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SARRE,RA

Gure

gaian sartu baino lehen e,_okLa iruditu zaigu sarrera

zabal bat egitea, adigai Datzu argituz. Honela, ekologia zer den
eta zer maila aztertzen dituen definituz hasiko c_;ara.

EKOLOGIAREN DEFDIIZIOAE:Ekologia.- Organisnoen eta inc;urunearen arteko harremanak eta
orsanismoen arteko harrenanak aztertzen dituen jakintza da.
Ekologia generalean bitan banaczen daf - Autoekologia
lk:urunearen eta bizidun bakar oaten arteko harrenanak
Au2OEKOLOGIAK aztertzen ditul hau da, autoekologia organisno edo

espezie indibidualetan finkatzen da, eta inguruneak espezie
batengan duen eragina aztertzen du.
zaina espezle baten bizimodua ez du in7urune fisikoak ba••
karrik baldintzatzeni beste es p,:zieetako bizidunekin oatera bizi
denez, eta hauekin ere harrenan hestuak sortzen dituenez, elkar
moldaera bat agertzen da. Elkartze hauen eraginak SIIIZIWLOGIKK
aztertzen ditu. Hau da, izaki bizidun bat, oere anbiente fisikoaz eta bere inEuruan bizi diren oizidunetaz baldintzaturik
dago.

- EKOLOIAK AZTERTZEh
Intesrakuntzaren behe mailatik, goi
. Populazioa.
. Konunitatea.
. Ekosistema.
. biosfera.

HAILAK mafiara

hauxek diral

ermee udako
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beraz, atomoen, molekulen, zelulen, organoen edo organismoen mailako tazuketak ez ditu aztertzen (berari ez dagozkio).
Hemen salbuespen oat egin behar da. Organismo indibiduala
bere insurunearekin konsideraturik, ekologiaren aitaz jo daiteke. Hau autoekologiak aztertzen du, eta beste maila guztiak,
sinekologiak.
Populazioa.- Barruti mugatu batetan bizi diren espezie bateko
lagun multzoa, barruti horretako populazioa da.
Populazio oaten propietate ,arrantzitsuenak beste batzuren
artean hauk diras
1) Dieurria. Populazioa betetzen duten lagun multzoa.
2) Lagunen banaketa adin moetetan.
3) Heriotze-jaiotze tasa.
4) Eremuan lagunen oanatzeko era.
Orekan dagoen sistema batetan, po-Dulazioaren neurriak ia
konstante irauten dul hala ere, normalena lagunen zenoakian aldakuntzak acertzea dal sehienetan, gorabeherak txikIagoak-izango
dira, populazioa bizi den ekosistema zenbat eta konplexuago eta
organizatuago den neurrian.
Populazio adibide oatl Baso batetan oizi diren otso moeta
baten multzoa.
. Komunitatea.- Barruti oatetan bizi diren espezie desberdinetako

populazioek komunitate Dat osotzen dute. Komunitateek, beraz, Dopulazioak baino integrakuntza maila ,i-oragoagoko bat osotzen dute.
Adibide bats baso batetan bizi diren espezie guztiak.
. Ekosistema.- Sistema konplexu p a7, da, elemen-,m fisikoz (biotopo

edo bizitzearen eskenategi fisikoa) eta biologikoz (biozenosi edo
izaki bizidmen komunitatea) formaturik da,:oena. Esate 3aterako,
basoa, soroa eta errekattoa, hiru ekosis,ena desberdin dira;

hala ere, oeraien artean ba dirazenoait lo turak. Esate baterako,
soroan erabiltzen diren ongarriak, urak eranaten dltu eta errekattoko uraren konposaketa kimikoa aldatzen dute. Txori asko eta
beste animalia batzu janari bila sorora joan daitezke eta basoan
bizi. Hiru ekosistema hauen artean etendura oatzu daude, ordeas
hauetaz baliaturik, hiru unitateak raugatu ditugu. Etendura hauk
oztopoak dira zonen artean erlazioak mumtuz, baina, hala ere,
muga hauetan zehar ba daude elkarraldatzeak. Zentzu honetan, biosfera ekosistema handi bat dela esan dezakegu.
. Biosfera.- Lurrean bizi diren izaki bizidunen multzoa biosfera
deitzen da. biosfera ez da gai bizizko etengabeko geruza bat,
kontaezinezko lagunez kuantifikaturik dagoen zerbalt baizik;
hauk bi milioi espezie desberdinetan banaturik daude. baina izaki
bizidunak ez daude bakartasunean, aldiz beraien artean erlazio
konplexuak daude, eta honela, adibidez, biosferako etendura espa- ►
zialari, bere elementu guztien artean dagoen jarraitasmn funtzionala oposa geniezioke.
Biosferak bakarrik baldintza deterinatu batzutan iraun
dezake.
Biosferak eta bere inj_iruan dauden aaldintza fisikoek -elkar
landuz eta aldatuz- ekosistema oat osatzen dute.
biosferaren ager ena, oilakaera eta oere inuru fisikoaren
p

aldarazpen paraleloa, eboluziozko prozesu

oatez e-in

da,

orain de1a oi milioi urte hasia eta oralndik irauten duena.

SUSTRATU IW-URIME ETA AllbIEnTEAREi s4

DEFDNIZIOAK -

Sustratua.- BizLdunak zuzenki so stengatzen direneko materia sustratua deitzen da. Airezko edo lehorreko in_urunean sus-,ratua zorua da, hau da, gai organikoaren deskon-xsaketan, mineralizazio

cskil'S
11.14411111111711 unibertsitatea
aldea. Uretako ingurunean sustratua oso aldakorra da, seneralki
lohia bada ere, haitzak, algak, beste organisno oatzu, e-Ga
abar...

sustratu izan daitezke. Eta bai, organismoen edozein hon-

dakin, maskorrak, arbolen enborrak, eta abar ere. Hola, landare
bat sustratu oezala duten orsanismoak, IPIFITOAK eta animalla bat
sustratu bezala duten organismoak, IPIZOOAK deitzen dira.
. In2urunea.- Orsanismo bat zuzenki inguratzen duena, bere ingurunea da, eta hau beti ura edo airea da. Hola bi ingurune moeta
daudel
1) Alre edo lehorreko incmrunea.
Uretako in,,Lurunea.
Gainera urebako ingurunea

bi

moetatakoa

dal

a) Geza-uretako ingurunea
b) Itsasoko ingurunea.
.

Anblentea.-

Izaki bizidun bati inguratzen eta eragiten dioten

faktore multzoari anbientea deritzo. Hau da, anbientea faktore
abiotikoen (oizigabeen) eta biotikoen (oizidunen) multzoa da.
Faktore abiotikoak.- Baldintza

nultzoa

hauen artean, argia, termeratura, gasak, elikagaiak, hezetasuna,
eta abar...
Faktore biotikoak.- Komunitatea osotzen duten beste
izaki bizidun guztiak.
Anbientea eta ingurugiroa adigai berdintzak jo daitezke.

ZER

BEHARREN AUREAN SORTU ZEN

SAIL 14,AU? -

Ekosistema baten barnean, fak-Uore baten aldaketak eragina
du ekosistemaren orekan.
Naturaren oreka desegiten ari zela eta, lehenengo ikerketak
hasi ziren.
Deseite honen arrazoiak beste batzuren artean hemengo hauk

Il•
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dirat
1) Satsudura,
2) Gaisotasunak.
3) Bizimodu basatiaren erabilera.
4) Izurriak, plagak eta abar...
Faktore hauek ekosistema baten orekan dituzten eraginak azkenean aztertuko ditugu.

11=11M.e.
EKOSISTEla

EKOSISTFEAR•N DESKRIBAPENA -

Parte biotikoz eta abiotikoz formaturik dagoen unitate
(sistema) natural bat da ekosistema, eta parte hauen artean
erlazio funtzionalak daude. Izaki bizidunek eta beraien anbiente
bizigabea (abiotikoa) halabeharrez loturik daude eta elkar eragiten dute,
Edozein unitatek, barruti konkretu batetako izaki bizidun
guztiak (hau da, izakien komunitatea) barnean dituelarik, ingurune fisikoaz elkar eraginez, eta energi korronte baten bidez, egitura trofiko batetara, biotiko askotarikotasunera eta materialeen
zikloetara (hau da, bizidunen eta bizigabeen artean materialak
elkarraldatzera) eramanez, MWSISTEUA deitzen duguna, osotzen du.
Ekosistema, sistema eratu bat da. Zenbat eta organizatuago
eta konplexuago izan, bere elementuen artean erlazioak u.,:ariagoak
:_zango dira. Sistema konplexu oatetan, sistema
oaino er.L-egulapenerako

ucttetan
un-

ueti

Lorioz, kanboko faktoreen gorabeheren aurrean, egonkortasuna ere
4

handiagoa da. Ekosistemen erakuntzaren gradua neurtzeko era oat,
askotarikotza neurtzea da. Izaki bakoitza espezie desberdin bati
dagokionean, ekosistemak asko tariko tza maximoa duela esaten dal
aldiz izakl guztiak, es p ezie berdinekoak direnean, askotarikotza
minomoa da. Kasu biak muturrean daude eta ez aira Naturan ematen.
Ekosistenaren erakuntzaren gradua neurtze::o, azkotarikotza
bera bakarrik ez da bete-oeteko neurri bat. Jatorriz leku desuerdinetako espeziea.:, elkarrekin jartzen oaditugu, beraien artean
ez dira elkarmenpetasuneko erlazioak emanso. Holako sistema batetan, askotarikotza handia izan daiteke, baina ezin da esan
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erakuntzaren gradua handia denik.
Generalean zenbat eta sistema eratuago izan orduan eta egonkorragoa eta aurresangarriagoa izan,go da bere jokabidea.
Ekosistemen erakuntzan eragina duen oeste faktore bat egonm.kortasuna da. 1-ionela erakuntzaren gradua neurtzeko, Margalef-ek
formula hau lor000satzen dus
asko tariko tza

Erakuntzaren gradua
S, egonkortasuna
Ekosistemak trofiko ikuspegitlk bi osagai (kon-bosatu) dituf
/) Autotrofiko konposatua (autotrofikoa, beraxe bere egintzaz eta
beste bizidunen laguntzarik &abe elikatzen dena) eguzkItiko ener•
giaren finkapena, sustantzia inorganiko bakunen erabilera eta
sustantzia konolexuen eraiketa, kon)osatu honen funtzio garrantzitsuenak dira.
2) Heterotrofiko konposatua (heterotrofikoa, beste batzuren
bidez elikatzen dena) material kow)lexuen erabilera l birmalaaera
eta deskon posaketaren nagusitasuna ematen da konposatu honetan.
Orain arte esandakoagatik ondorio hau atera dezakegus Ekologian,
ekosistema oinharrizko unitate fuatzionala dela eta bere barnean
lehen aipatu ditugun erlazioak, bizitzaren kontserbaziorako zaur
,ezagutzen ditugun erara, beharrezkoak direla.
Ekosistemak handiera cesberdineakoak izan daitezke. Adibidez 1 itsasoa, antzira, urmaela, basoa, soroa, L-.boratorioko
kultboa l eta abar...
Bi ekosistema deskribatuko ditu2u1 urnaela eta soroa.
Urmaela.Urmaeleko ekosistena, sistema konplexua izan arren, oinharrizko unitate oatzutara muga dezakegus
1) Sustantzia abiotikoak.- Sustantzia abiotikoak o_nharrizim organiko eta inorganiko kon)osakLnak dira, hots: ura, anhidrido kar-
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bonikoa, oxiGenoa, kaltzioa, nitro enoa, fosl'oro Tatzak, aminoazicoak, eta abar. Elikasai eleentuen kantitate

oat, disol-

baturik esoten c,a eta oerehala izaki oizidunenatik lortua izan
daiteket baina kantitate bandiago oat, materia partikuletan sordekin oezala mantenatzen da (bereziki zoruko jalkinetan) eta oalta
ere izaki bizidunengan.

2,- Organismo produktoreak,- Unael oaen produktoreak

bi moe«

tatakoak izan daitezkel
a) Sustraitutako landareak edo landare -±lotagarri handiak, normalean Gainetiko uretan oakarrik hazten direnak.
b) Landare flotaTarri txikiak, Generalki a1,-ak (fictolankton
deituak) urmael guztian oanaturik daude, arGia heltzen den sakoneraraino.
urmaeletan, ekosistemaren oinharrizko elikagaien orodukzioan
iltoolanktona, susraitutako landareak oaino garrantzitsuagoa
izaten aa.
3.- OrEanismo kontsumitzaileak.- Hauk animaliak dira, esate baterako l intsektuen harrak, oskoldunak eta arrainak.
Makrokonsumitzaile primzJeriak (belarjaleak) landare oiziez
edo landaren hondakinez direktoki elikatzen direnak.
Konsumitzaile sekundariak (haragijaleak), adibidez ! arrantzako arraina, konsumitzaile primariez elikatzen direnak eta
konsumitzaile terziariak, konsumitzaile sekundariez elikatzen
direnak.
4.- Organislx) saorotrofikoak.- Uretako 2akeriak, fla:eludunak
eta uretako onddoak urmael Juztian banaturik aaude; oaina uraren
eta hidoiaren artean dagoen superfiziean, zoruan zehar, landare
eta animalien gor-)u1;zak pilatzen diren lekuan, oereziki dira
uGariak. bakteria eta onddo oatzuk izakt oizidunei atakatzen oa
aiete ere, 2aixo zsunak ekoitziaz (patoGenoak oaitira), Gehienek

-

10 -
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organismoa hil denean atakatzen dute soilik (saprotrofikoak dira),
Urmael oat partzialki estratuzta-'curik dago ! goi barrutia
"Drodukziozkoa" da eta oeheko oarrutia "deskonposakemren bidez elementu elikagarriak berriztatzerokoa".

\

GRAHA
NOIAEL VrOSISTUIAREN DiA

Oinharrizko unitateak hauk diral I, sustantzia ab l otikoak - Oinharrizko organiko eta inor aniko konposakinakt II-A, Droduktoreak - sustraitutako landureak; II-B, produktoreak fitoplanktona; III-1A, kontsumitzaile Drimariak (oelarjaleak)

zoruko

formak; III-1B, kontsumitzaile primarioak (belarjaleak);
kontsumitzaile terziariak (haragijale sekundarlak); IV, sa protrofikoak deskonDosaketaren bakteriak eta onddoak.
Sistemaren me:abolis oak, eguzkitlko energiaren oitartez
funtzionatzen au, metabolisoaren aoladura eta u=elaren eonkortasun erlatiboa, euritik aatozen materialen sarrerao ao::.aauraz eta urnaela aurkitzen den arroaren isurbideaz oaldintzaturik

ll

11112....
dagozen bitartean.
Soroa,-

Soro eta urmael ekosis:emak desberdinak ikus:en oadira ere,
sistema oakoitza multzoan kontsideraturik, oinharrizko egitura oerbera eta funtzionapen oerdina dute. Ez dago esan oeharrik, lurreko eta uretako espezie gehienak resoerdinak direla, oaino multzo

ekolosiko paralelo tan oil ditzakete,

-Koadroa Lurreko eta uretako ekosistemetan or=isoen orroaraketa.
ur libreko

Soro edo zelai

urmaela

zaharra

Konposatu
ekolo:,ikoa

multzoa

Mul-zzoa

Produktoreak

Alga fitoplanktonikoak

delarrezko angiospermak (delar eta
belar motzak)

Kontsmmitzaileak
geruza autotrofikoan

zooplanktoniko
oskoldunak eta
errotiferoak

Intsektuak eta
araknidoak

Kontsunitzaileak
Moluskuak eta
seruza heterotrofikoan oskoldunak

Lurreko artropo doak,
anelidoak eta
nenatodoak

rioragaoeko kontsumitzaile handiak

Arrain

Hegaztiak eta
ugaztunak

Mikroorganismo
kontsumitzaileak

dakteriak eta
onddoak

dakterLak eta
onddoak

Lurreko eta uretako ekosistemen ar JJean, kontraste nabarmenena, landare berdeen handiera da; lurreko auotrofoak gutxiago
izaten dira kopuruan, oaina askoz ere handiagoak.
Lehen definitu ditugunez, ikus dezagun zeintzu diren, sustratua, ingurunea eta anbientea, bi ekosistema hauetan.
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Urmael ekosisteman.-

- Sustratual oso aldakorra da, oaina :ehiene= "zoruko
lohia" da.
- InuruneaF ura.
• Anbientea (in,suruziroa) I faktore abiotiko eta oiotiko
zuztiak.
Soro ekosisteman.-Sustratuas iurra da.
-Inguruneas airea.
-Anbienteas Faktore abiotiko eta oiotiko guztiak.
Ez dago esan oeharrik, bi ekosistea hauetako anb1enteak
de:berdinak direlat hola, anoiente hauetako faktoreek eragin
desberdinak edukiko dituzte izakietan, proportzio Cesoerdinetan
daudelako. Hau da, izaki bizidun oatentzat soro ekosisteman, ura
eta tenperatura faktore mugatzailtak izan caitezket aldiz, urmael
ekosistenan, ura ia sekula ez da izanco mucatzaile eta tenjeraturak ere aldaketa gutxiago ukanen du.

Aldiz, urmael ekosisteman

blzi den

izaki oizicun oatentzat,

oxigenoa eta arcitasuna faktore mugatzaileak izan caitezke, oatez
ere hondokoentzats ez horrenbeste azalean daudenentzat.
Ostera, soro ekosistenan oxi,:_enoa eta arcitasuna ia sekula
ez dira faktore nu-:atzaileak izanco.

SISTET TAREIT DITTALTIKA -

Ekosistema ez da sistena estatiko oat;
moen artean erlazio trofikoak daude eta

organisorcanis:.10en eta oere

inurunearen artean ere. Konuniateak, cainera, denooraz aidaketa

11= 11£ sitate.
bat sufritzen du. beraz, komunitate oakoitza, prozesu historiko

baten ondorioa ca. Prozesu honi, jarraiera ekologikoa deitzen
zaio. ueneralean gertatzen da, lehen hutsik zegoen toki oat,
espezie batzuk oetetzen dutela eta hauk joandakoan beste batzuk,
eta abar... Honela komunitateak aldatuz doaz• peraz, txanda bakoitzean komunitate oerri bat dugu. Adibidez, haitz biluzi oat

ez da ingurune egokiena, oere gainean aroola oaten haziak ernetzekot baina, poliki-poliki oehemailako landareek hartua izango
da; geroago, lehen goroldioak agertuko diral eta honelajarraituz,
orzanismo hauen eta faktore anbientalen (euria, ten,Deraturaren
aldaketak, e.a.) ekintzaz, haitzaren azalean -oittinga-pittingako
aldaketa bat agertzen da. Hemen, haitzaren banakuntzaz eta hondakin organikoen bidez, mineral partikulezko _eruza oat osotzen
hasten da. Prozesu honen bukaeran, zentimetro batzutako lodiera
eta landaredi ugari bat, sarritan baso landaredia eukiko cu lurtzoruak.
Esan oeharrik ez da, prozesu honetan zehar, animaliak ere
(lehenengo oelarjaleak eta oakteriak) eransten direla.
Oreka erlatioozko txanda bate 22.ra hel.1 arte, konunitate
moeta batetatik bestetara aldatzen duen prozesuari, :jarraiera
deritzo.
Komunitateen bilakaera, komunitate oatez aurretik bete gabeko oarruti batetan hasten bada (haitzaren kasua adibidez) -orozesuari, jarraiera ,primaria esaten zaio.
Kounitatearen oilakae2a, oeste ko unitate
zen oarruti oatetan enaten oada (moztutako caso catetan, adibidez) prozesuari larraiera sekundarla esaten zaio. Jar=aiera sekundaria azkarragoa izaten or_anismo oatzu oertan cluuc,elako
eta aurrez oku patuako lurralc.ea, homunitatearen ollakaerarako
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oarruti antzuak oaino hartzaileagoa

Honela oilakaera rip

mariaren irautea gutxi :oraoehera mila urte dira; eta, alderan«

tziz, bilakaera sekundariarena
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2.1RODÌ4.- JARRAÏER,A PaimARiA
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Jarraiera hiru parametrotan aefini daiteke,
I) Komunitatearen bilakaera, prozesu ordenatu bat da, espezien
egituran eta komunitatearen prozesuetan denboraz aldaketak emanez;
arrazonatuki zuzendua, beraz, aurresangarria.
2) Komunitatea, Ingurune fisLLoaren aldarazDena, hau da, jarralera,
komunitateak kontrolaturik dago, ingurune fisikoak aldaketaren
abiadura eta tipoa baldintzatzen dituela eta sarritan bilakaeraren

11=115....

-16.

posibilitateak mucazen dituela ahantzi saoe.
3) Ekosistena finkatu oatetan ourutzen da. Sistema finkatu honi
klimax deitzen zaio, Hau da, jarraierak mu,:a eta azkenburu oatetara jotzen dut azken esoera o -c da hau, kanpoan bere ircruruneare.
kin eta oarnean finkaturik, orekan dagoenaf esezie de soerdinen
proportzioek denooran zehar perdin irauten dute, nantenu_aien

zikloberrikuntzak erregularki funtzionatzen du, sistemaren masa
totala gutxi gorabehera konstante mantentzen da, eta abar,...
Egoera final hipotetiko

esan dugunez "klimax" deitzen da.

-
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EKOSISTEMAREN ERLAZIO ENERETIKOAK

ENERGI ITURLA. EGUZKITIKO
ENERGIA
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Bizidunek dIften konposakea kinikoa, molekula organiko han«
dien (makromolekulenf karbon hidratoak, proteinak, lipidoak,
nukleoazidoak) nagusitasunagatik karakterizatzen da. Sustantzia

hauk ez dira saur espontaneoki ingurune inorganikoetan sortzen,
baizik eta izaki bizidunek soilkl sortzen dituzte. Honela, bizidunek beren gorzutza fabrikatzen dutela esan dezakegu eta honetarako energia eta materiale batzu behar dituzte.
Energia horren iturrl ia bakarra, eguzkiak erradiatzen duena
da.
Sustantzia inorgan-:_koak, ingurunetik hartuz eta energiaz,
sustantzia organikoak fabrikatzen dituzten orzanismoak, Droduktore Drimariak deitzen dira.
Produktore pri2.ari ia bakarrak, landare oerdeak direla esan
daiteke.
Sustantzia organiko hauk sortzeko prozesuari, fotosintesia
deitzen zaio, honetarako estrukura o_rezi oatzu bebar dituzte.
Azken batez, Droduktore Drimariak, eguzkiak erradiatzen duen
energia hartu; eta molekula konplexuen loturetan,

klmikoa

bezala :ordetzen dute. Uolekula hauk oinharriz, airetik hartzen
duten anhidrido karbonikoaren, karoono atomoen loturaz formaturik
daude. Lotura hauk apurtzen ditugunean, beren eraketan ,:astatutako energia, liberatu egiten da.
Bizidunek sintesitzen dimzten lehen nolekula or=_-anikoak,
karbon hicratoak dira.
Karoon hidratoen aldaketaz

5-flurunean dauden elenentu

batzu hartuz (nitro-:enoa, fosforoa, su grea, burdina, magnesioa eta
abar), landareen .-orDutza eratzen da.
Hola, bere hazierarako oehar duten elikadura lortzen dute.

Z
111=111e1be
unirtsitatea

-18-

Hemendik datorkie auk>trofo izena.
Jaur, Lurreko materia orsanikoaren sintesla, oe:flar-oehar-ez,

rodu:ztore -orimariei lotuta dag).
Orain dela bi mila milioi urte, nolekula, oranikoen sintesi -orozesua oide desberdinem,bik

zela :,entsa dezakesu.

Produktore -)rimariak, eooluzio prozesu luze Daten oidez sortu ziren eta oerauen ek_nzaz, atmos-2eral:o oaldintzak aldatuz joan
ziren.
baldintza hauen aldakeen kausaz, lehen esan du='unez, ,gaur
egm, sinesi 73rozesua izaki auotrofoei lo-„urik dago. beraz,
produktore primariak, oiosz:erako oehar beharrezko lehen maila
direla ikusten du-u.
Horietaz

ba dira beste or'TanIsno oatzu, oehar du-

ten eli•adura l'aorikatzeko gai ez direnak eta oehar duten nateria
organikoa lortzeko, izakl oizidunak eraoiltzen diuzenak. Organismo hauk kontsuitzaile edo heterotrofo deitzen
Hauen artean nota des perdinak daudef
1) Lanuare L.erdeak jaten ctituztenaks oelarjaleak.
2) beste kontsunitzaile oatzu jaten clituzenak f haragijaleak.
Hauen artean oereizketa oat cm,u f oelarjaleak jaten c.iuzten
haragijaleek (haragijale I) eta este harw:ijale oatzu jaten dituzten haragijaleek (haragijale II).
ba dira oraindik, kontsuni-,,zalleen artean, organismo talde

handi oat, oeste izaki oizidun oatzuk jan oeharrean, kan-ooko entzimatiko p rozesu oaten oidez, hondakin organikoak des_:onosatzen
dituztenak, ellkerarako oehar dituzten sustantzlak =urgatuz. Holakoak, onddoak eta oakteriak dira. :ontsumItzaLle oerezi hauei,
deskon-)osatzaile deritze.

EWZMA
eNeR4► ERRApiA»

PRODUKTORE
PRIMARIAK
LANDARt PRODiiK aiOA
PRODZTO RE
PRI HA RIAK

6ELARJALEAK
BELARIALECN
PRODW<ZioA

YIP
13,

8ELAkjALEAK

rà,

O
2

HARAel,iALEAk (4)
HARA414AUes
PRoourcti 0A

RARA64.1A LEAK (4)

V
I 4Ar2A41.1,4teAk

HARMilJALEAK (2)
HARMIJMEEN PRON ictIOA

Etosisruma BAT TRABERTSATE ►

Ett-OSiS TEMarso MATERIA REN

OUEN ENERGI Su RPGVA

rft_dA

Deskonposatzaileek, oeren ekin;zaz, materia or:anikoa luolekula

oakuneJaraino deTradatzen dute. Izaki autotro-

foek, dakigunez, katearen ilasieran, molekula inor-anikoak soilik
hzIrtu oehar dLtuzte inj2runetLk. rolekula hauk fun-c,sean, ura, anhidrido karoonikoa, oxigenoa eta mLneral gatz oatzu dira. Kinera1
hauk (nitro:enoz, :--josforoz, sulrez, ourdinaz, no,;asicz, kaltzioz eta kantia_e =ikiagotan, man=esoz,

koorez e4Ja

aoarrez) l'ormaurik c-taude. 21ementu kim:Lko Jauk,

,:ekarrezkoak

dira landareenza -,:.oeraz, landareeta2a erans'Jen
dL_a, _ero, oelarjaleetara eta

-)acatuz.

deskonposatzaileen oldez, oerfiro

dira

ingurunera 2,olekula inor:aniko oezala. Honela, oeste aul;otrofo
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oatzu harze:m, Drest,e1izen dira. beraz, oioserak
era'olltzen ditu elementu kLlikoak.
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EtrOSiSTEFIAITO frIATERIAREW ZiKLOA

.bizitza--en man ,-,enuraizo ,

JCLIctin. - ;za

,,- aezkoa c.a o10 sš.'erako

elemen--;u eson tzialen zi1oenfun.-J;zona-oen ia

zeren

poti ez oait de_go oeste ornioic!erik., eta, oeraz, c;alerak Dehin
oalira., ez

ordainzeko 12odurik.

Iiusi du L--ymez, mineralal; (ehie:iat oehin-tze.-t) z11:lo hauen
oidez

ej_ten dira, oaLla hau erau ez da energiaz

2er tat zen
Organismoen e::in .;za guz J 4 el:, enerji k.1r-Ii3foaren kan ti-Jate
oat organi snoal:

zen , _o 1 e k. 13. or

oeste forma oa-te tara

satzera ,:eilartzen clu-te; adibLdez, energi

e -tan gordeta dagoena)

kalori21::ora. Uero oero energia 112.7.1 olosfera:: ezin du eraoili eta
egiten da,
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Izaki olzidunen mantenu eta usalketarako oehar duten energia 1ertzeko ematen di• en 7)rozesuei p rnasl

a deritze.

y
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rLkoak ci_uen ener7ja guztia, esuzk:'_t-2,ko enersia denez, eta landareetan enerszla

oezala _o4.dea izaten denez, eli:Jera

tean zehar, malla oakoitzean .orest dagoen enerjia

nor-

mala da; hau aur reneko maLletan arnasketa salerasatik seratzen
da. Biosfera l enerji isurnen unidirekzional oatez, zehartuta
dagoela esan deza:cezu.
EIMRG.T.

EGuz=in .wznGT.A. DA,

S'T'A Er37:271 :Jet!En IJILGJULL,A, UtA22.:RIA OR•AIIIKOA
Lurreko atnosferara iristen den e:uzkltiko ener:i kantitatea
ksutx1 E;orabehera 15'3 • 10 8 kaloria/urte , m 2 da.
Zatirik handiena hauts Dartikulaz
(batez ere ozonoa ,03,) isladatzen

at.-osferako 7asez

edo uraren lurrunketan

eraoiltzen. islada7enean ozonoko Geruzak du funtzio :arrantzitouena, ,p antaila oezala jokatuz. Enersi honen jaoe-oa 1andareentzat,
toki :eo,;rafikozz aldatzen cta.
Enersia hau, oerehala landareek ehuneko lauro7ei ta :ta.:aoostetik lauro:ei ta:lef.lerezira (95-99%) 'altzen due. ,aineratikoa (1-570) fotosintesian eraoil• zen da, eta landareen ehunetan
enersia k±miko oihurtzen da.

PRODUKZIO

ETA

SEKt1F,D2-2I^1 -

Landare sustantzien s1ntesia, auotrofoen oitartez,
zio
tate oatetan

1Droduk-

rleizen a, eta peralek oiltzen duten den„;o1-a unisu-perfLzie

oa.-;ean, eneria

zuz-

tia "roduktioitate Drimari orutua" edo eta "produ::z10
orutua" deitzen da. Kala ere, -produkzlo -p ritari orutuak ez du
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heterotrofoe potentziaL:i west c uten eli::adura errenresen.-tazen.
Autotrofoek, nateria or:anikoen sinteslan lan

et-;Ln Dehar

due, eta oeharrezko enerGia, arnaske-m i)rozesuan, na-Geria oranlkoen deskon?osaetaren (o::ida-)enaren) bidez lortzen dute.
Produkzio prinari orutua, arna.-iketa kenduz ":?robkzio primari netoa"da, peraz, hau l heter=o2oen=at, pre3t
duten elikadura erre presentatzen du.
1 7,aturan, produkzio primari orutuaren ehuneko, lau•o:eitik
lauro

el ta ha_larrera (80-90%) produzio priarl netoa da.

E*uzKiriK0

LURROWC'ETA

ARGIA

ISLADAPENA

PRol)Ufr?.(0

ARNASetETA

NETOA

6. iRUD1A •- LAN DARE trOMMiTATE BATETAN itJr2 DiTZEN DOEM

rootai AREN S1 NCIA

EcuzkItiko energia ener:Tia kIT:ikoa bihurtzeko landareen
bidez gertatzen den transformakuntza lee te-lnamikoei lotuta
dao.
Landareek bere?:anatutako ezuz- -kitio eneria

Landareen hazierarako (haziak eta
4
abar barnean direlarik) enerzia kimikoa.

Arnasketarako

bero eneria.

23
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SejlraSki l landareen -)rodukZio

netoaren, eta hetero-

tro2oak ,)erejanatzen duten ellkadur kanTd';atearen artean, oreka

dInao

dagot iaina hetero;-;rofoe::, ez (kte ',-;erewiatzen,

kontsunatzen duten elikadura juztia.

.-ielarjaleek ahoratzen duten elikaduraren

ehuneko

ta halar (90%) zutxi zorabehera, erezanatu :aoe zera
eta sorozkai bezala sor-mtzetik
sokienez,

flfl

tatzen

laurosel-

daiteke,

Haragijaleei da-

jandaho elikaduraren ehuneko hirurosei ta hanaoosta

(795) gut1,1 goraoehera, oeresanatua c'ela esan daieke, nahiz eta
ehuneko hogei ta ha::arretik oe=osei ta hanarrerainoko (30-50A
frakzioak normalagoak izan. Honela, heterotrofo batentzat le2:e
ternodinanikoekin ados, zera esan dezake-us
Heterotrofoek
ahoratutako
energia kinikoa n

Heterotrofoek
oereganatutako
energia kimikoa

j.eterotrofoek egindako sorotzetako
energia kimikoa

eta
Heterotrofoen
hazierarako
energia kimikoa +
(usalketa eta eskrezioko produktuak
barnean direlarik)

Heterotrofoek
pereganatutako
enersia kimikoa

Arnasketgrako
bero eners':_a

lieterotrofoen ehunetan biltzen den enersia,

-orodukzio

se•undaria rleitzen da.
Heterotrofo

tzuk, noizoehinka,

oezala beste he-

terotrofoen sorozkiez, eta sorporal ehunez, oaliatzen dira. 2nersia bidaltzen (transnislo) oakoitzean, oeroa 1::leratzen da.
lese ternodinamlkoekin ados daor•

Sisteman sartzen den esuzenersia

Sistenatik irteten den
enersia kalorlfikoa
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PRODUK TORE PRiMARIARES
ARNAšKETA

ERA81iirAko
EmMin

tiASOTAI(0

tt

BELARJALEEN
ARWASiterA

FlkODUKSIO.
SEKODARIA IŠRUTUA

—+„

sApki-ijAleAts

PRODUIQi0

PRON

PRIMARIA
13RUTUA

MCWA

t

EtiER6iA

AmHALiEN er/4 LANDAREEN
BIOMASA

ERABILi
QABEKO
ENERWA

MAILA TRoFircOETAN zEPARK0 givE-IRG j isuRPEHA

Sistema ekologikoen funczionapen egokia, orsranismo'cik
organismorako energtaren transAis1oari

eta ener-

iaren Garraioek zentzu honetan, elika-kateak eratzen cituzte.

— ELIKA2Z2 WEAK —

oatek, pere elikerarako
elikera esaten zaio. Landarezko

duen janarl moduari,
ani=liazko izan rai-,;eke

elikera. Landarez elikazen oada, oelarjale deizen
elikatzen bada, harasijale. iie taz elikatzen oaL.a, orojale ._zenda'czen da: oes ,. ;e oatzuen artean,
teke.

-izonaren kasua izan2o litza-

11=1114i?kacl
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produk:ore

duten nantenua no-i-oerarentzat

erazen du-;enek ezL-Jen dute b::.osferako

Autotro-

fo ere detzen dira hauk. 3aina, oa da oe2te or zani
grio sail bat
ere, p ere janari or:anikoa noroerak sortu oeharrean, oeste orsanismo oizi oatzuk janez bizi
(bestejale) deizen dira

Kontsunitzaile edo lieterozofo

hauk. :J.ainbat eratakoak dira kontsumi-

tzaile edo heterotrofoak f landare p erdeak jaten dituztenak, oe1arjaleak, oeste aninalia Datzuk jaten dituztenak, harazijaleak.
kate sin)le oat honela acie'raz dezakejuf
Landare -belarjale -Harasijale
2auetako sail bakoitzak maila trofIko Dat errepresentatzen
du. Baina, asko dira une oerean maila oatean paino sehia ,:otan sartzen dren espezieak.
„Lzkenenso maila honetan, oeste oanaketa oat esin caiteke
oraIndik, zein animalia modu jaten duten kontutan harturik t animalia oelarjaleren jale dira oatzu (Karasijale 1) etu
haragijaleren jale oeste (Harasijale
Elikatze katea orduan honela _eratuko litzateket
Landare-Delarjale-liarasijale I-:larasijale II-:araj.jale ITI
EdozeIn elikatze katetan, mailen zenoakIan, soI muga ,Jat
daso, ia sekula ez c'_ena ostetik -)asatzen.
Ikusten dusunez, harasijaleek, r:antenu malla c.esoerdinak

adlerazten dltuzte hau da, maLla tro2i1:o c1esoerc1inak,elkw-ren
artean 1.en -p e1:otasunezko harre,:anez loturik daudenak. I:antenu
katea izenez adIerazten cira harre::an

oalna

litzateke

Irli
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udako
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norre :carako

,,Jare edo sareizena eab
,, ltzea t

111nn•nnmr.ffien IffilableffilMNYI.•nn

zeren eta

-

ez aiiira lerrozko
-Les3e-d:'_nen artean loturak aitaude; .),au da, esnezie.

.akoitza, noroe--aren nailaz ceeik riau''en ezTeziez elikazen
da t eta zoitik dauden ',:)s - )ezenzat

oihur-czen

n•

sare -t;ro:2.oak soruz. Sare honen konDlex=sunak l zec,us l

1,11.1n••n••n••1111... •••••••••n••,..«.•n••••••n•••

handia du ekosistemaren iraunkortasunean eta orekan.

2.mAiLA
rRoF NoA

3. MAILA
TROrikoA

KONrsumITEA;LE
SEKUNDARiAK
(14AR/Wi niALEAK)

.

mAiLAino ELiKATzE 5ARE BATEti DiA6-RAMA

:=L0t=0

-

Produktore 13ri.larieJatik azken kontsunitzaileetaraino, ener.
isurDenaren ur-ize proj,resiboa,

cakoi::,zean kontsu=atzen

den elL-adura :lazLeran osorIk -',;ransThr tatzen ez

r

eaOserta-

tzen c-laf hotc, olo=asaren (ekociceren naila tro-21ko dec3erdlnak osatzen rtuz ,
. ;en oranic.locn
forr;:atzen ez

=cc.)

:eLltze atetan trans-

f

da;s0 e2m.

. p akolzeko era. ikortasuna,

trans-

for:tiatutako elikacturaren 'ortzentaia iezala adieraz daiteke.

eig?kkCii
1111
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: 1,1-t;otro2oen eraikor-::asuna ere,
e , mzkItl:m

:7Lirauako

erabileran h.onela
konts=autako enerzia

100

Eraikortasuna
Prest duen energia
iaila p ateko ornisnoa::, -3rest duen enerj.a zenat eta
zehien pro",Jetm'cu, ,p ere eraziorta2una "Jand-IE,,zoa izango

Lehon

ezan dujimez, (prodoreQetal;ik :zon 2;sumitzalleearao) enera-

ren isur-)ena ur-3::mz ctoa, oaina ez hola

hots,

kate trofiko pa .Getan -p roduktoreek -)rest duten ener1a, handiena
izan arren, ezLn cza ezan oere era2:kortasuna handlona rlen'k; ald4z
kontsumi;za_leek Dre-Št duten enercla t:kLac.;oa oa ,a ere, _:eraien
eragikocasuna askotan, _.anctiasia izaten ca.
naila trofikoetara ( p roduktoreotatik kontsunitzalleetara) pasatzen caren oako::_tzean, arnaske-,2L:o eragikor"Jazunak handitzera jotzen du.
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Orain arte, el-osisteuen

ditu-

ju, eta hauen arauera, inter: pentzlo deterninatu ba-,;en onclorloz,

ekosiste,la ::on::retu '„Jaten bilakaeraren joera zenerala::, ia
aurresan
tzioa

nu- dezaGun

:Taturan cuen :Inter-oen-

zein den.
G 4 zona1, p otere izularria loxtu du Latura transfor2at,ze::o.

Prans-2orna-oen hau, elikadura lortzeko edo es-olotakuntzarako izan
da, oalna ezlnezkoa da, oaliaoIde nara1ak aso.rAzInezkoak
pentsatzea.
m ransorma-)en hauekin, slzona r:ero eta -ehiaso ekosictema
naturalak, ekosistema :Izarte:metan (hunanizatuetan) edo landuetan oihurtuz joan da.
Ekosistena hauen

-produkzioa mazinoa lortzea

hots, etekin posible sehien lortzea.
Hau Izanso litzateke la p orantzaren eta olhartzanzaren
helourua. Generalean sizona, lurretik roc1ukzio osI s le sehlen
lortzeaz kezkat.0 '4.= ;

jarraiera laou=eko ekoes;ema moetak oi-

lakatzeaz eta neJntenGzeaz, :eneralean nono:.ulti-ooak.
klo 2Ltalerako p ren:_azko oa12_aoicie acko, ekw:istea naturalek,
(nrodukzio

-ro'orzlonatzen
diote.
_

tik, nolaUait lurraren -)ro2et=en arrazional oat lortu oehar
da, ekos5.ste:q a naturalen eta landuen oreka oat lertuz.
Oreka honen oeharra ere,

cortzer ireriean aze,itzen

hots, blasa haten heda-)ena, ::.onokultioo oati loturik
ekoeistema naturaletan autoerresula)en oat en;..;.ten denez,
plasak cz dira hedatzen.
Giza es-)ezieak cere in_urunearekin c . -eka Jatera heldu oehar du. au da, -)laneta osoarekLn.

Iril
4111.9
4119

udako
euskal
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-------Oharrak
Laburdunak honela ulertzen cira:
r,

1,:a-Gur
7,T

/

'

modernoa. Kintana eta Totar.

f

(YRE: Jos Ram6n Et:eoarriak emanak.
seuk ekarriak.

A
a piadura (11.Z.)

veloeldad /

ap iotiko

aolotico /

adigaI

conce.Toto /

agerpen (H.;;.) - aarici6n /
a-ortezin

- inagotaole /

a;_oratu

- ingerir /

aintzira (N. .)
airezko

lazo /
- aereo /

aldarazi (H..)

modi:icar /

aldaraz?on

- nocli_ioc?.ci<Sn /

aldatu

- ca.nolar /

alde (N.,.) - zona /
al a (N.Z.)

alga /

anbiente (g)

ambiente /
f?n4lido /

angiow)erna
antzu
araknido (N.Z.)

anciosperna /
est4ri1 /
arcnido /

111141119elUi?kkg1
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Ininaci6n

arsi• asun (W.) -

/

arnasketa

- res:)iraci6n /

arrazoa

raso /
- raclonal /

arrazional

razonaolonente /

arrazonatukL
arro (N.Z.)

cuenca /

artropodo (N.Z.) - artr6 podo /
heterocenidad

W.Z.)

diversidad /

askotarilm-Gza (N.Z.)
atal

- ioarte /

aurresanarri (s) - -)redeciole /
)1‘evia.lent`,e /

aurrez

autoecolo:la
- soero /

a=leko

- suora-,-ar /

azpi.lar2:atu

B
ba:zartasun ("=.) - aislanlento /
condicionante /

oalIntzailo (1.1:1.)
oaliaoide

recurso /
aDroincarse /

baliatu (H.M.) oarruti (N.:.) - zona /
oacaL

- salvaje

baso (1r.Z.)

nrado /

behin betilm

/
/

-

belarrezo

/

-

belarjale

•

herbivoro

belartesi (

• -

T)radera /

bera2;ain hartu

-

/

encararse

oerezko (:E.11.) - -)ro-)lo /
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desarrollo /

bilakaera
Oiluzi

desnudo /

biomasa (N..)

bLonasa /
,•
- :loslera
/

olosfera

blotobo /

bLojco p o (N,Z.)
biozenosi

biocdnosIs /

birmo l daera (H.M.) readaymciÓn /
birsortu (N.Z.) - rezenerar /
D
denbora unitate (N.Z.) - unidad de tLemno /

e poluziozko (H.L1.) - evolutivo /
eEiaztatu

verifIcar /

eEitura (=.) estructu_a /
o-oera (K.11.)

estado /

e,,:onkor

esbable /

econkortasun

- ectabilic..ad /

ekoitzi

- nroducir /

ekoloEia W.Z.)
ekosistena

ecosistema /

elikadura (J.:.2.)

/

elikaarri (H.:.)

nutritIvo /

elikatze (J.R.2.)

allmenticio /

elkatze sare

- red tr6fica /

elkar oaciakuntza (1;,.)

elkrraldatze
enbor (2T.Z.)
enerEia (E)

alsEreEacidn /
interca=lo /

. ;:conco /
enerEla /

I
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en;,leo /

erabi.lera

/

eraLfinkortasuna
- cons-truir

erale-Ga

/

eral:untza

- orsanizaci6n /

erantsi

incor:7orar /

era-cu

organizar /

eremu

esDacio /
- re ,, ulac-6n /

er-Pesulap en

riachuelo

errekatto (J.2.E.)

rendimienw /

errendinendu

ro J;Ifero /

errotifero (N.Z.)
estratustatu (11.25..)

es1;ratificar /

e-,;endura (N..) - discontunilidad /

rastrero /

etzan

F

finkatu (H.L.)

estabilizar /
flaselado /

flaselodun (i:.Z.)

flotasarri (K.M.) - flotante /
funtzlonapen (H.11.) - funcionamieno /
funcionar /

f-Lntzionatu (H.rj.)

G
(N..) -

ma'Jeria vi.va /
- r estante /

(N.Z.)
:atz (N.Z.)

/
sal /

I

ligalludako
euska I
I 111110•
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- aumento /

e ize
1

geruza (N..)

tapa /

zisats

retana /
humanizado /

gizartatua

gorabehera (W.) - fluctuacidn /
go:cde (H.11.) - almacenar /
gorpolai (H.M.)

cormoral /

gorozkai (11.Z.)

hez fecal /

gorozki (N..) - e::creento /

grado /

gradu (HJ1.)

suttienezko (11.1.1.) - mlnio /

ha.tz(N.Z.) - . roca /
har (11.Z.)

larva de insecto /

haraijale (N.Z.)
hartzaile (1-1.1J.)

carnivoro /
receptivo /

haziera (N.Z.)

creciiento /

/

hedap en (H.1,1.) -

hedatu

difundir /

hezetasuna (11.Z.)

humedad /

hidoi (H.L1.) - fanso

/

hondo (1-1.1J.) - fondo /
hornidura (2.Z.) - suminisro /

vehiculo /

inuratu (N.Z.)

roear /

inurusiro (H.11.) - enorno /
ingurune

medio /
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-neacn /

intsektu (-

) - insecto /

ini21to (z) i-Dizoo (2) - i2izoo /
iraute

(luracidn
cesa6-ae /

isurrpen enerjia (N. .)
izurri

flujo de enerjia

-2este /

tJ

jabeso

- dis ,-)onioilLdad /

jakintza

ciencia /

jalkin (N.Z.)

sedimeno /

janari

alinento /

ja=aitasun
jaso

continuidad /
recioir /

jatorri
jokaoiae (11.1,1.)

provenencia /
con--)orta.:iwito /

kanTp o inurune (N..)

medio e;:terior

komunitate

- conuniad /

kon-ole=

complejo /

kon-cosaketa

- comosicl6n

konstante (=.) constante /
kontrast (H.U.)
kontsierazio
kontsumatu
ko,3uru

contraste /
consIderaci5n
consumir /
ntImero /

/

Pli tteilEtsitatea
kor"onte

)

kde /

laooranza (=,) agricultura /
lehor inzurune (.Z.)
lohi (N.Z.)

Liec2o terre2tre /

lodo /

lotura

con=i6n /

l urrunketa (ThZ.) -

mantendu
mantenu

naskor (N..)

evaporuldn /

mantener /
mantenimiento /

concha /

mineraldu (11.2.) mineralLzar /
moldaera
mwratu

adaptaci6n /

limitar /
linitante /

multzo (Y.Z.) - connto /

nabarmen (H.L1.)

liamativo /

nagustasun

- 1.3-r-edoninio /

nahlztaezko

- Ln-)reclndi-ble

nenatodo (1,) - nem',5.to(-io
nora,zabe (N..)

er-2ante /

0

othartzantza
ondorLoztatu

- silvicultura /
,leducir /

o
ii
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rudak

- abon0 /

onjarri

/

c'reka
orzanisim

)

oraillsno
o=f_voro

orojale (N.Z.)

/

/

(1:,)

/
l000 /

ot'so

P
pa2tzlal

/
acunular /

D

nk.a---)ittin1m:zo (1-L.11.)

plazza
po-pulazio

/

-01aa
•

?aulatLio /

polacidn
porcen,saje /

porzenaia

/
Drest

- dis .7)on:Yble /
,pro)orciÓn /

-oro-2orT,z10

sail

serie /

sakonasun (11.Z.)
sa .1;sudura

▪

sentiera

pro2undiclad /
poluci6n /
sensi'cle /
- srieco10 a /

soilkl (1. 1.11.) - e::c1usÎvarrJene /
soluke-:,a
soro

diso1ucl6n /
— prado /

sowtenatu

sostener

oun';sidura (1:1.1j.)

1isipaci6n /
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N

,Jinerficie /

sup or-21zie uniate (_,Z,)
sustfaitu

unidad

enraizar /

susatu (o )

k

fl•

4.1 • j

SUS ura

/

U

uzalketa (N,:,)
uzazttin(H.'J.)
uretal:o

re p roucci6n /
ma:lIfero /
acuicOla /
dul e /

urnael

e starique /

urritze

reducir /

X
absorver /

za-oal(i,. )
zati
zehartu (1.1.i
zuhalzka

-nlano /
- parte /
atravesar /
) - arousto
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EKOSISTEMA MOETAK

PRESTATZAILE: Jaione Ezkurdia
Miren Irazusta
Karmele Unzueta
Kandido Uranga
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L7AK

LITAK

- Oreina

- Konejua
- Bareak, barakuiHostajea

luak
Geometrides

- Hartza, Otsoa, Aze_
ria
- , kzeria Azkon=a,

Pulicides

'Erbinuea
1
-Igela, APoa, Larra-

Trikua, Aze-

Euep, Muskerra, Tri- ria
- Kukua, Txonta...

- Yirua

\, Thlicides
;-Ixodides

Hymenobteroak

Sustraiak

- Meldonthides

-SaP:uzarra, satorra, - Azeria
Aztorea

- Basurdea

- Otsoa, Erbinudea,

Zelaietako sasua

;Basusoa, Usapala,
Zozoa
.'uituak .

Lumixarra

Azeria

- Piloxa, Katu basatia, Aztorea
- 2itosa, Katu basat2\ Pulicides

Katagorria
- Liztorra

' Hixodides
- (Harrabari he,--razti
moeta bat) Bondrêe

urra
zuhaitzen
azala

- Bubrestides

Scolides

- mxori harrotza
- Hymenoteroak

`,
T2ym enobteroa k

11110
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Bizidunek eta biziF:abeek osaturiko unitate natural bat

da, batak bestea landuz eta elkarren eraginez sistema iraunkor bat
sortzea bilatzen duena, zeinetan narte bizidun eta bizisabeen arteko sustantzien hartuzteak zirkularka esiten bait dira.

Bizigabeko bartea osatzen dutenak hauk dira: ura, oxiseno solutoa, gatz inor g anikoa ( fosfatukiak, sodio,

tasio eta

kaltzio kloruroak ) eta beste osakin organiko asko.

Parte bizia osatzen dutenek, ekosistemari, elkarri eraginez osotasun iraunkor bar bezala irauten hola laguntzen dioten
begiratuz honela bana daitezke:
1.- Orsanismo p roduzitzaileak (landare berdeak)
2.- Kontsumitzaileak (belarjaleak, haragijaleak I eta harasijaleak II
3.- Deskonposatzaileak

Baso bat, soro bat eta aintzira bat hiru ekosistema desberdin bezala kar daitezke. Hala ere, badira loturak hiruron artean. E. b. soroan erabilitako ongarriak urak garraituko ditu berekin eta aintzirako uren kon p osaera kimikoa zehaztuko eta markatuko
dute. Txori askok eta beste animalia batzu soroetara janari bila
joan daitezke eta basoan gordeta. bizi. Beraz, Biosfera osoa ekosistema erraldoi bat besterik ez dela esan daiteke,

2KOSISTEMA EKINTZA

1- EKOSISTEMA HELDUGABEAK ETA EKOSISTENA H=UAK

Ekosistematiko jarraiera baten estrategiak edozein ozto p oren (e, b: sua, uholdeak, haizkora, eta abar) aurkako erreakzio bat bilakatzen du; klimax batetara eta helpide fisiko eta biozenosi arteko homeostasi batetaranz heltzeko joera du. Muga honetara iristen denean, ekosistema heldu bat dela esan daiteke.

i ip
O
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Beraz esan genezake ahalegin dinamiko batetan dagoen ekosistema
heldusabea dela; aldiz, heldua, jarraiararen azken musau (gutzi
gorabehera) 9:iukatuta dagoena. Paiozenosi heidugabe batek nroduktibitate handia du, h. d., jaiotzen diren or g anismoak hiltzen direnak baino .askoz gehiago dira. Aldiz klimax batetara heltzean,

jaiotzen direnak hiltzen direnak bezainbeste dira.

2- ASKOTARIKOTASUNA ETA .ZGONKORTASUNA

Askotarikotasun berezia bi eratan azaltzen da:
1- Aldarkortasun berezia, edo hedadura unitateko espezien kopurua.
2- Ekitabilitatea, edo es p ezie ezberdinen arteko lagun banaketa.

Ekosistemaren barnean eraskotasuna sortzeko, aldakortazun
eta egokitasunari es p ezial geruzaketa eta askotarikotasuna eskatzen
zaie.

Jarraiera batetan biokimik eraskotasun p ehitze joerak Earrantzi handia du, bai biomasako osatzaile esentzialetan (entzimak
eta pigmentuak) eta bai metabolismoak kan p oingurunera jariatuteko
eta eskretatutako sub p roduktuetan. Zenbat eta hurbilago egon
ekosistema klimaxetik, extrametaboiito hanek garrantzi handiagoa
hartzen dute, zeren berek baitira hazera eta konnosaera ginkatzen eta eraentzen dituztenak.

Zergati-ondorio erlazioak askotarikotasun eta egonkortasunn
artean garrantzi handia du.
Biotikoak -.askotarikotasun inguruneko egonkortasuna gizartuta eskualde batetan osatzen du, kontserbazio eta moldaketa p olitika baten bidez; horregatik, basoak, oihnuak, bagadiak, urmaelak,
eta abar zaindu behar dira, eta zaintze horrek berez elikadur Produktuan murriztasunera darama.

BIOLEMZNT7ZN ZIKLO HZIRTSIA

Jarraiera aurreaa doan bezela, Ca, N. eta D bezeiako polielementuan zilloaldi biogeokimikoak herstera jotzen du.

-42-
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Barna-biologi zikloaldian ekosistema helduek elikagaiak hartu eta
gordetzeko ahalden handiagoa dute heldugabekoek baino. Z. b.: Baso
bat zenbat eta gazteagoa izan, ur gehiago izango da kanDoratua eta
alicagai kantitate handiagoa eramango du berarekin.

4- Kantitatea eta Bakuntasuna

Kalitate eta Kon p lexitatearzen aurKa

Kolonigintzako lehen egoeretan,

gulazioa tzikia denean, ugalke-

ta eta hazera tasa handia duten esbezieek hobeto moldatzen dira
bizirik jarraitzeko jarraiera aurrera doan neurrian, hautescen naturalak hazer^ tasa handia duten esoeziei, baina lehiaketa ondoen jasaten dutenei eta azken egoera trinkoenetan eta ekilibratuenetan
bizirik jarraitzeko gai diren esceziei laguntzen die.
Horrela, kantitate crodukzioak ekosistema heldu g abea berezitzen du; kalitatezko orodukzioak eta feedback bidezko kontrolak,
berriz, ekosistema heldu bat berezitzen dute.
Ekosistema bat mu g a batzuren barnean, ahal bazain luzean
eta eraskotatuen agitura batetan bilakatzen da. Muga horik crest
dagoen energi fluxuak (flujo de energia) eta

skeak baldintza

fisikoak (eguzkia, ura, klima, etab...) jartzen dituzte. Biozenosi helduetan elkarlaguntzak (mutualismoak, carasitotzak, jankide g oak eta beste sinbiosi era batzuk g ero eta g arrantzi handiagoa har
tzen dute.
5-

EKOSIS7E • AK GIZA

EKOLOGIA ETA LURRALDEREN APAINKETA

Gizona lurralde batetatik ahal duen croduktibitate gehiena
ateratzen saiatzen da, heldusabeko ekosistema bilakatuz (lantzebakarp
rekoak) edo ekosistema helduak etengabeki gaztetuzez daitezen; klimazera bilaku ez daitezen.
Gizonak oxigenoaz eta anhidrid:: karbonikoaz ekilibraturiko
atmosfera behar du; eta bai ur garbia ere, certsonal, nekazal eta in4
dustri erabilketarako, ez baita janariaz bAlkarrik bizi. Bekarrezko
dituen iturri askok croduktibitate guttiko inguru helduek hornitzen
dituzte.

11=111eit12121
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Airearen garbikuntza eta bere oxigeno abrastasuna, uraren garbikuntza, elikagaien ziklo berrikuntza etab... egonkortatu rik dauden ekosistemaren ekintzak dira; baina ekintza hauk ?ero
eta gehiago aldaturik daude teknologiaren bilakabideegaitik,
eta honek gizonak bizi behar duen oreka naturala erabat eragiten
du.

Gizarteak, ustez onak direlakoan, gauza asko egin ditu
adibidez, g ari eta arto soroak. Hauk zabaltzea eta ahal duten
elikagai gehienak ateratzea da bere nahia. Baina gutti dira lurralde monotono honetan bizi nahi dutenak.

Lurralde bat lantzabakar batez betetzea, guztiz arriskugarria da zeren aguraldiak edth oarasitoak edozein eragozben
ekar baitezake.
Nekazaritza, industria eta turismoarentzan ur erreserbak egitea ongarri da, baina inork ez du lurralde bat urzaineztatzea eskatzen.
Urtegi edo aintzira artifizial handiak esiteak arazo
azko ebatz ditzake, baina ez da ura gordetzeko era egokiena;
nekezaritz sistema estidiatuz eta lurneko urerretenak esinez
ura urtegi ttikitan gordetzea komenizarria5:o litzake.

Hibaiak edo beste edozer gauza garbitzeko nlanak egiten dituztenak, agintariak dira, zoritxarrez ekologiaz tutik

ez dakitenak.
Gauza onak mugatzea da arazoa. E.b. kontrolik eta bereizketarik zabeko insektu p.ilkrien erabilketa.
Dena dela, sizona heldu eta heldugabeko ekosistemen beharrean aurkitzen da. Hauen berezitasunak . eurk pkoak dira
Heldubabeko ekosistemak
- roduktibitatea

Heldu ekosistemak
3abesnena

Hazera

Egonkortasuna

Kantitatea
Bakuntasuna

Kalitatea
Konnlesitatea
Zailtasuna

udako
euskal

-
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._kosistema hauen artean beste ekosistema moeta bat ere interesEarria da in g urunearentzat. Moeta hontako ekosistema (estuarioek,
haztegi edo arrozki urmaelak, oihanak, eta honekin batera atseden
leku eta zelaiak londakinezko nekazaritza bat utziz), iroduktibitate handiko nekazaritz ekosistemaz eta )/fl oduktibitate ttikiko ekosistema natural baten abantailez elkarturik, koinromezuzko ekosistema da.

=2ZIRAKO

1- (=KORTASUNAK
"-!11 UR INGURUNEKO EALDINTZAK-

Ur inguruneko beresitasun fisiko eta kimikoale lehor
ingurunekoekin ezberdintasun handiak ditu. Uraren dentsitatea
775 bider handiagoa da airearena baino; horregatik landare organiemmoen eustehunak laburtzen dira.
Eguzki erradiaziori da g okionez, alde garrantzitsu bat
isladatua da. Uhin luzera handiko erradiazioak (gorriak) zurgatuak dira eta uhin luzera ttikikoak (berdeak) sakontasunean
gainartzaile izatera irristen dira.
Ur ingurunea soluzio elikagarri bat da biozenosiren konno
sakuntza eraginez, eta alderantziz, organismoen dedutzio, exkrezio
eta deskonnonaeragatik eraldatua.
Ezagutzen ditugun bioelementu gehienak uretan daude,
baina Na eta P a, konzentranen ttikitan, mugatzaileak dira.
Ph-ak g arrantzi hnndia du; itsasoetan egonkorra da (gutxi gora
hehera 8), eta beheko sistema elementuen deseikarketaren nroduktuen tannoitasunari begiratuz, ur gezaren ?H

•

3

tzen da.
Ca (HCO-)

Cae0,.

C

C

tik 10 era alda-

-45-
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olaez landarrek suntsitutako CO.-ak eskubi-

tara lekuzaldatzen du oreka eta nonek

-a ehitzea eta karbonatu-

a amiltzea darama berarekin.

Landare hilen deskonPosaerako

organikoen

ren kon-

tsunuak hertsi ekosistemako gauna asfixia dezake.

-

3ANAETA= Pelagikoa bizitza elkargo haut osatzen dute:
- Nektona: animalia i p;erilariak (arrainak, zafalopodo...
- Sestona: ureg'aineko izpiek osatzen duten multzoa.
Honela aznibanatzen dira:
Planktona (bizidun organismoak)
Trintona (Jatorri organikosko hondakinak)
- Plenstona: aireak emandako ur azaleko

gaineko organismoak

- Neustona: p ire-ur gasearteko mikrokliman bizi dun organismoak
- Bentiko bizitza (sustratu bati loturik daudenak) osatzen duten
elkarg oak hauk dira
- Rizomenona (ur landare ginkatuak; adibidez, ganeromak)
- Biotektona (harria bezalako sustratu soliduz estalita dauden elkargoak, hondakinak)
- Perifitona (ur landareen gaineko elkargoak)
- Psammona (jaldkin hareatsuen gaineari), eta abar...
2- AINTZIRA
7=MENTU BIOGENOAK

Ur-aintzirako 1urrunketaren hondakiva litroko 50 mg.tik
(herrialde zoikatzitsuren ur eskas batetan) litroko 500 m g .-raaintzira en_trogikoetan) alda daiteke. Gatz garrantzitsuenak (karbonatoak, sulfatoak, Ca, Mg, Na, eta K klruroak) brobortzio egonkor
batetan e g oten dira urtean zehar, eta P-a. kantitade ttikitan daude
eta oli g o-elementu bezela jokatzen dute. Uren aberastasuna elementu hoien laturari eta bai Ca edukitzeariere dagokio eta. hau
alkaliar erreserba moeta bntez adierazten da.

2- AINTZIRAKO ZKOSI,GTEMA
Aintzira, ekosistema moetetariko soilena eta hobeki hedatu
ena bezala hartzen dugu.
Herrialde ebel batetan, brodukzio mailek bi 1 ndare moeta hartzen ditu:

46-
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- ?lanktonik

berdeak ( ?andouna, n cenedesmus, Closteri-

um, Cosmariun), alga urdinak (Oscillatoria) eta Diatomeak.
- Goimailako landare murilduak (PotamoTeton), ur saineen
Uufar, Ninfaea) edo ertzaldean (Tifa, Fremites-a).

3elarjale gaunak landare hauk suntsitzen ditu. Fau-

na hau elkargo hauek osatzen dute: Zoonlanktonek (oskoldun
ttikiak, Danhniak, Giclopeak, eta Gaumarak bezelakoek);
sustratu ainean bizi diren Gazteronodoek (limneoa etn. ?lanorbea bezala); eta arraina belarjaleek.

Belarjale hauk lehen mailako arraina haragijaleek
(karba) elikaduratzat hartzen dute.

2ta zooblankton hau beste haragijale batek (Disikoa) suntsi dezake, zikloa moztuz.
I- Haragijale batzu II- mailako harajaleek suntsi ditzakete (Broketa) zikloa herstsiz.
Ekosistematan aldakuntza batzu gerta daitezke.
Lehorreko belarjale batzu (Beldarrek) ur gainera eror daitezke eta ureko hara g ijaleek suntsituak izan daitezke lehorreko
beste haragi3ale batzuk, berriz, (Martin arrantzalea) beren
elikagaia aintzirako arrainen artetik hartzen dute.
Usteljaleak landare hilak elikagnitzat hartzen dituzte. Horrela tkironomideen harrek (1nrbek) bai lur eta bai ur
jatorrizko landare organiko gaia deskonposatzen dute; berehala,
karba bezelako arrainek suntsitzen dituzte, organiko gai atal
bat zikloan birsartuz. Azken batez, Bakteriek gai or ganikoa deskonbosatu eta minerale elementuak askatzen dituzte, landare bideei berrikuntzarako behar duten elementu biogenoak itzuliz.
Nahiko aberats eta aireatutako uretan (zibrinidekiko
aintzita) blanktonaren lehen broduktibitatea urteko eta metro
zabaleko 350 g. C da (550 g/m,/arte) gutti gorabehera, eta honi
dagokion laborabena urteko eta ha.ko 6.000 Kg. gai or g aniko da.
Arrainnn bigarren nroduktibitatea urteko eta ha.ko 150 Ki;7. da,

-
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• ha.ko 300 Kg.ko biomasa batentzat. Ur edi eta hibaietako urteko oroduktibitatea ha.ko 100 Kg.
tentzat,
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AINTZIREN 3EPEZITASUAK
T KARKINU arrotzek aintzira baten rroduzioa gehitzen

=

badu materia or g anikoa. 1-3akterien bidez deskonrosatu baino lehen,
multzatu egin daiteke, eta horrela narda g arri eta sarrorele

moei bide ematen die. Airegabeko zona hau erreduzitzailea da
eta

airedun urak oxidatzaileak dira. Oxidorio erreduzioz-

ko -otentzial ezberdineko aldeen arteko mugak, aintzira bi ataletan banatzen du, eta atal hanei bi biziera ezberd&n dagokie.

Faktore termikoek, aintziren metabolismoaren oinharri,
bi atal gainjarrietan, berezitasun gogor ezberdinekoak edukiz,
aintziren aldizkako dibisio oat egiten dute. Behe atal hotza
(hirolimnion) termiko koska (tormokline) batez goi atal berosik
(enilimnion) bereizten da, eta dutsitate ezberdinal edukitzeagatik, urek ezin daitezke elkarrekin nahas.
Oxigenoa organismoen arnasketagatik arrarotu egiten da eta oxidorreduzizko notentzialen muga eta termoklima
berdintzen direnean, oxigenoa alena. daiteke; ondorioak era askotakoak dira: 1.b.: nonulazio baten jarraieran, milaka arrain
shenothermo hilik ikusi izan dira, ideialki xamurra( freskoa
baina oxigenoz behartsua dagoen hiaolimnion baten mennean.
Zdaberrian jaiotako hainbesae elikagai elementu edukitzeak, nhytonlanktona bilakatzea eragiten du, ura koloratuz. "Uretako lore" bat eratzen da. Honelako aberastasun
iturriak horbelak bukatu arte suntzitzen dttuen zoonlankton
belarjaleen ugaritasuna dakar. Konela biozenosi olatuak (uhinak) bata bestearen atzetik jarraitzen dira kimiko eta termiko
fluktuazioei lotuta.

a

4- AINTZIRZN SAILKA?1NA
Azidoa humikorik gabeko aintzirak
- Oligotrofo tinoa: Aintzira sakon eta garbiak; nlankton eta
bio g en elementuetan behartsuak; 0, an aberatsa; landare-gerri
murriztua; Klorofizeak. Zianofizeak oaino gehiago daude. Ura
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e idoa bada: Desmidiak.
- Entrofo tinoa: Sakontasun guttiko aintzirak, ertz zanal ota landare gerri luzarekin; gardentasun gutxiko aintzira; elikagai
elementu asko; sakontasunean 0.gutxi; entrof aintzira batelehen
broduktibitatea ozeanokoa oaino

bicer garrantzitsuagoa da.

Azi.duten humikoa aintzirak:
• Distrofo tiooa: zurrunbiloen aintzirak; biogeno elementuetan
oso behartserak, nabar koloreko urak; Ogutxi: blankton di l ni-

taa baina ugaria.
• Saprobelotrofo tiboa: Sakontasun gutxiko aintzirak, oihanez
in,Turatuak; Ca askorik ez, baina beste ,,Tatzak usariak dira;
flajeledun eta uretako lore zianofizeetan aberatsa. Hosto hilen
limoa.
3ASOKO :KOSIS
Biosfera barruan, b,nnakerarik eta aldaketarik handiena duen ekosistema da.
Baso ekosistemaren barruan hiru ti ,00 hauk bereizten
ditugu:

Kaduzifolioen baso eDela, zeren gure herrialdeetako

klimaxa eratzen baitu, eta negu gogor baten ondorioz, hostodun eta hostogabeko fenofase motzak aldizkatzen dira.
- Ekuatorial basoa, beti berde, zeren klima bero eta
heze batetan biziz urte osoan zehar funtziozko sistema beretzailea(asimilatzaile)

zabalez eEina) kontserbatzen baitu.

- KOniferen basoa, urte osoan zehar era berdinean irauten
dute, baina neEuko hotzaren ondorioz, sarritan beren fotosintesia
murriztu egiten da.
I- KA:UZIFOLIO
1- LOKARK TROFIKOAK
Eguzki indarra landare berde autotrofoentzat erabilia da.
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Landare hauk

askotan antolatuak (taxutuak) daude. 3e l a r rez-

ko eta zurezko nroduktore masa handi hau lehen ordenako kontzumntzaileek elikaaitzat hartzen dute. Kontsumatzaile hauk belarjale aninaliek asatzen dute:
- '47aztun ttiki eta handiak (o ina, B
, asurdea, kataorria, untxia)
hostoz, sramineaz (lastolandarez), ststraiz eta erraboilez elikatzen dira.
- Alez eta fruituz elikatzen diren txoriak (mendiusoa, faisaia...)
- Lorautsez eta mentarrez elikatzen diren intsektuak (kotsua,
erlea...) Zzkien, zuhaitzen etabar-en erualkuntzan zerikusi handia dutelarik.
- Intsektu rarasitoak, belar eta zurezko geruzetako landareak triskatuz bizi direnak.

Honela, landare esnezie bakoitzari era askotako kontsumitzaile konura handi bat dagokio. Hauek beren elikaduran esneg
zialak dira(gehiago edo gutxiago).

Landare batzu nahierak dira(sorostia, hagina, huntza,.
etabar); beste batzu berriz Euztiz nahigarriak.
-Z1kargo biziaren multzoan, insektu kontsumatzaileak masa ttikiena osatu arren, sarrantzi handia dute.
Baso elkargoa ingurunearekin orekan bada g o maila trofiko
bakoitzak bere egonkortasuna aurkitzen du oreka. Dinamiko hau
tinkotzen duten faktoreak elikagaien, nonularioen, fluktuarenen
eta ekologi faktoreen nroduktuak dira. Oreka hau anurtzen bada,
sauza ikusgarriak sor daitezke, (a.b.: hondatzaileak ugaritu egiten
dira), dena hondatuz. Kontsumatzaile batek bultzada .r)emosrafiko
handi eta arina ukan dezake. Intsektuetan usari gertatzen da hau,
ugalketa notentziale handia baitute.
Modu berean, Oreka a-burketa hat badaso, kontsumatzaileak
eten gabe usaltzen has daitezke.
ko hosto gutiak triskatzen dituzte.

Bedar masa handiak basoeta-
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Orskan da g osn baso alkar g o baten landaredi aldian.

Kontsumatzen den hostoen masa kontutaha daiteke. Klorofi1aren hedadura guttitu egiten da, baina ez da 1/5 etik nasatzen.

I Haragijaleak belar2aleak suntsitzen ditu:
a) Azeria, nitoxa, erbinudea, beste ugaztun batzuz elikntzen dira.
Satorra eta satitsua intsektujaleak dira
Armiarma bezelako animalia ttiki batzu ere intsektuz

elikatzen dira.
Intsektu hondatzaileek duten sarrantzi handia ikusi ondoren, garbi dago txori intsektujaleak edo beste edorein intsektu2aleak beharrezkoak direla baso elkargo baten oreka biologikoa•
eusteko.
II Haragijaleak I haragijaleak suntsitzen ditu:
- Egunezko harranariak
- Gauezko harranariak (hontza)
Eta azkenik, niramide tro-flikoa bukatzeko, tontorrean II
haragijaleen narasitoak (II. haragijaleak)inintzen dira.
Baso ekosistemako kate trofikoen adibide batzu:
Ininiko dwg un tablan, maila bakoitzeko animalia bakoitzak ez du
beharrezko mailako animalia sutiak kontrolatzea.,

Gliiilludako
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Trofiko harremanak, orokorki, oso konnlexuak 'Jira elkar
kontrole konnlikatu batez, landare eta animalia moeta askok narte hartzen bait ute azken batetan trofiko sarea (red trofica)
sortuz.

Produzitzaileak (landan berdeak) eta kontsumatzaileak
(animaliak) hiltzen direnean, materia organiko masa handi bat
itzultzen da lurrera, horbela sortuz. Hau sabrofago edo usteljaleen janari da: Koleobteroak (kakalardoa), miria'r)odoak (
ehunzangoa kilobodoen artean), akainak, nemotodoak eta batez ere zizareak dira baso lur onen bedofauna osatzen dutenak.

Pedofauna honek horbela organik nrod.uktu konnlexuetan
diskoncosatzen du eta hauek Onddo, Askomycetes eta lurreko
bakteriengatik metabolizatuak dira.
Sacrofito mikroskoniko hauek cedoflora osatzen dute
eta katabolismo baten jabe dira; bere zeregin garrantzitsuena,
arnasketaren bidez, koncosakin hidrokarbonatu konclexuak CO-tara
eraldatzea da.
Era berean, nedoflora honek N, P, S, K, eta antzeko
elementu biogenoak lurrer itzultzen ditu, eta hauek materia
bizia eraikitzeko erabiltzen dira.
Basoa, beste edozein ekosistema natural bezela, hala,
holako asuzki enersiaren eraldatzailea da. Arsi energiatik
1 1 5% bakarrik bihurtzen da energia kimikora, materi organiko bezela.
Hosto hedaduren indizea asko aldatzen da baso batzutatik beste batzutara.
Ekologiko faktore g atik eta basoen naturari lotuta daudn
faktore g atik klorofil hedadura honen ald.aketa sortzen da.

II
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Lurra zenbat eta hezeagoa eta elementu mineraletan
aberatsagoa izan, handia g oa izango da hedadura hori,
- Basoen esentziak ere aldatzen du (hedadurn hori)
- Azkenik, basoen eboluzio e p,'oeraren funtzio da; heldug abeko baso batetan, hazerako garaian, klorofil hedadura baso heldu batetan baino askoz ttikiagoa izango da.

"Kanbiun"ak hedadura elaboratutako materi organikoR egurrara eraldatzen du. Egur hau, hanbiun hedaduretan akumulatzen
da, sustrai, eubor, eta adarren inguruan, zurezko erhastun finen
itxuran, urteroko hazerari bide amanaz.

Hosto hedadura, kanbium hedadura, eta egurren nrodukzio arteko erlazio bat aurkitu da.

Zgur-hazera bi eratara adieraz daiteke: urteko eraztunen lodieragatil edo egurraren bolumen osoagatik. Hazera hau
basoen esentziarekin (e g urraren dentsitatea) eta ingurunearen bal4
dintzekin aldatzen da.

Zenbat eta sendogoa izan basoa, handiagoa izango da egurhazera. Koniferak enbor bakarra eta zuzena dute eta beren hazera
gozena da.
Bagadia aberastaeun aldakorreko lurreten hazten bada,
bagadi aberatsetik bagadi nobreagora urteko hazeraren eta beraz
nroduktibitatearen guttitze bat igartzen da.
Charmes-eko (Frantzian) 120 unteko artadi batentzan,
20 urteko basoekin, Ha bakoitzeko nroduzitzaile eta kontsumatzaile sarrantzitsuen biomasa honela banatzen da,

- Zuhaitzak

Hostoak :

4 tone1ada

Adarrak : 90
Bnborrak: 210
- Basoak
- Belarrezko landareak

11

: 30
1

11
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- Ugaztun handiak (basurdea, onina)

: 2 Kg.

- 'tJaztun txikiak (karraskariak, haragijaleak, insektujaleak)
- Xoriak
Pedofauna (harrena batez ere)

5 Kg.
: 1 1 3 Kg.

9o0 Kg.

Garbi daP:o beraz, basoetako landare biomasa batetan ugaztun eta txori kantitate ttiki ttiki bat besteri• ez dagoela.
Baso ekosistemako animalien nrodukzioa nedofaunan konzentzatua dago, batez ere harretan. Honek baso batetako maila nonulatuena lurra dela esan nahi du, jende askoxen Tpentsakera orokorraren aurka joana.

-
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2- KLOROFIL LOKARPIAK
FZNOLOGIA

(Geruzaketa esnazioan eta denboran)

Organismoen arteko menpekotzak, biozenosian betetzen
duen lekuari begiratuz, baso eklbsistemako egitura berezi batetara gidatzen du. Esitura hau geruzetan antolatua dago, bi
zurezko geruza gainartzaile, bata zuhaitzantzekoa eta bestea zuhaixkatsua; beren azalak mikroklima bat sortzen du (tenperatura,
argia, hezetasuna) eta bertan belar eta muszineen geruzak moldatuak daude. Geruza hau argi energiaren eraIlltze arrazoizko bati zor zaio.

:gituraren beste berezitasun bat denboran, bilkaera
faseen jarraiera da, baso sastrakaren eboluzioarekin harremanetan egonik.
Fenofase edo lora eta landare jarraiera hau elementu
mineraleetan aberatsa da eta xamurra den lurretako basoetan ikusten dugu.

Kaduzifolioen basoetako fenofase garrantzitsuenak baso bakoitzako esentziari dagokion hostoketa aldiak dira, zeren
bereganatutako materi kantitatea aldi hauen luzeraren mermean
baitago.
?-
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Pluriisilvaek (Baso sakon ekuatorialak, senoerbirenteak
edo erdikaduzifolioak) tenoeratura eta hezetasun handi eta e g;orikorra ( 25Q) duen kliman bilakatzen dira; maiz urtaro labur eta
lehorrak eginak, beti airearen hezetasun handiagotik egokitzen da
ekosistema hau.

Hiru moetatako geruzak berezitzen dira:
• A) Gainekoak 70 eta 80 m. luzatu daitezkeen zuhaitzak (50_metroko media)

- B) Erdikoak, Moeta hau sakona. eta etengabekoa da. Zuhaitz
hauk embor liraina eta edertasun handikoa dute.

Maiz embor oinean zuzterrekiko sustraiak edukitzen dituzte, trikimako sustraietan (raices zancos) edo era askotako
gorarritan bilakaturik. Hostoak handitsuak, barnizatuak, distiratsuak eta meheak dira. Kutiktla mehea izateak eta hydatodoak
eta estomak erliebean egoteak lurrinketa eta mineral elementuen
zikltha errazten du.
Hazera etengabekoa. denez gero, zurezko ardatzetan ez
dira urteroko erhastunak igartzen.
Zuhaitz hauk lianez eta hodidun enifitas beterik daude
hosto eta loreak euskarrietan bilakatuz. :nbor eta sustraiak
kable moduz zintzilikatzen dira lurreraino elkarrekin nahasturik,
- C Belar geruza (estrato herbâceo) oso ttikia da zeren gaineko
geruzak argia kentzen baitiote. Sarritan sustrai eta hazien sanrofito eta holonarasitoak ikusten dira.
Oso guttitan baso hauetan klase bateko zuhaitzak dira
menderatzaileak; aldiz, landaedia ugaria izateak berezitzen du
baso hau.
Lehen mailako basoak enaiturik eta debet utzirik, bigarren mailako basoAthn (gazteagoa eta emankorragoa) bihurtzen
dira.

-
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Baso honetan ugaztun asko arbolatakoak dira, intsektu k

klase ugari eta txori insektu, fruitu eta nektare jale asko daude, normalki oso koloretsuak,

Karboho zikloa oso azkarra da eta lurraren mailan
zelulosa eta lignina asko inintzen du inhurri, termita eta Yymecofasoen sertu; hondakinjale, nekrofa9:o, eta konrofagoen fauna eskasa da, aren tenneratua handiak horbelaren deskonnosaera errazten baitu, oso azkar gertatuz eta fauna honen elikera guttituz.

2- FUNTZI n NAM=A, PRODUKTI3ITATEA (epankorta5Una) STA BIOMASAK
Ekosistema hau aktiboenetakoa da: energi isur-r ,, ena eta
bioelementuen zikloa guztiz azkarra da. Fotosintesia, nroduktibitatea frutu osoa, eta arnasketa, garrantzitsuak dira bereziki. Honegatik nroduktibitate ekologiko eredutzat har daiteke.
Baina oso guttik estudiatu dute sakonki.
Ikus dezagun adibide bat:
Kade-ko basoa (Ghanan), Greenland eta(Kovval Kowal, 1.960 urtean)
estudiatu den lehenengotako bat izan da.
Baso hau bigarren mailakoa da, 50 urte ditu. Baso honek ainatutako hiru zuhaitz seruzak ditu:
Lehen geruza A (gainekoak)

(5

zuhaitz hektareako). "Nanklea"

eta "Pintadeniastrum-a" 50 etik - 60 metroko luzera, eta 3 m.
baino gehiago borobileran; 2. geruza
B- sakabanatua, 20-tik - 40 metrorainoko luzera dute.
C- geruzak 5-etik 16 metroko luzera, sakona eta etengabea.
D- Belar geruza gutxi gora behera 5 metrotokoa da, sakona baina iragausarria; lur mailako geruza.
E- 30-etik

70 m.tako belarrek osatzen dute.

Greendland eta Kowal-ek, 1.9E,0 urtean, =_5 areako bi soilen "organomasa" nisatu zuten.
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Hosto eta adarrak (5 zm.-ko diametroa)

2.5.514

Lianak (hosto eta adar nahasturik)

14.448

(simaurra) Horbela

:

2.762

3aso Luzea (erdi mailako basoa)

1Z.

2stain basoa
Baso hil tentea

:

Lurgaineko motzondoak

E:P0
°

71.792
19.6n0

Lurraz,)iko
Sustraiak

:

29.34h

•

24.752

Guztiz :
Beraz, baso lodien biomasa 173.6G0 KE/ha da.
Sustraien biomasa 24.750 KE/ha da zeren lurretik lehenengo 30 Tm-tan 85% aurkitzen baitira 12 hiletan erortzen den (
hosto sustrai horbel kantitatea 10.500 KE/ha da, 2/3 (7.000 Kg.
gutti gora behera) hostoa da eta beste 1/ adarrak eta baso txikiak
osatzen dute.
Bi astetarik behin, horbelen erorketak bilduz, urtean

zehar erorkera hau etengabekoa eta nahikoa egonkorra zela

ikusi zuten, gehitze batez urtaro lehor laburretan, eta guttitza
batez urtaro euritsuetan. Horbel honen zikloberrikuntza oso
azkarra da. Urteko horbelen erorkera eta momentu konkretu batetan zenbat horbel da g oen ondorioz atera daiteke.
Ehunetik zenbat deskonnosatzen den honela atera daiteke:
10.500 . 100 = 465% urteko, edo

1

1 3% eguneko

-=5
Baso lodien urteko hilkortasuna 11.000 Kg./ha da gutti
rabehera,
Eta nola baso heldu bateten hiltzen dena jaiotzen den
beste den, urteko )roduktibitatea 11.000 Kg7ha izango da ere; baso
ttiki eta hostoen urteko broduktibitatea 10.500 Kg/ha ingurukoa da,
7.000 K,T,. 114)ibitatea 10.0 Kg/iaa hostoena eta bestea beso

ttikiena. Orduan iehen mailako lurgaineko -aroduktibitatea netua
21.500 Kg/ha izanen da.
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Gainera lurgaineko eta lurrazniko gain nroduktibitatea
biomasen erlazio berdinekoa

daiteke.

Lursain / lurrazbi organo erlazio (horbel osoa)
Kg/ha bada sustraiak (sustraien hikortasuna) hau izanen da:

21.500
8,5

7. 2.550 KgAa

Orduan, baso baten netu nxoduktibitatea honela izanen da:
- 3aso . lodiena

11.0^0 Kg.

- Adar eta hostoena

10.5C0 Kg.

- Sustraiena

Guztiz

2.550 Kg.

24.000 Kg./ha urte

Hamarrurteko batzu iraganez gero, orekan irautea baso
ekuatorialen berezitasuna bat da. Produktibitate netua gahien
bat hostoei eta basoei zor zaie; baina enborren hazerak ez du
kaduzifolio baso ebeletan baino garrantzi handiagoa.
Beste berezitasun ga'.nrantzizkoa hau da; nahiz eta
broduktibitatea netuari gauza handirik ez uztea.

Honela oroduktibitate brutuari dagokionez, baso ekuatorialak eta baso enelduak ezberdintasu handia dute, baina ez
broduktibitate ne ,tuari da g okionez. Aibatutako basoa klimeaxetik gertu dagoela esan bear dugu. A.b. heldugabeko baso batek.
Eukalibtoak, (hazera azkarrekoa) 50 t/ha urtetako broduktibitate
netua eduki dezake.
Baso ekuatorial bat ( edo tronikale) orekan egoteagatik
bere broduktibitatea jakin dezakegu bere biomasatik.
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BASOAK

A) EGITURA
Konifera basoak naqu luzeko eta uda laburreko tokietan
aurkitzen dira. Klimat hau kaltagarria bait da kaduzifolioentzat.
Baso hauek ioarraldean hedatzan dira. Konife • a barruan
aurkitzen dituoun zuhaitz eta zuhaixkak, zuztar adardun eta hosto ttipiak diÇuzte. Baso hauek, batez ere, hiru generok osatzen
dituzte: Picea,oinus, eta abies, 20-25 metrotako garaiara dute
gutti gorabehara.

Konifersn hostorratzs uri:s askotan irauten du; adibidez,
oinus generoan 9-10 urte, oilean 11 ur:e,( Larix generoa salbues p en bat delarik, kaduzifo1ioa bai'r;a).
LARIX h8uen barruan, LARIX JECIJUA, hau da, alertze
arrunta aurkitzen dugu. Especie hau eta lshen esan dan bezsla,
neguan hoatoak galtzeagatik bereizt2n da besteetarik. Bere hostoak klase batetakoak dira, eta pine_buruak ttipiak. Enborrean
onddo hauk hazten zaiakio: Polyporus
medikuntzan
oso erabiliak. Alertzearen zura asko erabili da itsasantziak
egitsko. enero hauk batez ere, goikald3tan eta toki hotzetan
auekitzen dira.
Besterik gabe pinuak aztartuko ditugu, hsmen, Euskal
Herrian , hartu duten berezitasunanatik.
Lehen ba ziren Euskal Herrian, kaduzifolioen oihan
handiak; zuhaitz mota hausk betetzen zituztenak: haritz, bago,
lizarrak, etab. Orain oso gutti geLaitzen dira. Pinudiak ikusten dira ugari baino ugariagoak.
Koniferen artean, pinuek (80 espezio osatzen
genaro bereziena. Hostoak, binaka, hirunaka, zazpinaka gehianez, sorta txiki batzutan banatzen dira. Pinaburuak 2, 3 urte
iragan behar duta beren heldutasunera iristeko, e:a crduan ez
dira deskonposatzen. Pinadiek beti berdeak aurkitzen dira,
lehan esan bezala. Pinudiek lur leborreko tokiak kolonizatzen
dituzta eta haien 1LIrtz,anaren geruza likenez beteta egon ahal
daiteke.
P. Insignis: batez er3 bere axola ekonomikoagatik
lantzen da. Monterreytik (california) dator pinu hau eta ondo

hazten da hemengo lurretan.
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baino
P. Maritimoa: be • e garrantzi ekonthmikoa P.
.erd
ttikiagoa da.3estalde onena hau da: kararri, silize ado harea
lurretan, hau da ez du eskatzen lur konkretu bat ber g hazararako.
P. Laricio: oeninsula barruan garaiera handisna hartzen duana (5U
metrotakoa izan daiteke).
P.• Silvestris • Tioo hau batez era N afarroan Pirinio mendietan
eta Araban hazten da. 3iouzkoan eta Bizkaian outtiago.
Pinuak hari eta zarratzeko e g ur ona ematen dute. Hemen
hostoak ere, noizbait erabili dira abereak elikatzeko, belar lehG.
rrik ez dawenean. Zuhaitz hauek erretxina dute, eta heurengatik
2 "trementina" deritzona ateratzen zaie. Honen destilazioak aguarrasa ematen du, Pa pera egiteko era, oso ona da oinuen zura. Ikusten denez, onura asko atera daiteke pinuetatik.
B. LOKARRI TROFIKOAK
Konifera basoetako pedofloran, onddoak, bereiz daitezke,
batez ere, beren ondasunagatik. Bestalde, pedofaunaren barruan,
mikro-artr000doak daude. (Zizere gutti aurkitzen dthre, eta lurra
podozolizatuz doan heinean urritu egiten dira).
Faunaren barruan ornodun asko bizi dira. Heursn urtean
zerbidoak, haundienak dira. Gero, hauk daude: karibuak, erbiak,
eta konifera haziak jaten dituzten beste hauk: urtxintxak, sziuroateroak eta txori batau.
Raragi jaleen artean hauxeM dira garrantsitsuenak: katamatzak eta otsoak.
Bestalde, intzaktu fitofagoak arazo gogorra sortzen dute
konifera basoetan, haien hosto eta azaleko ehunak eraso ealten dituztelako. Eta honek baso baten hariotza ekar dezake. Lepidoptero
hauen barruan Nonnak (Lymantria monachaL.) oso kaltegarriak dira
"Picea" basoantzako; Bugalus pinarius L. "P. silvestre" entzako,
eta Pinuharra (Thaumetoaoaa pitycampa S.) maritimoentzako. Haminoptero bated (Diprion Pini L.) P. silvastraak erasoten ditu, eta
honen inbasioak aso antzunak dira. Koniferak ere, escolitosen arasoari mimberak saizkio. Intgektu hauek konifer g n onddo parasitoak
erasotzean, kanbiuma eta libera ere erasotzen dituzte. Satsuduragatik zuhaitzak ahuldurik baleude, bizkarroi hauen erasoak gehitu
egiten dira. Ingurune bizigaba edo abiotiko honek garrantzi han-
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dia ukan dezake oarasitoan inbasio mailetan. Inttektu fitofago
hauk, ekoSistemaren etorkizunerako zcrionez, lehen mailako harrapakariak baino ez dira; bastaen (3r3ulazioa kontrolatzeko zoofago
asko daude. GRISON eta JACDUIOTak, 1964.urtean, lan ban egin zutan
honetaz; Di prion Pinik Fontainebleau-n, 1963-64, P. Silvestrisen
baso asko (6C-90*) hondatu zituen. Negu barruan (1863-64) karraskariak eta txoriak kokoren edukina hustu zuten (60-90% koko hil
egin ziren). Gelditu zirenetatik, beste asko ere (75-90' cAikneumonak eta onddo entomofagoak ninfaren bizkarroiak egin zirelako,
hil egin ziren. Udaberrian, oraindik, nahiko her ikusten ziren,
baina hauek ere ikneumonak eta beste intzektu batzuk hil egin zituzten; int2ektu heldu batzuren arraultzeak ez zuten hazterik izan,
intzektu oofagoak irentxi baitzituzten. Horrela, denbora quttitan,
inbasioa aldendu egin zen.
PRODUZICA ETA BIOMASAK
Konifera baso batek produktibitate handia du: zuhaitzak
bati berde, urtearen barruan, asko argisintetiza dezake eta hosto hedadura kontutan hartzekoa da
ha/ha).
Bestalde, latitudean biamasaron hedadura ikusiz gero
ezberdintasun handiak daude: toki menditsuetan, ne g uko ten2eratura behekoa kalzegarria da paloetara eoa puntu garaietara iristen bagara.
RODIN eta DAZILEVIKek taiga ti p o batzuren, picea eta
abies besoantzako, koouru hauk aman dituzto:
HOMASA
T/ha
Iparraldeko taioa

100

4,5

Erdialdeko taiga

260

7,0

330

8,5

Hegoaldeko taiga

PG

PG. 1
T/ha

produktibitate garbia

Basoak ia haldutasunera holtzen dironean, 40 urte 2utti
gorabehera, handiagoa egiten da baraien produktibitatea; lur
abaratsetan, 10,5 T/ha/mt erdialdeku taioan ata 20 T/ha/mt hegoaldaka taigan.
KOLLIK (1971) Esthoniako 80 urtetako "Picaa abies"
baso batan produktibitateari balio hau ematen dio 14 T/ha/urtako,
300 tonaladako biomasa batentzako (baso hila kontuan hartu oabe).
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Pinuek, lehen ountuan esan dedtim bezala, lur lahorrako tokitan
aurkitzen dira eta haraxeacatik oinudian lahan groduktibitate
garbia oso makala da. Baina, jakina, lur ado toki barezi baten
produktibitalantzen badira et..a lur hau fosfatoz aberastan
tea askoz handiagoa da.
Horrela G alifornian Pinus radiata zuhaitz hala holako

bat da, baina hsgo hemisfarioko eskualde agaletan ( Australia,
Heqo African, Chilin ) zuhaitz ikusgarria bihurtzen da, ata
gainera groduktibitate ona du.
Chilin lur arruntean, baliakuntza duten agurren masak

26-30 urteko basootan, 403 T/ha balio du; honek 3i mihafurteko
( 14,7 T/ha/urt.) enborren hazerari dadokio; honek baso naturalar2n hazera @ bider adieraziz. Egoera egoki batzutan, enborren
hazera 45 m /ha/urt.-raino hel daiteke (21,5 T/ha/urt)
Koniferak toki epel etn hatzetan ere aurkitzen dira.
Baita ere klima mediterraneoan, baina produktibitata eskasa dute:
Pinus halepensis 3 motako produktibitatea du; Lehenengoa, 75 urtetako, lur jorietan, zur gagorrean 4m /ha/urt.-ko produktibitetea du; bigar-ena, 3 m'/ha/urt.-koa, hirugarrena, sarriagoa, 1,5
m /ha/urt.-koa. (PMOE 1957).
MUNDU 3LIZTIKO BASOEN BIWASA

LEHEN PRODUKTIBITAraA=

Hemen basoen motatatik hiru aztartu dira (kaduzifolio,
ekuatorial eta koniferak) baina ba daude beste asko oraindik ere.

Baso ekosistamaran lehen produzioa zein den garbi gnrbi
jakitea ez da erraz. Eztabaida bat sortu da hemen: alde batetik,
maiz, bi konzeptu hauk nahastu egin dira: biologi produktibitatea
eta aroduktibitae ekonomikoa( enbor eta adarrak izm-rainoko
diametrotan); bestalde, ez dago datu konkreturik sustraien biomasaz eta berauen produktthbitateaz. Azkenik, batzuk.biomasa eta
produktibitatea bolumenez neurtzen dute, eta beste batzuk (ekalogistak) pisu leharrari begiratuz.
3 aso baten proCuktibitataa, labore, erremolatxa ata
patata landarearana baino handiagoa da. Ikus daiteke ar2 Picea
baso baten produktibitatea Pinusena baino hobeaalela.
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10'km *

P3 1

T/ha/urt.
8

P, mundiala

10 T/urt.
9,6

Taiga basoa

12

Baso epela

18

13

23,4

u aso ekuatorialc

20

20

40 ,0

Baso tropikala
GUTIL

6

4,2
77,2

Beti da zaila, kopuru zehatz bat ematea, zeren eta kontutan eduki behar da produktibitate potentziala; hots, baso he1du baten produzioa, heldugabe bazena baino askoz ttipiagoa da.

Kopuru hau: 13 T/ha, 54,6 10 T planeta guztian, behar
bada urritu egiten da, urteko oroduktibitate mundiala kontditan
harturik. Itsasoko edadura 10 bider handiegoa izan arren, produktibitate mundial hau, itsasokoa baino askoz handiloa da.
Honela ikusten da basoen garrantzia biosferaron lehen
produktibitatearen borruan.
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LORE KLWCSAKEFA.

DEFINIZICA3elardi iraunkorrak, a p el diren eta, urte quian klima
hezela duten lurraldeetan aza1tzon dira batez ere.

furgeszentziari

esksr, hasto tanteak dituzt9n akosistama hauek ia ez dute neu pausarik azagutzen.
Gramineak ( lastolandareak ) negu oarruan puja batzuk be
botatzen dituztenez, balardia iraunkorra da.
Nola lortu dira belardi iraunkorrak? Gizonak, denbora
luzetari landu behar izan du, belardi bat, iraunkorra izatsa
lortu arte, batoz ere lehenaao zuhaitzak baziren, ez birsortzeko; eta baste alde batetik sortzen zen belar hura, aborentzako
alikaaarrigoa izan zedin. H ortarako nitrogeno eta fosforoarekin
laguntzen zitzaion, kasu batzuetan kaltzioa ea kobaltoa ahaztu
aabe.
Hala , belardia, ekosistemarik aizakorrena dala esan
dezak3gu.
iozketak ere, praduktibitataari be g iratuta, zer ikusi
handia du. Hau gero aztertuka da.
LORE KONPOSAKETA-

Sa deude b2lardi baten lora konposaketa bereizten duten faktore batzu. Hauek: lurra eta gehiegizko bazka dira.
a) LURRA
F rasko 3ta nitro g enoz aberats diren lurrak, lore berezi
batzuren laauntzaila izanao dira e.b. Lolium poranne, F -busca
pratensis atab., aberan elikaran aarrantzitsuaner;akoak. Hau3kin
batera trifoliumek air3an dagoen nitrogenoa finkatzen dute. ±on
am'eniakalak berriz, espezie nitrofilaari kalta agitan die. A anunculus reaans eta Ballis perannis ammoniako indikadora bezale
jokatzen dute.
Gaizki ekilibraturiko lurratan esoezie txarrak uaaritzen dira, xeromorfo joerakoak e.b. hosto hastuko restucak,
Agrostis tennus, Anthoxanthum odoratum atab.
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Beraz, orain ar:e aipatutakcak, sortzen den koo p erazio biolo2iko hori mantentzera behartzen gaitu.
b)Gehiegizko bazka
U shiegizko bazkak aldatu egiten du lore konoosakata.
Hasieran aleen bidez ugaltzen diren espezien uaritasuna nabaritzen da, "arrosatxon" deritzanak ugaritzan hast3n dira, e. b.
ellis oerennis, lastolandare xeromorfoak ( Nardus, Festuca ovina ); azkenean gehiegizko bazka honek jan ez ditzaksen espezieak
sore=ten ditu, bai gramineak bai pozoidunak.

H ala, belardien konoosizio kuanti-atiboa eta kuailtatiboa ezberdin mdldatutako talde sozioakonom koan mano g an da-To.
Hontan belarraren luzerak eta mozketaren frekuentziak era-Tin
handia dute.
3elardi bat se;atzeko, lehanango mozketa loraldian e;in
behar da eta bigarrona belarrak 25 zm dituenean. A ber g ak sartu
behar diranaan berriz, 1 1j zm nahikoa dira.
EGITURAHostoon oroduktibitate fotosinUatikoaren zati g arrantzitsu g na, lurrazoiko organoatara pasatzen da.
Urtean zehar belardia maiz mozten bada, gordekin hauk,
askotan beharko dira, aireko organok berriro sortZeko. Hauk
animali-belar konolexuar p n organo eruintzaileak dira.
2 BILMASAK ETA LEHEN PRODUKTI3ITATEA
Oso zaila da, bera,kasa utzitako belardi batetaz, lanik
edo estudiorik bilatzea. ju:ti egin dira eta beste alde batetik
gJrakin zer ikusi gutti duten lurratan aginak dauJe, e.b. Leningrado inguruan.
i kasketa g ehiag o ez a-loteak arrazoi bat ba du, eta hau
da: ia ez da-7oela bera kasa utzitako baLardirik, g,ohienetan aberp rik ez bada g th, set. a sartzen da belardiaren gjoara
Ebaki bakoitzarakin sustraiak urrituz joaten dira,
zj ustraien biomasa, hiru aldiz moztutakP belardian 7 T/ha-tik,
3T/ha-kora oasa daiteke, ho-jei aldizmoztuz gpro.
aelardi bat g l bar.,egiteko astirik ematan 3Z bazaio,
oroduktibitat g a ikaragarri jeisten da.
Orokorki esan daiteke, lurralde epeletan, belardiak
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ST/ha-ik 1ST/ ha-ra.ino ematen dutela materi ienorratan.
Kontu i:an ukan behar da,era berean, landartzako aldia
aehieneaan urtako 130-tik 220 egunetarakoa izaten aola.
Orain neurri akofisioiodikotaz ata lurralde ttikiko hazara

nsnerimntalaz, godoramen batzu ainntuko ditugu.

Urtab droduziorako l emrgiardn aldakw;ak jakin baharko dira, lurralde 83a1etan, batez ere, udatik negura dagoen aldea
oguneko 500 kcal/zm-tik eguneko 50 kkal/zm-ra iza-0 . 3n dala.
g eharr g zkoa

da, baie era, phytOzonosisen eboluzio bio-

logikoa kontutan ukatea: lorakuntzarako oroduktibitate azkarrari
hazera batek jarraitzan dio.
3este faktora bat moa. keraran frakuentzia da. Argi tarteartze egoki bati austen bazaio, eta uraz eta mineral gaiaz
behar den bezala elikatuz gera, lur eaeleetako eta troaikoetaka
belardien orotasunsan, guttienez 3t gai organikoren sinaasisean
erabiltzen dira.
Lurralde eaeletan autti gora hshera 201 . MS/ha/uraeko
etekina lor daitaka.
3-313ARN MAILAKC PODUKTIBITATEA
A) ALuILKATASUNA
Baserritarrak ez du belardian aberarik ukaaaen urtaro
onean Urtaro txarra, azaroaik maiatzera luzatzen da.
Denbara hortan, balarraren orodukaibitataa urria izaten da e:a
100-aik 150 e g unaka atsodann ematen zaia.
Aborak urtara ona belardian aasazen dute, eta txarra
ikuiluan, askatan urtnro onean, belardi beroan, jasotaka belarra janaz.
Honek akolotoen lana zaharo nahasten du, ikulluan dasatako nequak, gazteak hazska bakarrik balia duanax.
Hemen azalduko diren zifrek, bigarran mailako aroduktibitateari buruz, haro onean hartuaakaak iznngo dirha
B)3ELAR1A-3iT:.- BaELA

,P-Nlaa7

KOWLEXUA

Abere belarjelearen d2herrek hiru ounau beta hehar diau:
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mantenua
ba7ka akintza

-

:zodukzioa
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Ekolom:an datu hauk kilokaldritan emat3n dira.
Europa Ckzidentalean hiru anergi

ber2iztan dira,

ahoratutako enargia adierazteko.
=- landu qabeko enerd.a
janari batek duen energi guzia,
hau da ahorat7arldan matari lehor guztia. 1,1 fig zbazala agertzen da.

-

Metabolismoko enarqa (EM): banatan animaliak erebiltzen duen
enerciwzatia, hau da, ahoratutak p energia gero botatzen duena
kenduta.
EM = z -fu
fu na u
-

Ensminatua (EN ): gutti gora-beh pra matabolismoko enargia

arnasean erabiltzen den energia kenduta.
EN = EM - r
Adibidez, Hendinek egindako koadru bat
IG

EM

EN

Almidoia

4,1

3,7

2,2

Sarale

4,0

1,7

0,95

1,3

0,22

Lastoa

4,1

Frantzian " unites fourra g ras" UF-ren bitartez neurtzen dira,
guk, hemen, hauxek erabiliko ditugu.
1 kg belar berde (2r/a materia lehor)
0,16 UF
1 UF
1,25 materia lehor
5,5 kg belar berde
Hedin eta Ouvalek emandako dato batzU hartuko ditugu
behi edo idi baten energi ba1oreak ikusteko.
Mantenu enerlia jakiteko, formula hau arabiltzen da
E k= 0,75 P UF
P

animali batem bizitako pisua kintaletan.
500 kg-ko idi batpntzat:

E = 0,75 5 = 3,75 UF =

7 k belar lehorra
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221-te_n_LinEerii.2 oso ezberdina izan dWit"2
. ke, 0,75 UF-tik
ibilaldi motzetan, 2,5- 3 UF-raino ibilaldi luzetan.
Produkzio energia
UF-tik
5'

.1 litro esne
--------1 kc haragi

0,4 kg belar lehor
5 kg belar lehor

Egunean 14 litro esne ematen dituen behi batontzat,
beharrezko dira:
0,4 UF x 14 litro = 5,6 UF

0 a belar lehor

500 kg-ko behi batek, eT4unean 14 litro esne ematnn
baditu
4,7

a 1,3 7,0 = 13 kg belar lehor aa 55 ka belar berde

behar dieu.
Liseriketako koefizi g ntea maila bat beharrezko da. Hau zolulosa
brutuaran bidez bidez ikus genezake.
Belar bardaaran kasuan lisariketa 80 %-takca da, 20
zelulosa dutenetan; bestalde,berriz, lastoaran liseriketa
35 - 40 %-takoa da; 50 - 60 5 ze1ulosa dutenetan.
Energiaren eta protainen baharrak baturik doaz, gizentzeko behietan UF bakoitzeko 80 ar proteina liserigarri baher
da eta 150 ar esnebehietan. Modu berean, ez dira ahaztu behar
P, Ca, Mg, Na, e.b.
OND0RIO

-- 500 kg-tako esnebehi batek, egun batotan 15 litro
esne emateko 14 kg belar lohor jaten ditu (70 kg balar berda),
1,7 kg groteina dagokiolarik.
-- 350 ka-tako gizentzeko zakor batek egunean kg bat
gizentzako 9 kq belar lehor jaten ditu.
Belardia arlotan zatituzzaaro, bazka saokia lor daiteke.
Denbora aldi jakinetan, aberaak arlo betetik bestera aasa behar
dira.
Normandiako belardiatan eaindako ikaskate betzutan
ikusi denez, haktareako 2,5 abere jotzen da egokiena bazala,
eta aberen aisua:
Kontrolerik eta zimaurtu gabeko balarditan: 200-250 kg/ha-ko.
-- 2 zatitako belardietan, 21 aquneko alditan: 400 ka/ha-ko.
-- 3 zatitako belardietan, 7 eauneko 4 alditan: 450ka/ha-ko.
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Neguan elika g en on betokin eta ha-ko 2-3 aborokin
7000 litro esne
ha / urtako edo 60tj kn haragi / ha/ urteko
lor daitezke.
0)3030ZKIEN ,3AAAANTZIA
Bioelementuen zikloberrikuntzan, arkorozzak ( ardiaren
gorozkia,.), garrantzi handia dute.
E ,..;!un baten barruan, 500 kg-tako behi ado idi batek,
12-tatik 30-eL-ara bakorotz
ditu, denetara Ç8Jtti gora-

beh3ra 25
180 eeunetan ---------- 4500 ke.
orozki bakoitzak 25 zm dituela, bi buruen artean,
uresan zehar 300 ml tapatzen die:uzte, hau da belardiaren 35-a.
Usainaqatik, behi batek bek-rotz bat dageen ineuruko
belarra gaitzesten du, 3 o hiak best2 toki batetan jaeen duen
biartean, hor, kalleate hondiko belarra sortzen da. doste
aldezik berriz, oelarra nieerogenoz aberasten denez, behia
gernua isuri dusn tokietera joaten da.
Batez ere Nitroeene eta besta bioelementuen zikloberrikuntzaren bidoz, garbi ikust3n da gorozkien garrantzia.
Flora ere asko aberasten da, gramineak eta trifoliumek eehituz
eta zizare bilakaerari lagunduz. ,4'izareak lurra aberaston dute.
4-FAUNA ERDINATURALA

Belardi baten emankizuna, ez da behi-belar e•laziotara
laburtzen. 8a dago, halaber, b2ste Feuna bat, askoz u2ariagea,
hauk animali ornogabeck dira, lurreko elikaeura hobetzen, gizonarekin lan eeiten dutanek.
Fauna hau hiru zatitan banatzen da:
- hiperg aion: aireteke fauna, aberekin elikatan konoe:itzen
duena. Cehienbat di p teroak (hegalbike) eta homopeeroak, mulusku
(soinbera), nematodo sta harrsk ere bai.
-

epigaion: detritoreak, humusekin elikatzen direnak. Hauen

barruan u g arienak "collemboles" beina carrantzi eehienekoak,
beren biomasaz, dipteroak eta muluskuak (haroak) dira.
Ikusearria i7aten da ehito3hee p ae asko ug-ritzen dana :n,iritsi
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izan dira 5 T/ha-ko jacera, hau da, lehen orodukeibi-aeetik 3/4.
3arduak azalarazzen dicu, horrek dakarren kalee 7uztiarekin e.b.
bi urcecarEko, 3500 litro esne emacen dicuen behi bat.en jana,

gal:zera.

lur azoikoak, zizareak mehienbai:
enc
_1.2251.9n:

(100

- 455/rrÌ

.

)

eta

euchytresides (10.000-30.000/M)

Ziza= lana eragileena da, ba:az ar3 bahar _dina 3h
eta elementu, baez ere kalzioa, badaude. ataria organlkoaren
aidake:a eta elementu minerelsen mobilizaaenarekin, lur eacen

emankortasuna oehltzen da, lander2n 2similalena
5 aldiz
Zizaren porozkiak, lurrarekin konparat:uz
Mg-z 2,5, P-z 7 eta K-z 11,
aberatsagoa dsla, Ca-z 2
ikusten da.
Gorozkien pisua urteko eta ha-ko 50T da, milioi bat
zizare badaude urero 52T/ha-ko, hauci gehitu behar zaizkie
bese 13T/ha-ko -."(Johytraeides.
Ziíra hauek, "leborari liliputicnse" hauen lana adieraz-ten
5- GINBI: BELAPAA-BEHIA
Elike-ce kateko elementu garrantzitsuenak
mL-ko.
-)‘
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Behiak ahoratutako, jan zati handiena, arnas, orotz eta Tjernueren bidez 74altzen duela ikusten da.
Bretainia Handian e;indako ikbsketa batzuren bidez,
kaoitulu hontan esandakcari laburben bat:
Eguzkiak ematen duen ari-energiatik, belardi bateke
m-batek, 400.000 kkal. zurTlatzn ditu. Horrekin 2500 kkal.
dira eLa hoietatik behi batok 730 kkal.
hartzen ditu, beretzat 30 kkal bakarrik elaboratzeko (lantzebelar lehor elabora-bz2n

ko): 244 kkal. arnasean baliatzen dira (buruar2n mu1mondua
ea ibilaldiean) eta 455 kkEl. r_7orozki
-ernuern bidez
botatzen dira.
Zera esan -renezake: hekzeree bacetako belardi batetan
o:a urts batel:an (200 e:unoko be:ka) 5,5 T bolar lehorrek balio d
hau da
diela. 350 kg 1,2 behiei:210 kg-tako bizi oisua
150kg harai fresko.
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BASC EKOSISTEMA

PRESTATZAILE: Jabi Onaindia
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KADUZIFOLTO '3ASCA : PROD=IBIT= 22A.
KOMASAK.

Urteroko hazierak bi eratara neurtu daitezke : alde batetik
landarearen luzera eta bestetik egur ardatzen lodiera ikusirik;
baina hauk kontutan harturik ez ditugu ahaztu behar beste
produ4io batzuk : inflorestzenziak, kimuak, emaitzak eta hostoak.

Produkzio honi Rainera Rehitu egin behar zaio zur hila, hau
da urtean zehar hazi eta hil egiten diren eRur ehunak, Baina
estimazio hau ez bat ere erraza eta askotan pisatu egiten
basoko lurrera jausi dan zura.
Materia hnuek puztiok Produktibitate Primaria (PN 1) osotzen
dute. Pro3uktibitate Drimari hau fotosintesiaren bidez hostoek
elaboratzen
dutenaren erdia biano ez da gutti gorabehera. Beste
erdia arnasaz eta fitozenosiaren hasieraz galtzen da.
Generalki, kaduzifolio basoetan fotosintesiaren Produkto
Brutuak ( PB ) honela banantzen direla esan desakegu :
45 % arnasarekin erreak
16 %

Hosto, horbel, kimu, abar, etab. bezala eliminatuak

3 %

sustraiak usteltzeagaitik eliminatuak

3 ;'6

zozpalak jausi zaizkielako eliminatuak.

3 5

belarjaleek janda

29 %
1 %

epur inKrementu bezala kontserbatuak
hazi eta emaitz bezala

Eemzkiak pure oihanari . 9 x 10 9 kcal/ha/ur -tako erradiakzioa
( urteko eta hektarea bakoitzeko 9 x 10 9 kilokaloria) bidaltz n
dio. Erradiazio oso honetatik Erradiazio Fotosintetiko Eragilea
( EFE ) bezala 4,4 x 10 9 kcal/ha/ur edo 2,8 Kcal /ha/Deriodo
bepetatibo bakarrik probetxatzen da. Beste guztia honela galtzen
da:
15 % is1a.atua
15 % lurreraino bmnusmitua
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6 c)

lah(lareek art-7en ''ute

33 5 uraren

ebapotranspirazio eta

lurrak behar dute

PN 1 klorietara bihurtuta 0,07 x 10 9 kca1/ha/ur, tionela, ekosistema horren efikazia fotosintetikoa hauxe da :

0 ,75 %

G/ur kontsideratuz gero

1,25 %

G/2er. begetat. kontsideratuz gero

1,50

EFE/ur kontsideratuz gero

d,

2,50 %

EFE/Per. beget. kontsideratuz gero.

Bestalde, uraren prezipitazioa(1000 mmjurt.) honela banatzen
da:

17 %

interzeptr-tua da

83 %

lurrean sartzen da

Ekosistemak ebotrans p iratzen duten ura, asko aldatzen da baso
batetatik bestetara; kasu batzutan ebapotranspirazio hau Preziip itazio osoaren 53 -/0-a izan daiteke
Bioelementuen ziklo e k honenbeSte gai erabiltzen ditu urtean
zehar Mendebal Europako erdi mailako baso kaduzifolio batetan :
K
Ca

80 tonelada

120 tonelada

•

2 0 toneleda

N

100 tonelada

S

15 tonelada
8 tonelada

Baso ekosistemak ele-

mentu p;lazti heuk lurretik artzen ditu, eta baso hau progresio
batetan aurkitzen bada, askotan ez ditu ordezkatzen bioe1ementu
hauk. Baina balantze hauk nahiko ezberdinak izan daitezke ondoko
faktorak kontutan harturik : topografia, hezetasuna, lurraren
aberast e suna, zuhaitz moeta, Zuhaitzaren adina, eta abar.
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Eg.ur sustantziak formatzeko absorbitzen den eneria osoaren
herena ( 1/3 ) onhartzen dela esan dezakegu.
Askotan bror'uktibitate klase bi erabiltzen dira : a) Produktibitate arruntn ( PA ) , urtean zeharrekoa da. Ekologoak hauxe
onhartzen 911-be. b) Batezbesteko produktibitatea l hau zenbateko den

jakiteko zPtitu

behar da biomasa adinaz artoan. Prouktibi-

tate honetaz, ekonomistek daukate interesa plantazioaren etekina
beronek ematen duelako.
Batezbesteko produktibitatea ezagutzea errazagoa da PA ezagutzea baino, hark ez baitu kontutan hartzen mortalitatea eta. Dena
den nopulazioak adin berekoak izatea exigitzen du. Horregatik
oso er • az egin daiteke, adibidez, p inadietan, pinu gaztiak adin
berekoak dira eta.
Urren go horrialdean Belgikako baso kaduzifolio batzuren biomasak azaltzen dira eta modu berean produktibitateak.
Basoaren produktibitatea guttituz doa klimax-etik zenbat eta
hurbilago egon. Basoan etekin on bat lortzeko gizonak ebaki egin
behar du hasoa klimax-era heldu baino lehen. Eta honela gelditu
gabeko berriztabena lortuko dugu, eta gainera beti produktibitate maximo batekin
Basoan lan egiten duten gizonek "Bolumen" neu p ria erabiltzen
dute. Ez da neurri hona produktibitatea jatiteko, espezie bakoitzak densitate ezberdina duelako. Honek "inguru isopotentzialen"
arazoa dakar. WEBER-en (1888) lege batek hauxe dio : "Inguru
eman batek materia lehorrezko kantitate berdina produzitzen du
gutti gorabehera, bertan hazten diren espezieak edozeintzu izan
arren". Hemen kontutan hartu behar da, esnezie bakoitzak nahiko
adaptaturik egon beh-r duela.

-
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Gehien batetan, lada hau bete egiten da, Baso kaduzifolientzako k1imax-eko
biomasa 300-450 ton/Ha in^j uruan dabil.
Belai',‹ako 'oaso-ek3sistemR nagusien blomasa olem,?,ntuak eta

HARIZTI

Herria

OAGADI

IZEIDI
n
n

Zuheitzen adine umbet
zuhaitz hektareako

117

135

130

55

Zuhaien g2raiera (m)

24

22

30

19

Zuhaitzari dag?kion
superfiziea (m )

39,5

20,9

31,8

41,5

Biom,Produk, Biom. i Produk Biom.Produk, Diom, Produk,
t/ha t/ha/ur t/ha t/hafur t/ha t/ha/ur t/hu t/ha/ui
______ ______ ______
AEREDA
Denetara
Zur hila (nakromasa)

250,8

204,2

372,3

200,5

3,4

8,2

1,3

7,8

Produktieitate osoa
( zurhilik gebe)

12,3

8,5

10,7

12,9

LURPEKOA
Biomasa/produktibitatea
( denetera)

55,4

2,8

38,9

2,1

74,4

2,1

31,0

2,3

AEP,E0A+LUPERKO8
Biomasa

316,2

243,1

447,2

231,5

Produktibitatea
( zur hilik gabe)

15,5

10,6

12,7

15,1

(zur hilarekin)

17,5

12,4

13,2

15,5
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Produktibitate sak ndaria

Kaduz1folio basoan 350 ornodun gutti

eta :-)radukzio guttikcak di:a

haina itzelezko akrioa d,ta•
Turcek—ek, zenuWi hatt3k e-,lat3n ditu. Ornodunak EuropakJ haso•kaduzifoliP.
tan:
-------- 1,7 Kg/Ha

Narraztiak —

Txoriak ------------------------- 1,3 Xg/Ha

Ugaztunak

---— -

7,4 Kg/Ha

Ornogabeak askoz era gehiego dira.
Produktibitate sekundari hau asko ugaritu daiteke urte batzutan Ikus dazawin
adibide.bat: edozein urte normal batetan, defoliatzaileak ( hostook eta inflorestzenzia gazteak jaten dituzten&k ) izango dira gutti gorabehera 200.0001.000.000 indibiduo/Ha

Eaina urte batzutun askoz ere handlago izaten da ornoga-

been numeroa.
KontUan hartu behar dugu ornogabeak jan lqitan dituztela hostoak, baina
gero kaka egiten dutela eta exkrementu hauk aske ugaritzen direnean, detritiboroen (kakajaleen ado detritus jaleen ) zikloa modifikatzen dutela, zeren
orain arte bakarrik hosto hilak jaten izan baitituzte.
Udabarrian fitofagoek (hostojaleak ) hostcak janda ge.ro,hostoak barriz
irtaten dira, baina ez dira, halan eta guztiz , preduktibitaten primariaren
galpenak konpentsatzen, zeren horri berriak egur ehunek dutan erresarbari
esker hasi dira eta.
Argi dago bigarren inbasio bat badator, desastro ekelogike bat etorriko
litzatekeela ekosistama horretara, Gauza hau jarraian urtero ematon bada,eko
sistema horron zuhaitzak hlI agin daitezka.
Argi dago era bal, bisortzerako organoak (loreak eta abar) jaton nadira,
ez dela hori produktibitata primariarentzako galeen handirik; baina bastaide,
negargarri izan daitske baso-birgenoratzaari bsoira.
Baina emankortesun sekundarian, garrantzi handi g na, lurreko florek eta
faunak daukate batez ara, Perretkikoak eta Olicokatoak ( zizare meata bat)
aiomasa kcntutan harturik, eta Collenbolook eta , bizilagunan
kopurua ikusirik.
Perretxik3ak asko izaten dira, baina beraion bicmasak eta prcduktibitateak
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ez dira ondo azagutzen.
Oligokstoak ez dira 2obten lur guztiatan numero bordinean. Esata baterako:
arte

kaduzIrcli g tako baseetan gutti gorabehera 100 bizilagun daude m

bakoitzean, baina Quercatum 2etulatum edo

basoetan lurreko

asko azidotzen da ota `torragatik 1a Lombrizido bat az are dago.

pH-a
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PEREUIFOLIO BASOA

Produktibiha ea eto biomasok

Parennifolioak produktibitate handikoak dira.

Zerdatik ? urte guztian

hostoak dauzkatelko , ota urte osoan zehar Fotosintetizatzen ditu7telako.

3ain8 kontuan hartu bahar dugu neguun hostoak

fctosintetizatzen

dituztola. beina hotz handia dagooneon honen fotosintosisaron tasa aske
behuratzen dela.
Honegatik p3rennifoliaren prodoktibitatea eta Oiomasak oso ezderdinak
dira toki batetatik bestetara, Ez da 'Perdina izango Eskandinabion edo Mediterraneoan, zeren hau ( Eskandinabian ) neguan gutti fotosintetizatuko da
eta Mediterrana p an asko.
Pinuak prenia guttiko zuhaitzak direnez gero, lur pobre-pobratan are hazi
daitezke. Basa-pinadian emankortasun primaria nso txikia da ( Alomanian,esate
baterako, eta kalitate onaneko Pinus silvestris daritzon pinuek, urtean
9 T/Ha bakarrik amaten dute, baine ongarriak ( fosfatoak batez eru ) ezortzoan
edo to beste giro edo lur hobeagotara aldatzean, asko eta asko gehltzen da
emankortasun hori.
Pinus radiata, e.b., Kalifornia aldako halaholako arbola dela ota Hogohemiferioraran giro upeleko askualdetara aldatzean,emanKorta/un handiko
zuhaitza bilekatu da. Txilen, adibidez, eta lur netnaletan 25-30 urtekb basoak
403 T/Ha zura ( guttigoraöera. ) amaten duts, hau da, enborrak 31 n3/Ha
loditzen dira urt.ean ( zortzi aldiz basa naturalatan gizentzen diruna ).
Nueva Zelanda-n Pinus radiata honen emankoztarun primaria 24•45 T/Ha urtean
izaten da, eta hango N

fagus truncata asoek, aldiz, 9 T/Ha urtean ematen

dute bakarrik.
Msditerraneo gircko aldardistan ere, ba dira konife-bascak baina oso emankortnSon guttikoak dira.

Ongi zaindutako basoak patata edo laborekin ereindako lurrak gohiago ematen
dute, Oeste aldetik ikus dezakegu, Picea odo arbola hostodunen baooak, pinadiak
haino askoz emenkarragnak izaton dirala. Haritzak, aldiz, guttiago ematen duten
arholak dira.
Kontutan hartu behar dugu, baso zaharrak derrink baino askoz ere guttiago
ematen duteln.
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E IJKAL HERIK0 'JASOAK DRA1N DLLA EHuN URTE
liouzkoa da datu gehiago atera ahal izan dugun probintzia;.eta
eredu bezala har dezakenu.Bestaidetik han gartatu diren gauzak baste

probintzlen antzekoak izango baitziren.
1.7d4. urtean,hau da,ia oraln

mende bi direla,hauk ziren Gipuz-

ko aldean zeuden aroo1aK:

Haritzak

5 ,s22.b65

Pagoak

4 7/1.502

Uaztainak
Lizarrak

5I.6W4

Arteak

23.274

Intxaurrak

22.710

Zumarrak

7UC

Lertxunak

29H

Haltzak eta rakalak

199

kaduzifoliak guztiak)

11.088.335 orotan
Baina Iztuetaren ustez,azkeneko hedk askoz ere gohiago izango
ziren.U. ostaidatik gorostiak,ereinotzak„urkiak,aginak eta abar betidanik izan dira Gipuzkoan,nahiz eLa zerrenda hertan ez ageri.
Azkasiak eta oinuak g re ezagutzen zl • eh,e. b.,I.73d. urLean
ea ziren "Abies alba"(izaia)bazzu eza gainera PrInioetatik hazia
akarria izan zen Onoszia,Usurbil eta Lezo aldean ereiten,alei hartako itsasontziak egiLeko zuhait.z beharrezkoak baitziren.
I.802. urtean "Abies alba" cdo pinabeteak ipini ziren Jaizki-bel mandian("Diccionario Geografico do la Academia"n esaten denez)
han aintzina pinadi handiak izan omen ziren eta.Halere esan dozakegu
pinabeteak eta askaziak urri izan direla npuzkoan joan zen mendean
zehar.
eta XIX. mendetan hasi ziren zuhaitz ebaketa handiak
aldi hartan derrak ugaril baitzirem eta zura beharrezkoa zuten harmak
egitako eta abar.qatez ere,Independentziako gerra aldian udalotxeak
herriko mendi asko saldu behar izan zituztan gastuak ordaintzeko.
Beste batzutan sua ematon zieten basoei lur hazgarria handitzearren

ei
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edo ta pentze gehiaoo edukitzearren abergentzako.9estaldetik,d.P?ro
4 kusiko dugunez,eritasunak izan dira arboletan,haritz eta gaztain g -tan batez ereinartzunen,adibidez,I00.000—tik gora gaztaincndo
galdU ziren gaixotasunagatik).
Arrazoi hauengatik basoak urritzen joan zitzaizkieun are eta
gehiago.

Gero

ftailaren IOean "Efosquejo forestal y proyecto

de organizacin del servicio forestal de Gipuzcoa" zeritzon txoston.,
bat prestatu zuen mendiko inginadore batek Diputazioak abinduz.Aurre-rantzean asi zan nputazioak arbolak landatzen,herrilu r ratan batez
ere.I.906. urtetik•1.916. arte 1.301,79 hektarea landatuak izan zi-ren 9.225.T57 arbolarskin.9estalde zuhaitz gehiago ipini ziren udal
eta pa"ikular batzuren lurretan.
Landaketa hauetan erabilitako espezieak edo zuhaitz-motak hauk
dira:
Pinus silvestri's(lerak),Pinus laricie austriaca,Piaus lari-cia corsica,Pinus insignis,Piaus exceIsa,Pinus strobus,Larix euro-pea alertzeak),taria loptolopts,Abies excelsa,Abies pactinata,0uor-cus rubra (haritz amerikanoa) eta Abies balSamea.
Ikus daitekenez danak konifereak dira.
Landatutako "Pinus pinasterY-ak gaitz bat,"pirrodes notatus"
hain zuzen,hattuak izan ziren(nahiz eta lahendik qipuzkoan alderdi
askotan izan),baina gero konpondu zan akats hau.
"Querous pedunculata" edo harit2ak ure "oidium" jasan zutea
eta hoien ordez "Quercus rubra fi edo hab-itz amorikarrak ipini ziren.
Gaztaincadeak ez ziren landatu,zegoan eritasunagatik.
Drain dator~en grafikoan Niabarroako 1.900. urte inguruan su-perfizie arboladunaren banaketa ikusiko Ligu.Argi eta garbi agartzen'
zaigu grafiko honeten,Nafarroako ezberdintasun handi hori iparalde-ko eskualde hozearen,eta hegoaldeko alderdi lehorraren arbean,denbo-ra haietan ba zela nso nabarmona.
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AOITZE

Zabalera

3, P.hsuen zsba1era
orokorra

SuPerfizie
srboladuna

107.730 hect...259.700 hec. ...........% 37,3

"

LIZARRA

46..90G

"

I RUIN;

115.319

"

...269.000

TAFLIA

6 627

"

...133.000

TUTERA....

2 914

"

...I70009

27g.490

76

"

......

17**# °3

"
"

1.042.000 hektarea
(probintzia)

43

5
1.7
26, 8

Espozie garrantzitsu3n banaketa,aldiz,zera zen,gutti gora behe-

-ra:
espezie ugariana "Fagus silvatica" edo bagoa zan- eta Artzs,
Aszkoa,Ultzama,eta Beztan harn g tan eta Leiza,Lesaka,Aralar,11rba-sa eta Sakana aldatan zogoon batez erg.
"ametza" deritzan haritz mota Lizarra eta Tafalla aldetan oso
ugari omen zan.
"Quercus toza" Aoitzeko judizial partiduan.
"Quercus oadunculata" edo haritz arrunta,Ultzama,Uelate,Azpirth2
eta IruiNea aldean.
"Quercus ilex",artadiak,Iruisia,Aoitze eta Tafalla eskualdatan
unarink ziren baina Lizarran oraindik gehiago.
"Pinus silvestris",autoktonoak Pirinio mendietan eta lerrak
deituak zirela,Olaibar,Ultzama,Esteribar sta,beroziki,Erronkari
Saraitzu haranetan sortzen ziren.
"alepo" olnuak Kaseda,Uxue,Galipiontzo,Kaparrotsu eta Bardee-tan,hau da,Nafarroako henoaldean,zsuden.Aldardi berdinetan ba zen
Austriako pinu beltza eta berez sortzen zen nahiz eta urriago izan.
"Pinus insignis" batzu ba omen ziren(hauk kanooLik ekarriak
jakina).
"Abies albs",izaiak edo oinabeteak,Erronkari eta Saraitzu ha-ranetan,sta Leitza,Artikutza eta Aezkoa haraneten urriago,ziren
bakarrik Mafarroan.
—Sizkaia,Araba sta Ioar Euskal Herriaren danbora hartako datuak
ez ditugu,
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—Laburpen gisa esan dezakegu 9

orain dela ehun urtetako,qutti

oora beher3,basoak,nahiko guttituri i< ba zeudela,eta betidanik oba-keta g ba landaketaren

artean ppn zen oreka hari aourtuta zegole

Euskal Hsrriko leku asotan(e.b. ontziak enitako esoald!tik zur 2S'
—!<o ateratzen zen nure basbetatik).

La g urki or g g san daiteke,XIX. mondearen amaieran,Bizkaia,n-puzkoa l Ipar Euska1 Harria,rabe eta Nafarroaron ihar aldean zuhaitz

es3ezie printzip2loon hanakoa hau zola:500 motrotatk behera hs-ritzak eta gaztainak batez ere,2ta garaiora horrot3€5*
bagoz sta urkiz hornitutak zegozen.
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EUSKAL HERRIK0 9AS0AK flAUR ECUN

-Bakarrik H000 EHskal Horrko datuak lortu Ehal izan ditugu.
Datuak I orafikan H200

Herriko orobintzian superfize

osoetan banatuta datoz.
Argi ikusten da,Nafarrnan eta Araban baso zuhaiztian superflzioa
eta lur lantzeen suporfiziea antzerakoak direla,baina Sizkoian ota
Gipuzkoan baso zuhaiztion superriziea hiru bider handigoa da lurlan-tzecn superfiziaa haino.
Cso nabaria da Nafarroako zuhaitzik gabeko basoen superfiziea.

orafika ulertzeko,bolumen zurgarrle znr den azaldu behar
dugu.Zuhaitz baton "bolumen zurgarria",probetxatzen den zur guztia
da,hau da,abarrak,hostoak,kimuak etab. kanduta,Hau esanez p g ro,IL. prafikan nabarmentxuanca dena,Paien ota
Giouzkoan dagoon pinu pilea da.
Bizkeian batez g re,pinuak ugari daude.ari ak,bapoak,artaak,
naztainak outti gelditzen dira.
Gipuzkoan pinu asko dago baina ez Bizkaian beste.Bagoak ata ha-ritzak ore,3izkaian baino asko ore gehiago dira(bi aldiz nehtago
gutti gora behera).
Nafarroan eta Araban oraindino bago asko ditugu eta pinuak
(Pinus radiata edo insignis) putti sartuak izan dira,batez ere,
klimabizkaian ata Gipuzkoan bainc,askoz ere hotzaoo delako.
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II. SRAFIKA,Bolumen zuroarrak
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III. grafikan aspezie garran 4,:zitsuanaen

superfizie hanakea

datorkiciu,han,oaldeko lau probint7iatarako.Datu hauk r.962. urtekoal
dira,hau

apur ha 4,; zaharragoak,
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Gaztainak.. ....... „...233

Hemeh ere lastnr. dakusaou Araba eta Nafarroakc kaduzlfolioen
oarrantzia,Nafarroako bogoen uoaritasuna batez ere,eta Bizkaian eta
Ginuzkonn porennifolioen lehentasuna,azken urtootako pinu lam:laketa
handiegatik.Kontutan hartu beher dugu ,Nafarroako pinuen portzuntalo
handi bat hango Piriniotako "Pinus silvestris" eta "Abies albG" espe-zie autoktonoona dela.Oeste aldetik,Sizkaie lau probintzietatik al-daketa gehlego jasan duena delz1 ikus dezakegu,zeren ba ba dira
eukalipto nahiko,pinuez aparte,eta bitarteen gaztainak,bagoak

2ta ha-

-ritzak inon baino urrituagoak dira.
—Lehen esan dugunez,azkon ehun urte hauetan-egon diren aida-

-kuntzak,Bizkaian eta Ginuzkoan handisok izan dira eta txikiagoak
Nafarroa eta Araban,
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nzkaian oto Giouzkoan horl.tzak,hagp ak

abo.r(kaduzifolio

basoak)asko outt-;tu dr2..81zkaian',adibidoz,Maritzak booak bairlo
oraindik gohiago urritu dira azken urto hauotan,ota hau,espozio
bien errekerimmdu ekologiko desberdinagatik lzan Uteke3aoadiak
probirrtzi herretan lekugaraienetarr baizik ez daude gabr equnsan,
(800 metrotatik 1.200 metrotara bitartean)botez ore,eta haritzak,
aldiz,0-400 metro oaraiera tartean,hau da,toki errezetan handik

agokl-egoki atera ahal izatoko.
Nafarroan,Arabon oto Ipar EUskal Herrian ere bai,kaduzlfo-lio basoak

egin dira,nourri txikiageon izan nrren,baino

hemen jaso dena bosta espezie batzu ez direla barlandatu izarr
eta leku asko basamortu bihurtu dira landaretza dagradatuarokin:
otak,iFiarrak eta irak,auztiz pain.Bizkaian eta Cdpuzkoan,ostera,
ordazkatu ooin dira pinuak sartuz.Hor dago Papergintzaren eragipo-na probintzia bi hauetan,Araban ota Iparaldnan faltatzen diren
bitartean,Dana dela,azken urtootan Nafarroako iparaldean ore kan-poko pinuak ipini ohi dira.
—Zeintzuk izan dira aldakuntze hauen arrazoi erintzloalak?)
Mende honetan garrantzi handia euki dutc espezie
batzutan gertatu diren gaixotasunek,esate baterako

gaztainotan

"naztainaren tinta" deritzun eritasunak galera handiak ekarri di-tu (eta honek Iparaldean ero balio du),
Eritasun hau,joan zon mandearen azken alûiotan gure gaz-tainadietan aper5. zon,"Livtontora cambivora" derItzon onddo mi-kroskopiko bat da gaixOtasun honon sortzail2a..Itzelezko nalerak
ekarri zitunn baserri askatarako,zaren bascrri anko lasai bizi
izaten ziren gaztainen umaitzari(gaztaln e(tiaitzaron olikatze ha-lorea esnearen bestekoa da) eta eaurrari esker.
Beste gaixotasun handi bat haritzek jasan behar izan zutena
izan zen,oidiurn onddoak gr•pina.
Gero oro kaduzifolioen horbela benerrietan simaurra bihur—
—tzeko probetzatzearekin basoak ongarri natural hori galduz doaz
eta lurtzoruak pobretuz doaz ornaniko eta Mineral konposagai asko
naltzean.
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Restalde,lantegak osko uoarSitu Oira

honet2n.Easerriko iande gazt.,aa

QU70

1urrean mende

haueicara joan da el;e

baserri g tan 22harr g k bak2rrik goldiu dira

lurra

lawLzeko.

Horragatik,.etG Ginuak arin-arin haston direnez,haserri innuru-ko

1urrak oinuz bec dira(kontutan nartu behar da,Bizkaian,adi-

- k idez,"gnus

radiaF;a"' eehianak, 75 bal; eda eohlago,G-400

m g 'cro-

-tako artGan aurkitzen dirGla),
Dakigunez,landareek aireko

qasa hartzen dute eta sinte-

-siaren bidez materia orun1ko bihurtzen dut2,bide h3 4,:ez 0,sor-tuz(oxlaehoa halenia).Herrela,bada,lantegi uoalketnrekth lan-tegiotan CO l sortzen denez,basbek egur gehiabo sartuko dutela
pentsa liteke.9aina lantegiak baste gas asko bidaltzen dituzte
eguratsera,kaiteg2rriak gainera,eta danotara,lantegion eranina
negatiboa
Pinua horrela sartzeagatik,baserri askb aberastu aqin dira,
bain pinu hauek arazo gogorrak dakartzate.Alde batatik,Bizkaian
batez ore,oinuaren monokultiboa egin da,eta oritasun batekin,ba-sa guztiak galtzeka arriskuan daudeBestalde,binuak lurrn quztlz
pobretu egiten du:kontuan har dezagun kaduzifoliock urtare lurre-tik bioelementu asko hartzen dltuztela;baina urtero birjartzen
dituzto bieclementu horlk,udazkenoan , hostoak botatzeh dltuzte-nean.
Koniforek,eldiz,lurratik hartzen dituzten guztiak,ez di•
-tuzte birjartzen lurrean,zeren,koniforan hostoak alde hotetik,
askoz are txikiagoak bait dira kadflIzIfolienak beino eta urte
bakoitzean zehar geruza txiki-txiki Ont egiten duta soilik.Bas-talde boren deskonaosaketb oso gnizki lortzen da,nta•hiruora-nez,koniferan hostoak produktu antimikotiko eta antibakterianoak
dauzkate,fauna eta flora mikroskapiko quztia hil egiten dute,eta
horregatik hostoon transformapena 030 paizki lortzen da,ata lu-rra bobretu egiten da,
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idakuntza 1-13uok okarri duten bosto ondorio bet z sra
izen da:ugaztun g to he g ozti(botez ebe)eneezicen aldaketak,

oinadi berriak biotopo ocbreek bait dira anina l e hoont7ak-3,
Esate baterako,urtxintxe kodizirollo basoetan D.

da,ezkurrck

janez batez ere,-kaduziPoliook guttiagotu egiten direnez qero,
ezkurrak 020 bai,eta ondorioz urtxintxak g ero eta guttiago d3goz.
Bestalde, g nioneztaturiko pinWlak laster obakit:en dira
eta enbor 1euak zulb gabeak drenzz nero,ez dira Lo i,d onak
txoriek ha5iak egin ahal izan dsltzaten.Pndoric lcmez,txori
insoktujaleak asko guLtStzen d-Ira at-2, inooktuak,aldiz,cjahit=
eta honek askotan olarja kaltegarriak okartzen ditu.
—Pinu land2ketak(Pinus radiata bareziki)gogor jarraitzen
dira basorrl hustuarckin batora eta horrcn aurka jcatoko
—ziobide promiazko batzu aipa genitzake: lohenengo ota behin
basorri lanaren lorbalorapena lortu bchar da,jendea
lur lantzeari lot dakion.Gero.Dibutaziook ata beste crakundo
ofizialek kadazifolioeon birlandaketa hultza dozaten,erroko-rimendu txikiagoko espoziokin hasiz lurtzorua aberats dczan,
oero beste errekerimendu gehiagoko espezio ipini ahal izan arto
(e.b. hagoak et2 heritzak).Halaber,esate baterako caztainari
daookionez,b3.rlandakotak haran eritasun ospezifikoen hihr5do
kutsanaitzekin oginak izan ditzaten.
Pinu landaketaren gehitzea kcmenioarri izango lt7atcke,
Nafarroako basemortu askotanjiardeotan han,nahiz
eta lohortasun handia izan,pinu aspozie hatzu erraz sortu hait
daitezke,Hori cso komenigarri hihur litzateke taki hoien lurt2o-ruaren higaduraren aurka jokatzeko.

