua  dute.  Loreak

hostoen galtzarbean garatzen dira, eta

glomerulu trinko txikiak eratzen dituzte,

glomeruluetan  lore  arrek  erdiko  lore

eme  bakarra  inguratzen  dute.  Bi

sexuetako  loreek  lore/bildukin bakarra

daukate, 4 sepalo berde/horixkaz era-

tua. Sepalo horien azpian brakteola txi-

kiak daude. Lore arrak deigarriak dira,

antera  hori  biziak  dituzten  4  lorezil

dauzkatelako, sepaloekin aurrez aurre.

Emeak diskretuagoak dira, puntan hiru

estilo motz dituen obario berdexka bai-

tute.  heltzen  denean,  obarioa  sekzio

triangeluarra  duen  eta  muturrean  3

adartxo  dituen  kapsula  bihurtzen  da.

Kapsula hori 3 kuskutan zabaltzen da

eta  horietako  bakoitzak  2  hazi  ditu,

beltzezkak,  distiratsuak,  luzangak  eta

sekzio triangeluarra dutenak. 

LORATZE:  udazken  betean  loreen

glomeruluak  eratzen  hasten  dira,  eta

neguaren  bukaeratik  udaberriaren

hasiera arte, martxoa eta maiatza bitar-

tean,  zabaltzen  dira.  Fruituak  udan

heltzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  ezpela

banaketa  submediterraneoa  duen

zuhaixka da. Europako erdialdeko eta

hegoaldeko,  Afrikako  iparraldeko  eta

Asiako  hego-mendebaldeko  hainbat

gunetan bizi da. Euskadin oso arrunta

da  Arabako  hego-erdian,  Arabako

Errioxako  gune  baxuetan  izan  ezik.

Bidasoa ibaiaren Gipuzkoa behe-baila-

ran  ere  populazio  handiak,  baina

mugatuak,  ditu.  Sastrakadi  oparoak

eratzen  ditu  tontor  haizetsuetan,  eta

normalean  basetan  aberatsak  diren

substratuetan, baina inoiz ere substra-

tu silizieoetan. Gerizpetan eta sakone-

ra  txikiko  lurzoruetan ondo hazten da.

Pagadietan  erkameztietan,  karraska-

dietan eta pinudietan oihanpe trinkoak

era ditzake, eta ordezkapen/sastraka-

dietan  nagusi  da. Marjinalak  direlako

katalogatu dira onbdoko ondoko popu-

lazioak Arabako  Lautadako  ekialdeko

populazio bat, erkamezti batean dago-

ena, eta Gorbeiako Bizkaia mendigu-

neko beste bat, pagadien altueran.

MEHATXUAK: agian arrazoi biohisto-

rikoren  batek  azal  dezake  ezpelaren

egungo banaketa bizi den lekuetan oso

oparoa da, baina oso banaketa zatika-

tua dauka. Zuhaixka honen banaketa

oraindik azalpenik ez duen enigma bio-

geografikoa  da.  Katalogaturiko  bi

populazioak  nahiko  handiak  dira  eta

ale  ugari  dituzte.  Zuhaixka  indartsua

denez eta sendoki errotuta dagoenez,

inausketak  ondo  onartzen  ditu  eta

aldaketa  txikien  aurrean  ez  da  oso

ahula.  Beraz,  ez  dirudi  populazio

horiek arrisku larria dutenik. Dena den,

kontserbatu egin behar dira oso bere-

ziak direlako eta, horretarako, herri-lan

handiak saihestu behar dira.

BUXUS SEMPERVIRENS

BUXACEAE FAMILIA
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK:mulu etzan bizikorra da, oinal-

dea zurezkoa du. Zurtoinak, orokorre-

an 8-50 cm-koak dira, dekunbenteak

eta  oso  adarkatuak  eta  gainazala

nahiko edo oso puberulua dute; hala

ere, noizean behin  ilerik gabeak dira.

Bigarren mailako  adarrak  luzeak  eta

okertu-tenteak  dira.  Hostoak  linealak

dira, 0,5-2,5 mm-ko zabalera eta 2,5-

4,5 mm-ko luzera dute; peziolo laburra

dute,  eta  pezioloak  0,5-1  mm-ko  ile

bakanak ditu. Hostoen ertzak errebolu-

tuak  dira,  gainaldea  ilerik  gabea  eta

azpialdea  papiladuna  edo  puberulen-

tua dute. Batzuetan, gatzez eratutako

zolda  izaten dute eta horrek  itxura gri-

saxka ematen die. Loreak gehienetan

bakarrak dita eta landare osoan zehar

ateratzen dira; dena den, goiko aldean

ugariagoak  dira;  gutxitan  egoten  dira

lore  gutxiko  zimetan  edo  korinboetan

bildurik. 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  oro-

korrean  4,5-6  mm-koak  dira,  libreak

baina pixka bat inbrikatuak, obobatuak

eta arrosak edo moreak. Fruitua hain-

bat hazi dituen kapsula da, kaliza baino

laburragoa. 

LORATZE:  ugaltze-aldia  apirila  eta

azaroa bitartean da.

HABITATAETAHEDAPENA: banake-

ta atlantikoa du, eta intermedia subes-

pezieak eta genero bereko beste hain-

bat espeziek ordezkatzen dute barne-

aldeko  kubeta  endorreikoetan.

Kantauriko  itsasertz  guztian  zehar

aurki daiteke, dunak eta pdurak bat egi-

ten duten eremuko hainbat komunitate-

tan. Euskadin  jada desagertu egin da

hainbat  estuariotan,  eta  egun  ia

Bizkaiko itsasertzean bakarrik dago: La

Arenan oso bakana da, eta Axpeko eta

San  Kristobaleko  betegarrietan

(Urdaibain)  bakana  da.  Lekeition  oso

gune  zehatzean  da  bakarrik  ugaria;

Gipuzkoan  Deban  egunero  itsasoko

urek betetzen duten padura-gune bate-

an, eta Donostiako Santa Klara uharte-

an,  itsaslabarrean,  agerpen  puntuala

du  baina  ugaria  da.  Oso  komunitate

bereziak osatzen ditu Armeria maritima

eta Limonium binervosum espezieekin

eta, batzuetan, Limonium ovalifoliume-

kin,  gutxienez  itsasgora  bizietan  ur

gazikarekin  betetzen  diren  padurekin

kontaktuan  dauden  dunen  atzeko

guneetan.

MEHATXUAK:  espezie  honek  duen

mehatxu nagusia da bere bizileku diren

biotopoak oso ahulak direla. Hala, oso

mugatuta dago hainbat faktore ekologi-

koren menpe  baitago;  besteak  beste,

itsasgora  bizietan  ur  gazikarek  hartu

behar dute eta ongi drainatutako hon-

dar-substratuak  behar  ditu.  Izan  ere,

azken hauek, egun, Euskadiko itsasert-

zeko oso leku gutxitan daude.

FRANKENIA LAEVIS subsp laevis

FRANKENIACEAE FAMILIA
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: belar  bizikorra  da,  askotan

zurezko ipurdia dauka, eta lur gainean

tapiz trinkoa sortuz hazten da. 30 cm-

rainoko zurtionak ditu, etzanak, oinetik

bertatik oso adarkatuak. Adabetarteak

2  cm-rainokoak dira,sendoak. Zurtoin

gazteek inguruan pubeszentzia erretu-

su  oso  laburra  dute.  Zurtoin  helduak

ilerik  gabeak  dira  goiko  eta  beheko

aldean,  eta  alboetan  pubeszentzia

mantentzen  dute.  Batzuetan  kolore

purpura-berdexka  hartzen  dute  eta

begiak pixka bat  lodiak eta nabarme-

nak dira. Hostoak 7 x 3 mm-rainokoak

dira,  elipse-erronboaren  itxuratik hasi

eta  itxura  suborbikularra  izatera  irits

daitezke; hala ere, batzuetan eliptiko-

luzangak  dira.  Koloreari  dagokionez,

berde  argiak  eta  distiratsuak  dira,

punta kamutsa dute, eta oinarrian bat-

batean  estutu  edo  borobiltzen  dira;

mamitsuak, gainaldean eta azpialdean

ilerik  gabeak  izan  ohi  dira;  hala  ere,

ertzean 0,3-0,4 mm-ko zilioak dituzte,

denborarekin galtzen dituztenak. Ertz

ziliatua  duten  2  estipula  obatu  ditu.

Infloreszentziak  7-15  loreko  glomeru

oso ugariak dira eta gehienetan hosto-

ekin  oposatuak  dira.  1,75-2  mm-ko

lore pentamero eta subsesilak ditu.

Fruitua utrikulu elipsoidala da, sepalo-

ak bezain handia edo pixka bat han-

diagoa. 

LORATZE:  orokorrean  maiatza  eta

abuztua bitartean loratzen da.

HABITATA ETA HEDAPENA: itsa-

sertzeko hareatzekin loturiko espeziea

da; Kantauriko eta Atlantikoko itsasert-

zeko duna bizi eta hiletan ageri da eta,

iparraldean, Frantziako Finisterrea da

muga. Iberiar peninntsulan Kantauriko

itsasertzean eta Atlantikoaren aurreal-

dean ageri da. Kantabrian nahiko uga-

ria  da  baina  Euskadin  bakarrik  hiru

populazio  txiki  daude,  Gorlizen,

Zarautzen eta La Arenan.

MEHATXUAK: espezie honen egoera

ezda batere  itxaropentsua. Zarautzen

eta La Arenan ale gutxi batzuk bakarrik

daude, baina ingurua egun aisialdirako

erabiltzen  denez,  oso  mehatxaturik

daude. Gorlizen  pixka  bat  ugariagoa

da,  baina  atzerkada  nabarmena  izan

du, duna finkoaren zatibat aisialdirako

agokitu  baita; hala  populazioaren  zati

bat  babestu  gabeko  gune  batean

dago,  ondarganeko  hartzeatza,  eriet-

xaren hego-ekialdean, hain zuzen ere.

Gune  horretako  duna  finkoetako  lan-

daredia  kontserbazio-egoera  nahiko

onean dago. Populazio guztien habita-

ta mantentzea  eta  babestea  komeni-

garria litzateke, espezie honen bizirau-

pena ziurtatzeko.

HERNIARIA CILIOLATA subsp robusta

CARYOPHYLLACEAE FAMILIA
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: belar  bizikorra  da.  Bi  sustrai-

tuberkulu oboide eta lodiei esker igarot-

zen du negua. Horietatik zurtoin belar-

karak,  tenteak  eta  sendoak  jaiotzen

dira,  20  eta  90  cm  bitarteko  altuera

dutenak. Hostoak  txandakatuak,  luzan-

gak eta berdexkak dira. Loreak zurtoi-

naren muturrean ateratzen dira galburu

luze batean, eta berdexkaren eta purpu-

raren  arteko  kolorea  daukate.  Lore

bakoitzaren  azpian  dauden  brakteak

linealak  eta  obarioa  baino  pixka  bat

luzeagoak dira. Sepaloak obatuak dira,

muturkamutsa  eta  kasko-itxura  dute,

elkar-urkitzaileak  baitira.  Labeloa  oso

berezia da: esekia da eta hiru gingil ditu;

alboetako bien ertzak oso izurtuak dira,

eta erdikoa oso luzea (3 eta 6 cm arte-

an)  eta  kiribil-itxurako  zinta  bihurritua

da,  albokoak  baino  askoz  luzeagoa.

Labeloak  oinean  obarioa  baino  askoz

laburragoa  den  2  eta  3  mm  arteko

ezproi motza dauka. Fruitua kapsula bat

da, eta ñimiño anitz dauzka.

LORATZE:  udaberrian  hasieratik  uda

iritsi arte loratzen da, maiatza eta abuz-

tua bitartean, eta  fruituak udan heltzen

dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  orkideo

hau  Ingalaterrako  hegoaldetik Afrikako

iparralderaino  eta  Italiako  hegoalderai-

no  hedatzen  da.  Beraz,  bere  bnaketa

mendebaldeko  mediterraneoa  eta

subatlantikoa da. Bizi den  lurraldeetan

sakabanatuta  ageri  da,  baina  ez  da

arrunta. Euskadin Bizkaian oraindik ez

da aurkitu eta Gipukoan oso banaka da.

Araban, bestalde, zabalduago dago, eta

haranetan eta mendietan bizi da,  leku

belartsuetan  eta  baso-orletan,  bai  eta

laborantzen  arteko  muinoetan  ere.

Populazioak ez dira oso oparoak izaten,

eta  elkarren  artean  nahiko  bakartuta

daude.

MEHATXUAK: espezie hau katalogatu-

ta dago orkideo handi eta ikusgarriene-

takoa delako, eta populazioak beti    txi-

kiak  direlako  eta  ale  gutxi  dituztelako.

Lore oso ikusgarriak dituenez, arrazoirik

gabe  biltzen  dira  eta  landarea  kaltetu

egiten da. Batzuetan  ibiltarien  lore-sor-

tetan edo zaleen poltsetan ikus daiteke.

Ahal den neurrian biltzea ekidin behar

da, arrazoituta eta baimenduta dauden

kasuetan  izan  ezik. Oso  komenigarria

izango  litzateke  dibulgazio-jarduerak

abian jartzea, orkideo urri hau bezalako

espezie ikusgarrien babesa sustatzeko.

HIMANTOGLOSSUM HIRCINUM
subp Hircinum
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: landare bizkorra da. Lurpean

ipurdi  labur  eta  lodiadauka.  Hortik

zurtoin tenteak eta pixka bat okertuak

jaiotzen dira. Denen artean erdi itxita

dagoen  esku  baten  hatzen  itxura

hartzen dute, adartxoek gutxi gorabe-

hera  altuera  berdina  baitute,  (10-15

cm), eta era beretsuan okertzen bai-

tira.  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.

HABITATA ETA HEDAPENA:    liko-

podio hau  ipar-hemisferioko  lurralde

hotz  eta  epeletan  hedatzen  da;

beraz, bere banaketa globala zirkun-

boreala da. Euskadin nahiko bakana

da.  Izan ere, Bizkaian eta Gipuzkoan

gune sakabanatuetan ageri da, baina

Araban  isurialdeen banalerroko men-

dietara 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 kareharrie-

tan, eta oso giro  fresko eta  lainotsue-

tan  garai  luzeetan  elurtuta  dauden

guneetan.

MEHATXUAK:  landare  hau  Europa

mailan ere landare mehatxatuen arte-

an  katalogatuta  dago.  Datu  horrek

adierazten  du  espezia  banaka  dela,

nahiz eta banaketa orokorra oso zaba-

la izan, populazioak txikiak, bakartuak

eta ale eskasekoak baitira.

Artzaintza gehiegi jasaten duten tokie-

tan, abereen apatxek zenbait ale erro-

tik 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.

92ko  Habitat  Artzeztarauaren  eta

95eko  Errege  Dekretuaren  V.

Eraskinean  dago,  Komunitatearen

Intereserako espezieen artean. Horren

arabera, biltzeko eta ustiatzeko kudea-

keta-neurriak har daitezke.   

HUPERZIA SELAGO

LYCOPODIACEAE FAMILIA
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: zuhaitz  txiki  dioikoa  da  (ale

batzuk arrak eta beste batzuk emeak

dira),  10  m-rainokoa.  Azala  grisaxka

eta oso  leuna da, eta heltzean baino

ez da pitzatzen. Adar gazteak berdex-

kak  dira. Hostoak  txandakoak,  iraun-

korrak,  distiratsuaketa  eliptikoak  dira.

Gainera,  ertz  arantzatsua  dute; inoiz

ere  osoak  dira.  Loreak  zurixkak  eta

unisexualak dira, baina beste sexuaren

hasikinak dituzte. Hostoen galtzarbee-

tan lore-luku txikiak ateratzen dira. Luku

arrek  lorezil ugalkorrak dituzten  loreak

dauzkate,  luzeagoak  eta  nabarmena-

goak  dira,  eta  erleak  askotan  ingurat-

zen zaizkie. 4 sepalo eta beste horren-

beste  petalo  dituzte.  Fruitua  drupa

gorrixka eta ia esferikoa da. 

LORATZE: udaberrian loratzen da, api-

rila  eta  ekaina  bitartean,  eta  fruituak

udazkenean  heltzen  dira,  urria  eta

abendua  artean,  baina  negu  osoan

egoten  dira  adarretan.  Fruituok,

neguan  ere  aritzen  diren  zenbait  ani-

malia-espezieren  baliabide  bakarreta-

koak  dira. Gainera,  landareok  hainbat

espezieri  babesa  eta  aterpea  eskaint-

zen diete. Hainbat artikulu eta  kanpai-

nek  gorosti  eta  gorostidien  garrantzi

ekologikoa nabarmendu dute.

HABITATA ETA HEDAPENA: gorostia

Europako  hegoaldean  eta  ekialdean,

Afrikako  iparraldean  eta Asiako  hego-

mendebaldean  zabaltzen  da.  Iberiar

penintsulan  ugaria  da  ipar-erdian  eta

eskasa hegoaldean Euskadin itsas mai-

latik mendi garaietaraino bizi da, eta hiru

Luralde  Historikoetan  oso  hedatuta

dago, batik bat  isurialdeen banalerrotik

iparraldera.  Hegoaldean  leku  freskoe-

tan  ageri  da  eta  Araban  Kantabriako

Mendilerroraino heltzen da, baina ez da

Arabako  Errioxara  jaisten.  Pagadien,

hariztien,  baso  mistoen  eta  artadien

oihanpean ere hazten da. Lur silizeoe-

tan hobeto bizi da, edo lurzorua azidoa

duten kareharrizko  lurretan. Gure  ingu-

ruan  e  ditu  ia  inoiz  sastrakadi  garbiak

eratzen, baina antzinako garaietan ere

espezie hau bazegoela frogatzen duten

toponimo zaharrak existitzen dira: Ace-

bedo, Gorostiaga...

MEHATXUAK:  iragan  hurbilean  espe-

zie honn fruituz beteriko adarrak gehie-

gi erabili ziren Gabonetarako apaingarri

gisa. Fruitu horiek, neguan zehar, elika-

dura-iturri dira hegazti  frugibororentzat.

Espeziea babesteko orduan, bi  faktore

horiek kontuan  izan dira, eta zuhaixka

moztea  eta  suntsitzea  debekatu  da.

Zenbait lekutan, oihanpearen garapena

galarazten  duten  baso-jarduera  bortit-

zek kalte egiten diote. Zorionez, beste

leku askotan gorostia harizti eta paga-

dien  ohianpean  lasai  asko  hazten  da,

eta ez ditudi egun arriskuan dagoenik,

populazioak ugariak eta oparoak baitira.

Eusko  Jaurlaritzaren  262/1983 Dekre-

tuaren bitartez babestua dago.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: belar bizkorra da. Lurpean hur
baten tamaina duen erraboila txikia dau-
ka. Erraboila horrek erreserbagaiak ditu
metatuta eta, horri esker, landarea udaz-
kenean eta neguan dormantzian egoten
da eta udaberria hasi baino lehen ernet-
zen  da.  Lehendabizi  bizpahiru  hosto
jaiotzen dira, meheak eta luzangak, eta
teila baten  itxurako sekzioa dutenak. Ia
aldi berean gara eratzen da. Gutxi gora-
behera  hostoak  bezain  luzea  da,  eta
puntan  lore  bakarra  dauka, mintzezko
braktea batez babestua. Loreak otsaila
eta maiatza artean zabaltzen dira. Lore-
ok hori biziak dira,  luzeran 3  (3,5)  cm
baino txikiagoak eta Narcissus gr. pseu-
donarcissuaren miniatura dirudite. Oine-
an  alderantzizko  kono  baten  itxurako
hodi bat daukate eta, gainera, ertz kre-
natua  duen  koroa  zilindrikoa  dauka.
Tepaloak itxura eta kolore berdina duten
sepalo eta petaloak) 6 dira eta lantzeo-
latu estuak dira. Lorezilak ere 6 dira, eta
harizpiak hodiaren oinean itsatsita dituz-
te. Obarioa  inferoa  da,  eta  apirila  eta
maiatza  boitartean  heltzen  denean,
sagar  ñimiñoaren  itxura  duen  kapsula
berdexka bilakatzen da, zeharkako sek-
zio triangeluarra duena. Haziak ugariak,
txikiak, beltzak eta lodikoetak dira. Lore-
en zenbait ezaugarriri esker bi landare-
multzo bereizten dira (hemen subespe-
zie moduan onartzen dira): lore-hodia 1
cm baino motzagoa eta  ia  luze bezain
zabal direnak, eta  lorezilen harizpiak  ia
hodiaren oinean lotuta dituztenak brevi-
coronatus  subespeziekoak  dira.  Lore-
hodia  1  cm  baino  luzeagoa  eta  zabal
baino luzeagoa dutenak, eta harizpiak 3

mm baino gehiagotan hodiaren oinera
lotuta dituztenak jacetanus  subespezie-
koak dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  iberiar
Penintsulako  ipar mendebaldeko ende-
mismoa da, Jacetania eta mendebalde-
ko  Pirinioetatik,  Sistema    Zentraleko
Frantzia  eta  Estrelha mendilerroetarai-
no.  Oso  arrunta  da  Euskadiko  hego
erdiko mendi eta arroetan,  isurialdeen
banalerroko mendien  eta  hegoladeko
mendien  artean.  Haran  atlantikoetan
kereharrizko mendi batzuetara mugat-
zen  da  gehien  bat.  400  eta  1.400 m
artean bizi da. Hainbat autorek aipatu
dute, askotan Narcissus minor izenare-
kin. Lilipa txiki hauek gandorretako lare-
etan,  zelaiguneetan,  pagadien,  erka-
meztien argiguneetan bizi dira, kareha-
rritan  eta  margetan.  Brevicoronatus
subespeziea  mendebaldarragoa  da,
eta Kantabriako mendietatik Euskadiko
hegoaldeko  mendilerroetaraino  hedat-
zen  da.  Jacetanus subespeziea  ekial-
detarragoa da, eta Euskadiko erdiko eta
iparraldeko mendizerretatik mendebal-
deko Pirinioetaraino hedatzen da.
MEHATXUAK: ez dirudi egun lilipa txi-
kiak arazo larririk duenik, ezta aurkako
faktorerik ere. Are gehiago,  litekeena
da  ganaduak  espezieari  hedatzen
laguntzea,  larreen  belarretan  ezkuta-
turik dauden  lilipen fruituak  irenstean.
Basurdeek  egiten  dituzten  lur-mugi-
menduak  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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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: Narcissus generoko  espezie

guztiak bezala, belar bizikorra da eta

lurpean  erraboila  txikia  du.  Erraboila

horrek  erreserbagaiak  ditu  metatua

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,

eta inoiz edo behin 3. Hostoak linealak

eta 2 mm baino estuagoak dira. Gara

(hostorik gabeko zurtoina) gutxi gora-

behera  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,  limoia bezalakoa  (hortik

dator citrinus  izena). Oinean alderant-

zizko kono baten itxurako hodi bat du,

eta gainera, ertza osoa edo pixka bat

izurtua  daukan  inbutu-itxurako  koroa

dauka. Koroa osoa edo ertzetan apur

bat izurtua izan daiteke. Tepaloak (itxu-

ra eta kolore berdineko eta petaloak) 6

dira,  linealak.  Lorezilak  ere  6  dira,

harizpiak  okertuta  dituzte  eta  luzera

aldakorra dute. Obarioa inferoa da, eta

apirila  eta  ekaina  bitartean  heltzen

denean,  udare  ñimiñoaren  itxurako

kapsula berdexka bihurtzen da, zehar-

kako  sekzioa  triangeluarra  duena.

Haziak oso ugariak, txikiak, beltzak eta

lodikoteak dira.

HABITATAETAHEDAPENA: banake-

ta atlantikoa duen landarea da. Bizkai-

ko  golkoko  endemismo  interesgarria

da. Mundu-mailako banaketa-area oso

murritza da, Landetatik Asturiaseraino

baino ez baita hedatzen, eta banaketa-

ren erdigunea Euskadin dauka. Euska-

di osoan zehar agertzen da, kostalde-

tik  Kantabria Mendilerroraino,  jadanik

mundu  mediterraneoarekin  kontak-

tuan. Beraz, gure lurraldean hegoalde-

ko mugetako bat dauka. Itsas maila eta

1.300 m artean hazten da, gutxienez

aldi  baterako  hezetasun  edafikoa

duten larreetan, erlaitzetan, belardi-ihi-

tokietan eta txilardietan.

MEHATXUAK:  ez  dirudi  populazio

guztiarentzat arriskurik dagoenik. Hala

ere, bizi den haran batzuetako sakonu-

ne  urperagarriak,  erabat  suntsi  ditza-

kete  drenatzeek  eta makina  astunek

egiten dituzten lur-mugimenduek. Lan-

dare  interesgarri  hau  kontserbatzeko,

espeziea bizi den hezegune garrantzit-

suenetan  lur-mugimenduak  eta  herri-

lanak ekidin beharko lirateke. Ibiltariek

lore ikusgarriak biltzeak, printzipioz, ez

die  kallte  larririk  egiten  populazioei;

baina epe ertainera ahuldu ditzake, tru-

ke genetikoak galaraziko baitira.

92ko Habitat Arteztarauaren eta 95eko

Errege  Dekretuaren  V.  Eranskinean

dago,  Komunitatearen  Intereserako

espezieen  artean.  Horren  arabera,

espezie horiek biltzeko eta ustiatzeko

kudeaketa-neurriak har daitezke.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: lilipa  hauen  egitura Narcis-
sus  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 ange-
luetan bi gila  irten ditu. Loreak mart-
xoa  eta maiatza  bitartean  zabaltzen
dira, eta oso handiak dira, 4,5 eta 7
cm  bitarteko  luzera  dute.  Bi  kolore
dituzte:  hodia  eta  koroa  hori  biziak
dira, ia urre-kolorekoak, eta tepaloak
oso argiak dira,  ia zurixkak. Hostoak
garak bezain luzeak dira eta erraboi-
la bakoitzetik 2-4 jaiotzen dira. Tente-
ak  eta  estuak,  eta  azpialdean  gila
irtenak dituzte. Fruitua udare-itxurako
kapsula  da,  eta  zeharkako  sekzioa
gutxi  gorabehera  zirkularra  du.
Haziak  oso  ugariak,  lodikoteak  eta
beltzak dira. Fruituak heldu ondoren,
aireko organo guztiak  lehortzen dira,
eta udaren erdialderako ez da landa-
re  eder  hauen  arrastorik  ikusten.
Erraboilak lurperatuta gordetzen dira.
N. nobilisen hostoak simetrikoak izan
ohi dira eta azpialdean bi gila dituzte;
anterek orban apikal iluna edo ia belt-
za  daukate.  Narcissus  varduliensis-
ek,  gehienetan  hosto  asimetrikoak
dauzka, eta bi gilak  izan ditzake edo
ez. Anterek ez daukate orban apika-
lik.  Narcissus  pallidiflorus bi  lilipa
horien antzekoa da. Loreak zuri kre-
matsu uniformeak dira, eta 2 cm bai-
no  txikiagoa den erraboila  ia biribila
daukate.  Endemismo  atlantikoa  da
(Asturiasetik Britainiaraino), eta Eus-
kadin  populazio  ugari  eta  oparoak
ditu. 00ko Zerrenda Gorrian espezie
Kalteberen artean dago.
HABITATA ETA HEDAPENA: Narcis-
sus nobilis eta Narcissus varduliensis
iberiar penintsulako iparraldeko ende-

mismoak dira. Lehenengoa, Euskadi-
ko mendebaldeko erdian bizi da, eta
ekialdeko  muga  ezaguna  Gorbeia
mendigunean dauka, gutxi gorabehe-
ra. Silizikola da, eta txilardietan, men-
dietako  errekastoen  bazterretan  eta
zohikaztegietan  bizi  da.  Narcissus
varduliensis  Euskadiko  ekialdeko
erdian  bizi  da,  banaketaren  mende-
baldeko Gorbeia mendigunetik  ekial-
deko Urbasa (Nafarroa) mendilerrorai-
no. Espezie honen hegoaldeko gune
ezagunak Izkin ditu. Erlaitz humiferoe-
tan eta karsten arrailetan bizi da, ubi-
deen  alboan  dauden  alubioi-lurretan,
edo pagadi eta harizti batzuen lurzoru
freskoan. Bi espezieak 650 eta 1.250
m  bitartean  hazten  dira.  Bestalde,
Narcissus pallidiflorus Europa atlanti-
koko  endemismoa  da,  Asturias  eta
Britainia  bitartean  hedatzen  da  eta
populazio ugari eta oparoenak Euska-
din ditu. Euskadiko ipar-erdiko belardi
hezeetan, zohikaztegietan eta ubidee-
tan nahiko arrunta da.
MEHATXUAK:  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 zale-
ek  mozten  dituzte  apaintzeko,  eta
erraboilak  ateratzen  ez  dituzten
arren, populazioak  kaltetzen dituzte,
ez baitiete uzten zikloa behar bezala
betetzen.  Landarea  ugaria  den Ara-
bako zenbait lekutan landarea ugaria
da,  eta  bertakoek  erraboilak  errotik
ateratzen dituzte,  lorategietan  landa-
re-apaingarri gisa hazteko. 
92ko  Habitat  Arteztarauaren  eta
95eko Errege Dekretuaren  II. Erans-
kinean dago, Komunitatearen Intere-
serako espezieen artean. Horren ara-
bera, espezie horiek kontserbatzeko
beharrezkoa  da  kontserbazio-leku
bereziak zehaztea.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: iratze txiki hau batzuetan bai-
no  ez  da  zehe  erdia  baino  altuagoa.
Lurpean  errizoma  laburra  dauka  eta,
hortik, hostoak (frondeak), berde-horix-
kak, ateratzen dira. Ohikoa denez, hos-
toek bi  lakain dituzte, behekoa  lantai-
naren itxurako hostotxo obatu-lantzeo-
latua  da;  goikoa  oso  estua  eta  luzea
da. Azken  segmentu horrek esporan-
gioak daramatza bi  lerrotan, eta  lerro
bakoitzean 15 eta 40 esporangio bitar-
tean ditu. Esporak udaberriaren bukae-
ran eta udan heltzen dira. Udazkena-
ren hasieran  landarea  zimeldu egiten
da, baina zenbait asteren buruan orain-
dik ere identifika daiteke, itxura horixka
hartzen  baitu.  Neguan  aireko  zatiak
erabat  desagertzen  dira,  eta  lurpeko
errizomei esker irauten du bizirik.
HABITATA ETA HEDAPENA: iratze
honek banaketa zirkunboreala du, hau
da,  ipar-hemisferioko  lurralde hotz eta

epeletan  bizi  da.  Iberiar  penintsulan
ipar-erdian eta mendebaldean ageri da
batez ere. Sistema Iberikoan oso baka-
na  da,  eta  Sierra  Nevadan  erliktikoa
da. Euskadin gutxi gorabehera dozena
bat  populazio  ezagutzen  dira,  itsas
maila eta 800 m artean. Lurraldearen
hegoaldeko  eremu  lehorrenetan  falta
da. Belardi hezeetan, iturburuetan, ihi-
tokietan,  haltzadietan  eta  haranen
zokoetako hariztietan bizi da.

MEHATXUAK:  populazioak  zeharo
mugatuak  dira,  sakabanatuta  daude
eta ale-kopuru txikia dute. Iristeko nahi-
ko  errazak  diren  lekuetan  agertzen
direnez,  eta  ia  antzematen  ez  diren
populaziok direnez, edozerk eraldatze-
ko  edo  suntsitzeko  arriskua  daukate.
Zalantzarik  gabe,  hezeguneak  lehort-
zea bezalako jarduerek aleak gutxiara-
zi dituzte. Babes eraginkorrak bizi den
gune berezietan.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: belar  bizikor  glabroa  da.

Lurpean errizoma horizontala dau-

ka, eta hortik 20 eta 40 cm bitarteko

garaiera duten zurtoin tenteak, zilin-

drikoak eta adarrik gabeak jaiotzen

dira.  Hostoak  bertizilo  bakarrean

biltzen dira, launaka (inoiz ere bos-

naka). Hostook obatu zabalak dira

eta  punta  akuminatua  daukate.

Orrien  nerbioek  puntan  bat  egiten

dute.  Hostoen  bertiziloaren  gaine-

an,  pedunkulu  luzearen  puntan,  bi

lore-bildukin  dituen  lorea  garatzen

da. 4 sepalo  lantzeolatu eta berdex-

kek kanpoko bildukina eratzen dute,

eta  barneko  bildukinak  4  pieza  edo

petalo ditu, askoz estuagoak,  ia  line-

alak  eta  pixka  bat  horixkak  direnak.

Lorezilak  8  dira,  eta  periantoaren

oinean txertatzen dira. Obarioak pun-

tan 4 estilo filiforme ditu, eta heltzean

baia biribil eta beltzezka bihurtzen da.

Baia horrek 4 ganbera ditu, eta horie-

tako  bakoitzak  2  hazi  oboide  eta

arrexka ditu. Maiatza eta uztaila bitar-

tean loratzen da, eta fruituak abuztua

eta iraila artean heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  landare
hau  Europako  zati  handi  batean
hedatzen da, eskualde mediterraneo-
an izan ezik. Iberiar penintsulan land-
dare honen kokagune gehienak Piri-
nioen eta Kantabriako mendikatearen
artean daude. Sistema  Iberikoan ere
zenbait gune bakartu ditu. 
Euskadin  isurialdeen  banalerroko
mendietatik hegoalderago oso gutxi-
tan ageri da, eta iparraldeko mendie-
tako zenbait gunetan bizi da, 700 eta

1.400  m  artean.  Giro  freskoa  eta
itzaltsua duten lurzoru bigun eta abe-
ratsetan bizi da, kareharrietako paga-
dietan,  laburren oinetako belardietan
eta lapiazen arrailetan. 
Ezagutzen diren opulazioak elkarren
artean oso bananduta daude eta ale
gutxi dituzte.
MEHATXUAK: klima-faktoreen eragi-
nez, espezie hau oso bakana da gure
lurraldean,  baita  gizakion  esku-hart-
zerik gabe ere, banaketaren hegoal-
deko  mugatik  gertu  baitago.  Baina
horrez  gain,  gizakiak  hostozabalen
eremu  handiak  moztu  eta  eraldatu
ditu, eta ezbairik gabe, espezie hone-
tako aleak  izugarri gutxitzen  lagundu
du.  Bizirik  dirauten  populazio  apu-
rrak, egun, iristeko batere errazak ez
diren  mendietako  leku  malkartsuen
babesean  bizi  dira.  Lurraldeko  ipar-
erdian  sakabanatuta  dauden  hosto-
zabalen  eremuak  errespetatzea  eta
handitzea,  eta  baso-ustiapena  eta
biodibertsitatearen  kontserbazioa
uztartzen saiatzea komenigarria litza-
teke. Landare bakan hau ez litzateke
bildu  behar,  arrazoitutako  eta  bai-
mendutako kasuetan izan ezik.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: 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. Landa-
reak,  lingirda  horri  esker  harrapaki-
nak, ornogabe txikiak, harrapatu eta
digeritzen  ditu.  5  eta  15  cm  arteko
zurtoin labur, tente eta finen muturre-
an,  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 lotu-
ta  dauden  5  piezez  eratuta  dago.
Korola arrosa oso argia da, ia zurix-
ka,  eta  6  eta  10 mm-ko  luzera  du.
Luzeraren  erdia,  gutxi  gorabehera,
ezproiari dagokio. 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  luzea-
goak. Fruitua kapsula biribila da, eta
luzetara  irekitzen  da  dituen  2  kus-
kuei esker. Apirila eta iraila bitartean
loratzen  da,  eta  fruituak  ekaina  eta
urria bitartean heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: landare
karniboro  txiki-txiki honek banaketa-
area  atlantikoa  du.  Izan  ere,  klima
hezea eta epela duten herrialdeetan
bizi  da.  Euskadin  ezagutzen  diren
populazio  gehienak,  kantabriar-
mediterraneo  isurialdeen  banalerro-
tik  iparraldera  daude,  alegia,  Biz-
kaian  eta  Gipuzkoan.  Araban  oso

bakana  da,  eta  ipar-mendebaldeko
muturrean  eta Gorbeia mendigune-
an baino ez da ezagutzen. Substratu
silizeoa  duten  mendietan  sortzen
diren  zohikaztegitxo  hasiberrietan,
iturburuetan eta esfagnadietan haz-
ten dira, 20 eta 800 m bitartean.
MEHATXUAK: oso eskakizun ekolo-
giko  zorrotzak  dituenez,  landarea
kontserbatzea,  erabiltzen  dituen
habitatak egoera onean mantentzea-
ren  menpe  dago.  Populazioak  beti
oso txikiak izan ohi dira eta, horrega-
tik,  beharrezkoak  dituen  hezegune
urriak  lehortu edo eraldatzeak, kalte
larria  eragingo  lioke.  Hezegune
horietako  batzuk  legez  babestea
komenigarria  litzateke, bertan espe-
zie hau bezain mugatuak diren bes-
te asko bizi baitira.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: gehienez  20  m  dituen

zuhaitza da. Ale gazteek itxura pira-

midala  izaten  dute  eta,  zaharrek,

ordea, adaburu irekia eta irregularra

dute. Enborra orokorrean bihurritua

da. Gazteek azala grisaxka eta leu-

na  dute,  eta  zaharrek  zartatua  eta

arre  gorrixka.  Adaxka  grisaxkak

ditu, eta orratz  finen  itxurako hosto

malguak  binaka  daude.  Lore  arrak

kono  horixka  txikietan  biltzen  dira.

Emeek 1-2 cm-ko pedunkulua duten

6-12  cm-ko  pinaburuak  ematen

dituzte. Martxoa eta maiatza bitarte-

an  loratzen  dira.  Haziak  bigarren

urteko udan heltzen dira, eta hurren-

go udaberrian barreiatzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  bana-

keta  mediterraneoa  duen  zuhaitza

da. Ipar-mendebaldeko muga Araba-

ko  Labrzan  (Dueñaseko  pinudia)

duen  kokagunea  da,  hegoaldeko

muga Afrikako iparraldean dago, eta

ekialdeko muga Alepo  (Siria)  ingu-

ruan.  Alepoko  populazio  hori  izan

zen  espeziea  deskribatzeko  erabili

zena, hain zuzen ere. Arabako Errio-

xatik Ebroko kubeta handiarantz  jot-

zean, kokagune hurbilenak Sesman

eta Lerinen (Nafarroan) ditu. Euska-

din higadura naturala  jasaten duten

eta inbertsio termikorik ez duten mui-

no  harritsuetan  bizi  da,    giro  oso

lehor  eta  eguzkitsuetan.  Labrazan

(Araban), pinu hau berez hazten da

600-700  m-tan.  Arabako  Errioxako

beste toki batzuetan, 425 m-tik gora,

aldizka ale bakan batzuk ikus daitez-

ke.

MEHATXUAK:  Euskadiko  alepo

pinuaren pinudi espontaneo bakarra

kontserbatzea  hainbat  faktorek  jart-

zen dute kolokan: pinudia heda  lite-

keen  eremuetan  larre  eta  sastraka

marjinalak  luberritzea  eta  lantzea,

bai  eta  noizbehinka  suteak  egitea

ere. Baso zabal samarra da, eta adin

guztietako  aleak  ditu.  Dueñaseko

pinudia  babesturiko  Biotopo  edo

mikroerreserba  izendatzeak,  espe-

ziea  epe  luzera  kontserbatzea  ber-

matuko luke. Epe motz eta ertainera,

pinudian egiten diren esku-hartzeak

behatu  eta  arautu  beharko  lirateke,

bai eta alboko lur-sailetako galondo-

ak  erretzea  debekatu  ere.  Labraza

herrian,  hain  zuzen  “Alepo” izena

jarri dioten elkarte kultural gogotsua

dago.  Hori  datu  itxaropentsua  da,

bertakoek. Dueñaseko pinudiari dio-

ten estima adierazten baitu.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-

RRIAK: oinetik  oso  adartsua  den

zuhaixka  da.  Gehienez  2  m-ko

garaiera  du,  oso  gutxitan  izaten  da

luzeagoa. Azala  leuna  eta  hauskara

da,  eta  hostoak  iraunkorrak,  distirat-

suak,  larrukarak  eta  glabroak  dira.

Ertza arantzatsua dute eta eliptikoak

izan  ohi  dira.  Zuhaixka  berean  bi

sexuetako loreak agertzen dira, baina

bereizita.  Arrak,  lorezilak  direla  eta,

horixkak dira, eta gerba eskegi mot-

zetan multzokatzen dira. Ez dira oso

ikusgarriak eta periantoaren 4-6 pie-

zek  ezkata-itxura  dute.  Lore  emeak

bakarrak  dira,  edo  2-3ko  taldetan

ageri  dira.  Periantoa  ere  ez  da  oso

ikusgarria,  eta  obarioak  oinetik

aldentzen  diren  3  estilo  lineal  ditu.

Fruitua  ohiko  ezkurra  da.  Azandel

(kupula)  batek  ezkurra  erdiraino

estaltzen  du  eta  kanporaka  okertuta

dauden ezkata zurrunez -ia arantzat-

suak  dira-  estalita  dago.  Apirila  eta

ekaina  bitartean  loratzen  da,  eta

ezkurral  normalean  hurrengo  urteko

udazkenean  heltzen  dira.  Abaritza

bakarrik  artearen  (Quercus  ilex) for-

ma nanoekin nahas daiteke. Hostoak

alde  bietatik  glabroak  baldin  badira

eta ezkurren kupulak ezkata arantzat-

suak baldin baditu, abaritza da. Hos-

toek azpialdea zurixka baldin badute

(iletxo  ugari  dituelako)  eta  ezkurren

kupulak  ez  baldin  badauka  ezkata

arantzatsurik, artea da.

HABITATA ETA HEDAPENA: abarit-

za eskualde mediterraneoko zuhaixka

adierazgarrienetakoa  da.  Euskadin

oso ohikoa da hego-muturrean, Ara-

bako  Errioxan,  bertan  artadiaren

ordezkapen-sastrakadietan  nagusi

baita. Mediterraneoko  eragina  duten

Arabako haran gutxi batzuetan baka-

nagoa  da,  eta  erabat  ezohikoa  da

Kantabriako  kostaldearen  inguruan,

Bizkaiko  mendebaldeko  muturrean,

eta  Arrasateko  (Gipuzkoa)  inguruko

mendi  batean. Azken  populazio  hori

da,  hain  zuzen,  egun  katalogatuta

dagoena.  Gure  lurraldeko  isurialde

atlantikoan  abaritzen  sastrakak  ego-

tea  klima-aldaketen  ondorio  da.

Gipuzkoan katalogatuta dagoen popu-

lazioa  eta  Bizkaian  katalogatuta  ez

dagoena kareharrizko hegal eguzkitsu

eta harritsuetan daude, eta banaketa

mediterraneoa  duten  beste  hainbat

landarerekin batera ageri dira.

MEHATXUAK:  katalogaturiko  popu-

lazioa  oso  txikia  da  eta,  horregatik,

larriki kaltetuko  litzateke konifero-lan-

daketak emendatzeko egungo  joera-

rekin  jarraituz  gero. Ganadua  agert-

zea, bereziki ahuntzak, badirudi Medi-

terraneoko zuhaixka gogor hau fabo-

ratzen duela, nahiz eta bere hagine-

kin adartxoak inausi, klima atlantikora

hobeto  egokituta  dauden  beste

zuhaixka  eta mulu  batzuk  hedatzea

ekiditen  duelako. Herbiboroen  eragi-

na  izango  ez  balute,  zuhaixka  eta

mulu  horiek  abaritza  itoko  lukete.

Populazioen  jarraipena egingo balitz,

zuhaixka  horrengan  eragin  positibo

edo negatiboa duten efektuak hobeto

ezagutu  ahal  izango  lirateke.  Era

horretan,  espeziea  kontserbatzeko

praktika  egokienak  abian  jarri  ahal

izango dira.
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IDENTIFIKAZIOA ETA
EZAUGARRIAK: oso
zuhaitz  sendoa  da,  40
m-rainokoa.  Enborra
zuzena  da.  Adarrak
lodiak eta okertuak dira,
eta  adaburu  zabala
eratzen dute. Ale gazte-
etan  azala  leuna  eta
hauskara da eta, urteak
pasa ahala, arrakalatuz
eta  kolore arrexka har-
tuz doa. Adartxoak, bai
eta hostoak ere, guztiz
glabroak  dira.  Hostoen  bereizgarriak
dira  duten  peziolo  laburra. Batzuetan
orriaren oineko bi belarritxoek pezioloa
estatltzen dute. Orria obobatua da eta
gingil  sakonak  ditu.  Lore  arrak  eta
emeak  zuhaitz  berean  garatzen  dira,
baina bereizita. Arrak gerba eseki luze-
ak  dira,  eta  bakoitzak  5-8  gingiltxo
dauzka; gingiltxoek lore-bildukina erat-
zen dute eta bildukina ez da oso ikus-
garria. 5-8 lorezil dituzte, bildukina bai-
no  luzeagoak,  eta  polena  askatzean
oso nabariak dira. Lore emeak 2-3ko
taldetan agertzen dira, pedunkulu luze
baten  puntan.  fruitua  ezkurra  da,  eta
beheko herena atzandel (kupula) labur
batez  estalita  dago.  Kupula  elkarren
artean  loturik  dauden  ezkata  lauez
estalita dago. Haritz kanduduna Quer-
cus generoko beste espezieetatik argi
eta  garbi  bereiz  daiteke,  ezkurrek
pedunkulu  luzea  dutelako,  adartxoek
eta hostoek ilerik ez dutelako, hostoek
peziolo  izugarri  laburra  dutelako,  bai
eta oineko belarritxoak obobatuak dire-
lako ere. Apirila eta maiatza bitartean
loratzen da. Ezkurrak urte bereko iraila
eta urria bitartean heltzen dira, eta urte-

tik  urtera  fruitu-kopu-
rua asko aldatzen da.
HABITATA ETA
HEDAPENA:  haritza
Europako  mendebal-
dean,  erdialdean  eta
iparraldean,  eta Asia-
ko  mendebaldean
hedaturik  dago.  ibe-
riar penintsulan ia ipa-
rraldean  eta  mende-
baldean  bakarrik  bizi
da, horietan ia ez bai-
tago udako  lehorterik.

Euskadin eragin atlantikoa duten ere-
muetan oso arrunta da, baina Gasteiz-
ko mendietatik  eta  Izkitik  hegoaldera
oso  bakana  da. Arabako  hegoaldeko
muturrean  populazio  bakartuak  baino
ez dira agertzen, 550 eta 700 m bitar-
tean. Horregatik katalogatu dira hego-
aldeko populazioak. Sobroneko popu-
lazioa  sakan  heze  bateko  haitzarte
baten zokoan dauden ale gutxi batzuek
osatzen  dute.  bernedoko  populazioa
Quercus  pyrenaicarekin  nahasturiko
basotxo txikia da. Urizaharra-Montoria-
ko  populazioa  handiena  da,  50  bat
hektarea dituen baso zabala da.
MEHATXUAK: bi populazio txiki horie-
tan, haritzak moztea debekatu beharko
litzateke,  bai  eta  bide  berriak  egitea
edo daudenak aldatzea ere. Sobrone-
ko haritz-taldetxoaren egoera bereziki
larria da, orain dela gutxi egindako jar-
duera baten ondorioz espezie hau eta
katalogaturiko beste bat kaltetu baitira.
Urizaharra-Montoriako hariztian zuhait-
zak egurretarako moztea arautu behar-
ko litzateke, katalogaturiko populazioa-
ren kontserbazioa eta ustiapena uztar-
tu ahal izateko.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: zuhaitz  honek  25  m-rainoko
altuera har dezake. Enborra  lodia da.
Adarrak gogorrak dira eta adaburu irre-
gular  samarra  eratzen  dute.  Azala
(kortxoa) oso lodia, arroa eta arrakala-
tua da. Kortxoa eskuratzeko zuhaitza-
ren azala kentzen denean, enbor gorri
oso  iluna  uzten  du  agerian.  Hostoak
iraunkorrak,  larrukarak  eta  luzangak
dira. Hostoen goialdea berde iluna da,
eta  azpialdea  hauskara  da,  iletxo
askok  estaltzen  baitute.  Azpialdean
erdiko nerbioa nabarmena da, zuzena
izan beharrean, sigi-saga egiten baitu.
Bi  sexuetako  loreak  zuhaitz  berean
garatzen dira, baina bereizita. Arrak, 4
eta 8 cm arteko gerba eseki  luzeetan
taldekatzen dira adartxoen muturrean,
eta 5-7 pieza obatuez eratutako  lore-
bildukina  daukate.  Lorezil  ugari  eta
irtenak nabarmentzen dira. Lore eme-
ak  banaka  edo  taldetxoetan  jaiotzen
dira, eta obarioak oinetik bereizita dau-
den  3  estilo  labur  ditu.  Ernalketaren
ondoren  heltzean,  ezkur  gaztain-
gorrixkak bihurtzen dira. Ezkurra kupu-
lak edo atzandelak partzialki babesten
du.  Kupula  ezkata  grisaxkez  estalita
dago,  eta  goialdeko  ezkatek  punta
kanpoalderantz makurtuta dute. Apirila
eta maiatza bitartean loratzen da. Hala
ere,  urte  batzuetan  bigarren  loratzen
bat gerta daiteke udazkenean, fruituak
heltzen diren bitartean. artelatza baka-
rrik  bere  ahaidea  den  artearekin
(Quercus  ilex) nahas  daiteke.  Dena
den,  artearekin  desberdintzen  dituen
ezaugarriak hurrengoak dira: kortxoz-
ko  azala  dauka,  hostoak  zertxobait
bigunagoak dira, nerbio zentralak sigi-

saga egiten du, eta adaburua irregula-
rra da.
HABITATA ETA HEDAPENA: zuhaitz
hau mendbaldeko eskualde mediterra-
neoko  herrialdeetan  ageri  da.  Oso
arrunta da Extremaduran eta Portuga-
len, eta kostalde atlantikoko eta kan-
tauriar kostaldeko gune bakan batzue-
tan ere bizi da. Izan ere, espeziearen
banaketa-muga Frantziako hego-men-
debaldean  dago.  bizkaiko  guneren
batean  eta  Gipuzkoako  ekialdeko
muturrean, artelatz bakan batzuk edo
talde txikiak ageri dira. Hala ere, Geta-
ria  eta  Zarautz  arteko  mendixketan,
oraindik  ere  nahiko  hedadura  handia
duten  zuhaiztiak  mantentzen  dira.
Zuhaiztiok  Ipar  Euskal  Herrian  aurki
daitezkeenen  antzekoak  dira.  Kasu
guztietan, artelatza lur silizeoetan haz-
ten da, eta lurraren azidotasuna adie-
razten duten  landareekin batera ageri
da.
MEHATXUAK:  euskal  kotaldean  ale
bakanak edo talde txikiak baino ez dira
geratzen,  Getariako  eta  zarautzeko
mendixketan  izan ezik, horietan nahi-
ko  artelatz-kopuru  handia  baitago.
Nahiz eta ezkurrak eman, gehienetan
ezin  dira  modu  naturalean  hedatu,
inguruko lurrak nekazaritza intentsibo-
rako  zein  bestelako  jardueretarako
erabiltzen baitira. Suare ohiko erabile-
rak populazio batzuk kaltetzen ditu eta
ale gazteen biziraupena arriskuan jart-
zen du. horregatik, egungo baldintzak
aldatu  ezean,  populazio  txikienak
desagertzeko bidean daude. Oso inte-
resgarria da ezkurrak biltzea, leku ego-
kian  landatu,  ugaldu  eta,  ondoren,
beharrezkoa den tokietan birsartzeko.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: elar bizikor sendoa da. Lur-
pean ipurdi lodia du, eta hortik zurtoi-
nak ateratzen dira. Zurtoinok tenteak
eta  gogorrak  dira,  50  eta  150  cm
artekoak. Zurtoinean hostoak txanda-
ka ateratzen dira. Hostoak oso han-
diak dira, obatu zabalak, eta muturre-
rantz bat egiten duten nerbio parale-
loak dituzte. Oina besarkatzailea da,
eta  zurtoina  biltzen  duen  zorro  bat
dauka.  Infloreszentzia  zurtoinen
goialdean  dago,  eta  panikula  oso
adarkatua da. Loretxo berdexka uga-
ri ditu, eta 6 pieza berdexka-horixka
eta  lantzeolatuk  lore-bildukina  erat-
zen  dute.  Lorezilak  ere  6  dira,  eta
tepaloekin aurrez aurre daude. Oba-
rioak  puntan  3  estilo  labur  ditu,  eta
heltzean  hazi  zanpatu  eta  hegaldu-
nez beterik dagoen kapsula bihurtzen
da. Uda  betean  loratzen  da,  ekaina
eta iraila bitartean, eta fruituak udaz-
kenaren hasieran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA: bana-
keta  boreo-alpetarra  duen  landarea
da.  Hegoaldeko  muga  orokorra
eskualde mediterraneoak eta eurosi-
beriarrak bat egiten duten tokian dau-

ka.  Dena  den,  iberiar  penintsulan
hegoalderago  populazio  bakan  eta
ezohiko batzuk daude, hala nola, sis-
tema  Zentralekoak.  Euskadin  koka-
gune batzuk garaiera baxuan daude,
kostaldearen  inguruan, baina   popu-
lazio gehienak mendietan daude, isu-
rialdeen banalerrotik iparraldera, edo
banalerroan  bertan.  Landare  sendo
hau mendietako megaforbioetan eta
belardi higrofiloetan bizi da,  toki oso
gerizpetsu eta freskoetan.
MEHATXUAK:  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 bat-
zuk ere badituzte. Horregatik guztia-
rengatik, gune txiki horietan ganadua
agertzea  kaltegarria  da,  zapaltzen
dutenean landare hau bezalako belar
handiak kaltetzen baitituzte.

IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: landare  bizikorra  da.  Oina
zurezkoa dauka, baina zurtoinak belar-
karak dira, tenteak. Zurtoinok 4 angelu-
ko sekzioa dute eta 15-30 cm luze dira.
Beheko  eta  erdiko  hostoek  peziolo
luzea dute, eta orriak oina bihotz-itxura-
koa  edo  biribila  dauka,  obatua  edo
luzanga  da  eta  ertza  oxkarduna  du.
Loreak brakteen galtzarbean biltzen dira
sasi-bertiziloetan. Horrela, gutxi gorabe-
hera biribila den  infloreszentzia  trinkoa
eratzen da zurtoinen muturrean. Kaliza
kanpai-itxurako  hodia  da  eta  puntan  5
hortz estu eta zorrotz ditu. Korola horix-
ka da eta oinean bat eginda dauden 5
petalo ditu; petaloek 2 ezpainetan irekit-
zen den hodi  luzea eratzen dute; goiko
ezpaina  tentea  eta  laua  da,  ez  dauka
kasko-itxurarik eta orokorrean osoa da;
behekoa  laua  da  eta  hiru  gingil  ditu.
Lorezilak  4  dira  eta  korolaren  goiko
ezpainaren  azpian  txertatuta  daude.
Fruitua punta biribila daukaten  lau kar-
pelo  askek  eratzen  dute.  Ekaina  eta
abuztua bitartean  loratzen da, eta  frui-
tuak udazkenaren hasieran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  landare
honek oso banaketa-area txikia du, Bur-

goseko
iparraldetik
eta  Kanta-
briako
hegoalde-
tik  Euska-
diren men-
debaldeko
erdiraino. Bizkaiko mendebaldean nahi-
ko mugatuta dago, eta Araban pixka bat
ugariagoa  da.  Izan  ere, Araban  dauka
banaketaren  ekialdeko muga.  Harkait-
zetako erlaitz belartsuetan, larre zabale-
tan,  eta  erkameztien  eta  karraskadien
argiguneetan bizi da, kareharrizko subs-
tratuetan.
MEHATXUAK: ez dirudi giza  faktoreek
espeziearen erregresioa eragin dutenik,
giro  basatietan  bizi  baita. Bizkaiko  eta
Arabako  mendebaldean,  ale-kopuru
nahiko  handia  duten  populazio  ugari
daude.  Baina  Kantabriako  mendilerro-
an, espeziearen banaketaren ekialdeko
mugan,  populazioak  oso  txikiak  eta
bakartuak dira. Oso banaketa-area urria
duen endemismoa denez,  interesgarria
litzateke  espeziea  landatzea  ugalt-
zeko, ikertzeko eta, beharrezkoa iza-
nez gero, birsartzeko.
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IDENTIFIKAZIOA ETA
EZAUGARRIAK:  zurezko
adar  korapilatuak  dituen
mulua  da.  Urrunetik  erro-
mero  nano  baten  antza
dauka. 20 eta 40 cm arte-
ko  garaiera  du.  Binaka
oposatuak diren hostotxo-
ak ditu. Hosto horiek larru-
karak,  lantzeolatu  estuak
eta  berdexkak  dira  eta
eserita  dauden  guruinez
estalita  daude.  Guruin
horiek bolatxo  txikiak dira,
eta  igurtzean usain goxoa
darie. Loreak luku luze eta
aldebakarretan  biltzen
dira,  adarren  muturrean.
Kaliza  hodi-itxurakoa  da
eta puntan elkarren artean
berdinak diren 5 gingil ditu. Lobuluak
lantzeolatu estuak eta zorrotzak dira.
Korola zuria da, eta bi ezpainetan ire-
kitzen den hodi luzea du; goiko ezpai-
na osoa edo pixka bat muxarratua da,
eta behekoak hiru gingil ditu. Lorezilak
4  dira;  kanpoaldeko  biak  beste  biak
baino luzeagoak dira. Labiatuen fami-
liako gainerako landare guztiek beza-
la, hauetan ere kalizaren barnealdean
obarioa  4  ataletan  zatituta  dagoela
ikus daiteke, eta erdian estilo bakarra
dauka. Heltzean, 4 karpelo hazibaka-
rrez eratutako  fruitu  lehorra garatzen
da. Udan loratzen da, uztaila eta urria
bitartean, eta fruituak udazken betean
heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  mulu
usaintsu hau mendebaldeko eskualde
mediterraneoko mendietan  hedatzen
da,  eta  banaketa-muga  Kantabriako

mendilerroan  (Araban)  du.  Kodes
mendilerro nafarrean, guneren batean
bizi da, eta hortik ekialderago, prepiri-
nioetan,  Irunberritik  gertu,  berriro
agertu arte ez da inon aurkitu. Kanta-
briako mendilerroan, kareharrizko har-
kaitzen  erlaitzetan  eta  horien  oinean
dauden legar-hobi eguteretan popula-
zio txikiak eratzen ditu.
MEHATXUAK:  landare  hau  hain
bakana eta mugatua  izatea, dirudie-
nez  faktore bioklimatikoen ondorioa
da.  Izan  ere,  Arabako  hegoaldeko
populazioak mulu honen mendebal-
deko banaketa-mugan daude. Ez da
gizakiak  eragindako  erregresiorik
antzeman.  Dena  den,  populazioak
hain txikiak eta bakanak direnez, oso
ahulak  dira  bere  habitatetan  egin
daitezkeen  eraldaketen  aurrean,
hala nola, agregakinak ateratzearen
aurrean.
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: mulutxo herrestaria da. Zur-
toin  antzuak  luzeak,  okerrak  eta
lurraren gainean eseriak dira. Zurtoin
loredunak motzak  eta  tenteak  dira.
Hostoak binaka oposatuak dira, oso
estuak,  eta  nerbio  zentral  bakarra
dute.  Hostoen  ertzak  lodituak  eta
beherantz errebolutuak dira, eta zilio
luzeak  dituzte,  batez  ere  oinean.
Infloreszentzia  zurtoin  tenteen  pun-
tan dago eta hostoen antzeko  itxura
eta  tamaina  duten  brakteak  ditu.
Loreek bi  lore-bildukin dituzte. Kan-
poaldekoak, edo kalizak, kanpai-itxu-
ra duen 5 piezatako hodia da eta pun-
tan  2  ezpain  ditu. Goiko  ezpainak  ia
ziliorik  ez  duten  3  hortz  triangeluar
lantzeolatu ditu, eta behekoak trinkoki
ziliaturik dauden 2 hortz  ia  lineal ditu.
Korola ezpain bikoa da. Goiko ezpaina
tentea  eta  laua  da,  eta  behekoak  3
gingil ditu. Lorezilak 4 dira eta korola-
ren hodia baino  luzeagoak dira. Ekai-
na eta uztaila bitartean loratzen da eta
fruituak udaren amaieran eta udazke-
naren hasieran heltzen dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  ezkai
herrestari hau, mendebaldeko eskual-
de  mediterraneoan  hedatzen  diren
landare-talde  zabalaren  espezie  bat
da. Ebro  haraneko  endemismo  aipa-
garria  da.  Ipar-mendebaldeko  muga
Arabako  Errioxan  dauka.  Eskualde
horretan nahiko arrunta da erromero-
sastraka xehez estalita dauden muino
deforestatuenetan. Oso giro  lehor eta
eguzkitsuetan hazten da, 400 eta 700
m artean.
MEHATXUAK:  mundu-mailan  oso
landare bakana da, eta banaketa-area
orokorra murriztua du. Dena den, gure

eskualdean,  Arabako  Errioxako  ere-
muan, espezie nahiko arrunta da. Izan
ere,  hemen  populazioak  oso  ugariak
dira, ale asko dituzte, eta elkarren arte-
an oso hurbil daude. Hala eta guztiz
ere, azken urteotan espeziea bizi den
muino  asko  deusezten  ari  dira,
mahasti  berriak  landatzeko  makina
astunekin  lurra mugitzen ari direlako.
Argia  behar  duen  landarea  denez,
aipaturiko Arabako eskualde horretako
zenbait muinotan  egindako  baso-lan-
daketek  kalte  egiten  diote.  Aitzitik,
azken  hamarkadetan  gainbeheran
dauden  abeltzaintza,  erlezaintza  eta
antzeko  erabilera  tradizionalak  man-
tentzea  eta, Kasu  batzuetan,  berres-
kuratzea oso onuragarria izango litza-
teke. Landarea landatzen saiatzea ere
oso  interesgarria  izango  litzateke,
lehen aipatu den bezala, mundu-mai-
lan espezie bakana baita.
90eko Katalogo Nazionalaren I. Erans-
kinean dago. Eskualde honetan gehie-
gizkoa  izan daiteke aipatutako katalo-
goan  Galtzeko  Arriskuan  kategorian
egotea. 
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IDENTIFIKAZIOA ETA EZAUGA-
RRIAK: zuhaitz dioikoa da, hau da,
ale batzuk arrak dira eta beste bat-
zuk emeak. Gure latitudeetan 8 eta
15 m artekoa da. Adaburua pirami-
dala 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 galtzar-
bean,  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.
Orduan  ale  arren  kono  horixkak  oso
ikusgarriak dira. Udaren bukaeran eta
urte  bereko  udazkenaren  hasieran,
abuztua eta urria bitartean, arilo gorrix-
kaz  estalirik,  oin  emeak  apaintzen
dituzten  haziak  helduz  doaz.  Arilo
mamitsua  txoriek  gogoz  jan  ohi  dute
eta, era horretan, haziak sakabanatzen
dituzte.  Haziek  bizpahiru  urte  behar
izaten  dituzte  ernetzeko.  Batzuetan
katagorriek  ere  jaten  dituzte  ariloak,
baina  haziak  haginekin  kraskatzen
dituztenez,  hazi  horiek  ezingo  dira
ernetu.
HABITATA ETA HEDAPENA:  hagina
Afrikako iparraldean, Europan eta Asia-
ko mendebaldean hedatzen da. Antzi-
na  oso  zuhaitz  jazarria  izan  zen  eta,
horregatik,  egungo banaketa ziurrenik

ez dator bat bere eremu potentzialare-
kin. Euskadin  iristeko zailak diren  leku
malkartsuetan  bizi  ohi  da,  (100)  350
eta 1.400 m artean. Batez ere kareha-
rrizko  substratuetan  bizi  da,  baina  lur
silizeoetan  ere  hazten  da.  Oro  har,
banaka edo  talde  txikietan hazten da,
eta batzuetan pagoarekin batera agert-
zen  da  zenbait  pagadi  harritsutan.
Harizti,  haltzadi  edo  artadien  barruan
egotea arraroagoa da. Ziurrenik antzi-
na zuhaitz askoz ugariagoa  izan zen,
egungo banaketak hori adierazten bai-
tu;  izan  ere,  kokagune  askotan  ageri
da, baina bakoitzean ale gutxi daude.
Inon ez da zuhaitz arrunta, baina lurral-
deko ia mendikate guztietan dago.
MEHATXUAK: iIraganean oso jazarria
izan zen. Egun pixkanaka berreskurat-
zen ari da, baina espezie dioikoa izate-
ak, alegia, oin arrak eta emeak bereizi-
ta egoteak, eta hazkunde  izugarri gel-
doa izateak, berreskuratzea zaildu egi-
ten dute. Espeziea kontserbatzeko eta
berreskuratzeko,  lurralde  osoan
zuhaitz  hau mozteko  debekuari  eutsi
behar  zaio  eta  haginaren  zuhaiztien
dinamika naturalaren jarraipen bat egi-
tea beharrezkoa da.
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IDENTIFIKAZIOA
ETA EZAUGARRIAK:
iratze  makal  hau  lan-
dare  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. Hosto-
ek  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  txi-
kiak  dirudite  hostoen  atzealdean,
nerbioen  bukaeran.  Esporak  gure
eskualdean nekez heltzen dira; helt-
zekotan  uda  betean  egiten  dute,
ekaina eta abuztua bitartean. Fami-
lia bereko beste  kide batekin baino
ezin  da  nahastu,  Hymenophyllum
tunbrigenserekin,  hain  zuzen  ere.
Azken horren organo guztiak xehea-
goak dira.
HABITATA ETA HEDAPENA:  iratze
subtropikala  da,  berez  Irla makaro-
nesikoetakoa eta Europako mende-
baldekoa, eta bertan banaketa atlan-
tikoa  duen  landarea  da.  Euskadin
eta  Nafarroan,  iratze  bakan  honen
Europako  populazio  hoberenetakoa
dago. Bizkaian eta Gipuzkoan orain-
dik hainbat errekastotan bizi da, 30
eta 500 m artean. Errekastoetako ur-
jauzietan  eratzen  diren  zulogunee-
tan hazten da, substratu silizeoetan

eta oso giro babestu eta hezean.
MEHATXUAK:  iratze  honen  popula-
zioak  oso  txikiak  izan  ohi  dira  eta,
gainera,  oso  habitat  zehatzetara
mugatuta daude. Orokorrean, baso-
gintzarako  erabiltzen  diren  tokiak
dira, askotan basogintza  intentsibo-
rako.  Erabilera  horrek  ubideak  kal-
tetzen ditu, mendi-bideak errekasto-
ak zeharkatzen baitituzte eta ibaiert-
zeko  zuhaitzak moztu  eta  apurtzen
baitituzte.  Batzuetan  ubide  txikiak
mozketen hondarrekin ixten dira, eta
horrek  populazio  batzuk  arrisku
larrian  jartzen  ditu.  Horregatik,  lan-
darea bizi den ubideak legez babes-
tea beharrezkoa da.
92ko  Habitat  Arteztarauaren  eta
95eko Errege Dekretuaren II. Erans-
kinean dago, Komunitatearen Intere-
serako  espezieen  artean.  Horren
arabera, espezie horiek  kontserbat-
zeko  kontserbazio-toki  bereziak
izendatu behar dira. 00ko Zerrenda
Gorrian  espezie  Kalteberen  artean
sailkatuta dago.
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WOODWARDIA RADICANS
BLECHNACEAE FAMILIA

IDENTIFIKAZIOAETAEZAUGARRIAK:  
Iratze hau Euskadiko floraren iratze mardule-
netakoa da. Lurpean hainbat hamarkadetan
bizi  daitekeen  errizoma  lodia  garatzen  du.
Hortik  hostoak  (frondeak)  ateratzen  dira,
koroa handien itxuran, eta 0,5 eta 2,5 m bitar-
teko  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 berei-
ziek –ez dira jarraituak- esporangioak babes-
ten dituzte. Errakiaren (pinen arteko peziolo-
aren  luzapena)  muturrean  erraboilatxoak
sortzen dira, eta  iratzea begetatiboki ugalt-
zea ahalbidetzen dute, lurrean errotzean lan-
dare berriak eratzen baitituzte. Esporak ekai-
na  eta  azaroa  bitartean  heltzen  dira,  eta
udazkenean ernetzen dira.

HABITATA ETA HEDAPENA:  banaketa
makaronesikoa  eta  atlantikoa  duen  iratzea
da. Ezagutzen den ekialdeko muga Jaizkibel
(Gipuzkoa) mendian dago. Hezetasun iraun-
korra eta tenperatura epela duten sakaneta-

ko ezponda gerizpetsu eta babestuetan bizi
da. Ezagutzen diren populazio guztiak  isu-
rialde atlantikoan daude, gehienak Bizkaian.
Ekialderantz eta barnealderantz bakanagoa
da, eta ezohiko populazio bat Arabako  ipa-
rraldean bizi da.

MEHATXUAK:  iratze handi honek  isurialde
kantauriarreko errekasto  txikietan bizi diren
beste espezie batzuen arazo berdinak ditu.
Basogintza-lanek  zenbait  populazio  larriki
kalte ditzakete, askotan koniferoen, eukalip-
toen eta akazien  landaketak ubideen ertze-
raino  heltzen  baitira.  Ubide  horiek  legez
babestea beharrezkoa da, batzuetan egurra
moztu ondoren gelditzen diren adar-pilake-
tek itxi egiten baitituzte.

92ko  Habitat  Arteztarauaren  eta  95eko
Errege  Dekretuaren  II.  Eranskinean  dago,
Komunitatearen  Intereserako  espezieen
artean. Horren arabera, espezie horiek kont-
serbatzeko  kontserbazio-toki bereziak  izen-
datu behar dira.
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