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Aurkezpena
Desagertzeko arrisku handien duten habitat moten artean daude zohikaztegiak, 
mundu eta Europa mailan. Gure kontinentean XVIII. mendearen aurretik zegoen zo-
hikaztegien azaleraren %60-70 inguru galdu zen, ustiagarriak ziren lursail berrien 
beharra handitzearekin batera. Zohikaztegiei buruzko pertzepzioa, ordura arte balio 
gabeak edo osasungaitzak zirela uste zelarik, erabat aldatu zen, eta haien suntsi-
pen erritmoa bizia izan da zohikaztegiek paisaiak eratzen dituzten herrialdeetan, 
zohikatza erregai bihurtzeko aprobetxamendua dela eta, edo lursailak nekazaritza 
edo basolan helburuetarako okupatze aldera drainatu direla eta. Baina, baita Euro-
pa hegoaldean ere, baldintza klimatiko eta biogeografikoak haien garapenerako hain 
aldekoak ez izanik ere, zohikaztegiak eta bestelako sistema higroturbosoak eraldatu 
egin dira.  

Informaturik ez dagoen bisitariarentzat hondamen itxura badute ere, gureganai-
no iritsi diren zohikaztegiek, lurreko beste habitatekin alderatuz, beraien azaleraga-
tik dagokiena baino biodibertsitate zinez ere handiagoa dute.  Dinamika ebolutibo 
desberdindu eta paregabeak dituzten ekosistemak dira, elementu eta prozesu fisiko 
eta biologikoen arteko balantze delikatu eta konplexu batek sortuak. Baina, gai-
nera, gizartea soilik berriki ezagutzen eta baloratzen hasia den zerbitzu ekosiste-
mikoak eskaintzen dituzte, hala nola, uraren biltegiratzeari, kontrolari eta arazketari 
lotutakoak.

Iberiar Penintsularen iparraldean ere zohikaztegien mendetako narriadura egoera 
gertatzen da, agian inbentariatze eta ezagutza zientifiko berantiarraren ondorioz, eta 
baliteke horrek babes politikak abiaraztea eragotzi izana. Zalamako estalkiko zo-
hikaztegia, Kantauriar mendilerroaren ekialdeko muturrean, adibide paradigmatikoa 
da. Izan ere, XX. mendeko 90eko hamarkada arte ez zuen behar bezalako atentziorik 
jaso, lehenik eta behin bere natura balioa agerian jartzeko, eta, ondotik, bere iraupe-
na bermatuko zuten neurriak planteatzeko. Zorionez, datuen metaketari eta informa-
zio teknikoaren hedapenari esker, aitortza eta jarduketa bultzatu zen, espezialisten 
eta kudeatzaileen arteko uztarketa egoki batean. Presioak kontrolatzea eta berre-
zartze ekologikoko tekniken aplikazioa Bizkaiko Foru Aldundiak ditu, administrazio 
publikoa den heinean. Baina egia ere bada, kalitatezko informazio teknikorik ezean, 
ziur aski zailagoa izango zela erabakiak hartzea, egoki jardutea eta baliabideak es-
kuratzea. Hamabi ataletan zehar, aditu ezagunek zohikaztegien identifikazioari, 
deskribapenari, berrezarpenari eta babesari buruzko ekarpenak aurkezten dituzte. 
Zilegi da haien parte hartzea bolumen honetan eskertzea, eta gaikako beste egitas-
mo batzuen berotasunean sortutako konplizitate eta elkartruke sareei asko zor diela 



Egilea: Hazi Fundazioa

aitortzea, hala nola LIFE+ Tremedali. Norabide horretan, Europar Batasuneko LIFE pro-
gramaren eragin positiboek proiektu partikularrak gainditzen dituzte, pertsonen eta ins-
tituzioen arteko harremanak bultzatuz, informazioa mugiarazteko eta kontserbazioaren 
zerbitzura jartzeko gaitasuna izanik.

LIFE+ Ordunte Jasangarriko taldea







Europako zohikaztegietako landarediaren 
aniztasuna eta kontserbazioa
Borja Jiménez-Alfaro1,2
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(2) Geobotany and Botanical Garden, Institute of Biology, Martin Luther University Halle 
Wittenberg, Am Kirchtor 1, 06108 Halle (Saale), Alemania
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Laburpena
Europako Zohikaztegiak, bog motako onbrotrofikoak eta fen motako minerotrofikoak barne, 
Europako habitat mehatxatuenen artean daude. Habitat horien hedapena asko gutxitu da 
Europan, beste kontinenteetan baino gehiago, bereziki, Europa erdialdeko eta hegoaldeko 
eskualdeetan, non, urriak izateaz gain, landareen zein animalien babesleku diren. Atal 
honetan, zohikaztegietan aurki daitezkeen landare motak eta haiekin lotutako habitatak 
aztertu dira, Europako zohikaztegiak deskribatu eta babesteko tresna gisa. Landarediaren 
sailkapena zohikaztegi onbrotrofikoen eta zohikaztegi minerotrofikoen bereizketan oinarri- 
tzen da, zeina, lau eta hamaika aliantza fitosoziologikotan bereizten den, hurrenez hurren. 
Landaredi mota desberdinak eta EUNISek zein Habitaten Zuzentarauak deskribatutako 
habitat mota horien arteko loturak edo baliokidetasunak eratzen dute zohikaztegien eko-
sistemak aztertzeko abiapuntua. Halere, zaila da bat-egite horiek kontinentera hedatzea, 
zenbait kasutan habitat kontzeptua aliantza edo irizpide fitosoziologikoa baino zabalagoa 
edo estuagoa delako. Muga hori egon arren, landarediaren aniztasuna funtsezkoa da zo-
hikaztegien habitatak ulertzeko, eta datu-base handien garapenari esker, landare mota 
eta eskualde geografikoen eredu anitzak zehazteko esparru berria lortzen ari da. Halere, 
zohikaztegiak modu eraginkorrean babesteko, tokiko ekintzetan oinarritu behar dira, eta 
habitaten azken definizioa eskualde edo tokiko mailan definitu behar da. Helburu horrekin, 
Europako zohikaztegien babesarekin lotutako zientzialarien, teknikarien eta politika ardu-
radunen arteko komunikazioa hobetzeko esparrua eskaintzen digu atal honek.

Gako-hitzak: Zohikaztegi onbrotrofiko; zohikaztegi minerotrofiko; zohikaztegia; fen; bog; 
zohikatza; habitat sailkapena; Habitat Zuzentaraua; EUNIS.

Aurkezpena
Zohikaztegiak, bog motakoak (onbrotrofikoak) zein fen motakoak (minerotrofikoak), 
mundu osoan zehar aurki ditzakegun hezeguneak dira, non, landare, animalia, onddo 
eta mikroorganismo bereziak bizi diren. Goroldioak eta ihiak nagusitzea da hezegune 
hauen bereizgarritasuna, muturreko baldintza abiotikoei egokitutako beste hainbat 
landaren espezialista izatearekin batera (Wheeler & Proctor, 2000). Zohikaztegietan 
bizitzeko egokitzapenaren adibide nabarmenetako batzuk, Sphagnum espezieetan 
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ematen den ur-metaketarekin edo landare haragijaleen intsektuen asimilazioarekin 
lotuta daude (Drosera adib.). Halere, ekosistema horietan bizi diren landare gehie-
nek elikagaien urritasunari, ur saturazioari eta oxigenoaren eskasiari aurre egiteko 
egokitzapen fisiologikoak dituzte (Joosten & Clarke, 2000).

Zohikaztegi onbrotrofikoak (bogs) eta minerotrofikoak (fens), gutxienez, azken 
Maximo Glazialetik daude Europan, eta Europa mendebaldean eta erdialdean koka- 
tzen ziren (Janská et al., 2017). Glaziazioaren ondoren, zohikaztegiek izotza desa-
gertzen ziren lur-eremuak kolonizatu zituzten, eta Europa mendebaldeko, erdialdeko 
eta hegoaldeko eremu nahiko txikietara mugatu ziren. Holozenoaren erdialdean (P.A. 
6.000 urte), hau da, giza kolonizazioaren gorakadaren eta Antropozenoaren aurre-
tik, lurrak etengabeki urpetuta mantentzeko nahikoa hezetasun atmosferikoa edo 
euria zegoen eskualdeetara iritsi ziren. Habitat horiei buruz topatu izan diren lehe-
nengo idatziak, Plinio Zaharra eta Tazito erromatarrenak dira, eta Eskandinaviarren 
eremu sakratuetako zohikaztegi zabalak deskribatzen zituzten. Europako izen ugari 
zohikaztegiekin eta aintzirekin lotuta daude hizkuntza desberdinetan, adibidez: gae-
likoz bogach (-bog-en jatorria), proto-germanikoz fanjam (-fen), antzinako nordikoz 
kjarr (-carr), antzinako eslavieraz berl-/birl- (Berlin hiriari ere izena ematen diona), 
frantsesez tourbe (-torbiere, -turbera) edo latinez tremere (-tremedal).

Azkenaldian, zohikaztegien hedapena asko murriztu da Europan, gainerako kon-
tinenteetan baino gehiago, bertan, zohikaztegi eta eremu zingiratsuen % 60 gutxi 
gorabehera galdu da (Joosten, 1997). Europa iparraldean, nekazaritzak, basogintzak 
eta zohikatz-erauzketak bog moduko zohikaztegiak kaltetu ditu (Moen et al., 2002; 
Vasander et al., 2003). Europako mendietan, gizakiak eragindako klima aldaketa 
orokorraren ondorioz, tokiko espezieak desagertu dira (Topić & Stančić, 2006; Ber-
gamini et al., 2009). Beraz, Europako zohikaztegiak funtsezko habitatak dira es-
pezieen kontserbaziorako (Raeymaekers, 2000). Azken hamarkadetan, esfortzu ika-
ragarria egin da zohikaztegiak kontserbatzeko, eta lan horretan esfortzu handia egin 
dute Zohikaztegien Kontserbaziorako Nazioarteko Taldeak (http://www.imcg.net/) eta 
zientzialariek (van Diggelen et al., 2006), baina esfortzu handi hori egin bada ere, 
oraindik, europar politikak tokiko edo eskualde mailako kontserbazio ekintza argi bi-
hurtu behar ditugu.

Zohikaztegien sailkapenak garrantzia handia du haien kontserbazioan, zientziala-
rien eta politiken arduradunen arteko komunikaziorako tresna baliagarria baita. Izan 
ere, literatura botanikoa izan da zohikaztegien habitatak sailkatzeko erreferentzia 
nagusia (Ellenberg, 1988;  Hajek et al., 2006) eta Europako habitatak deskribatze-
ko erabilitako oinarria. Landarediaren eta habitaten sailkapenen azken eguneratzeak 
kontuan hartuta, atal honetan Europako bog-en eta fen-en sailkapena eta EUNIS eta 
Habitaten Zuzentarauaren sailkapenetan oinarritu gara landare-mota nagusien gida 
egiteko. Sailkapen horien azterketa xehatua egitea baino gehiago, helburua definizio 
horiek espazio maila desberdinetan erabilgarri izateko gida eskaintzean datza.

Europako zohikaztegietako landarediaren sailkapena
Irizpide nagusitzat uraren eta mineralen hornikuntza hartuta, zohikaztegi onbrotro-
fikoen (bogs) eta zohikaztegi minerotrofikoen (fens) arteko bereizketa onartua dago 

http://www.imcg.net/pages/home.php?lang=EN
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Europan (Ellenberg, 1988; Wheeler & Proctor, 2000; Hajek et al., 2006). Bog-
ak (zohikaztegiak) sistema onbrotrofikoak dira, iturri hidrologiko nagusia (baina ez 
bakarra) atmosferako uraren kondentsazioa delako. Aldiz, fen-ak (istingak) sistema 
minerotrofikoak dira goiko edo inguruko lurzoruetako ur-emarien mendekoak dire-
lako, hau da, mineralizatuak. Bog-ek zein fen-ek nitrogeno eta fosforo gutxi izaten 
dute eta, bietan, uraren saturazioak eta oxigeno gabeziak materia organikoa deskon-
posatzea zailtzen du. Horrek zohikatza metatzea eragiten du, bereziki bog moduko 
zohikaztegietan, non, esfagnoak nagusi diren; hau da, aniztasunari dagokionez, lan- 
daredia nahiko homogeneoa izaten dute. Aldiz, fen modukoetan, lurzoruko ezau-
garrien, ur erregimenaren eta tenperaturaren araberako espezie oso anitzak daude, 
bai landare baskularrak bai briofitoak, non, oro har, zohikatz gutxi edo ezer meta- 
tzen den.

Baldintza ekologikoen eta taxonomikoen bereizketa hori izan da, Europan bi kla-
se fitosiziologiko nagusiak bereizteko oinarria, eta bat datoz bog onbrotrofiko eta fen 
minerotrofikoen sailkapenarekin: Oxycocco-Sphagnetea (bog-etan) eta Scheuchero 
palustris-Caricetea fuscae (fen-etan). Europako landarediari buruzko laburpen berri 
samar batean, Mucina et al.-ek (2016) bog-en eta fen-en landare-aniztasuna labur-
bildu zuten, guztira 16 aliantza fitosoziologikoetan (1. taula). Aipatu beharra dago 
zohikaztegien sailkapena egiteko orduan, haien landaredia bakarrik aintzat hartzea 
ez dela nahikoa, are gutxiago, alderdi topogenikoak edo dinamikoak tartean sartzen 
direnean (Tuittila et al., 2007). Halere, landaredi mota desberdinek sailkapen ba-
liagarria eta nahiko sendoa eskaintzen dute, finean, espezieen aniztasuna inguru-
neko faktoreei erantzuteko moduari egokitzen baitzaio. Sailkapen hori, etorkizunean 
abiapuntu gisa erabiltzeko ere baliagarria da. Esaterako, Europako Zohikaztegietako 

LANDAREEN SAILKAPENA EUNIS HABITATEN ZUZENTARAUA (92/43/EEC)

Zohikaztegi onbrotrofikoak (Bogs)
1. MULTZOA

Oxycocco-Empetrion 
hermaphroditii (zuhaixka txikiak eta 
zohikaztegiko goroldioak boreo-artiko 
zohikaztegi altxatuko landaredia)

D1.1  Zohikaztegi al-
txatuak

D3.1 Palsa mires
D3.2 Aapa mires

7110* Zohikaztegi altxatu aktiboak
7120 Zohikaztegi altxatu hondatuak

7320 Palsa mires
7310 Aapa mires

Sphagnion medii (azpikontinente 
eta mendiko bog altxatuko zuhaixka 
txikien eta zohikaztegiko goroldioen 
landaredia)

D1.1  Zohikaztegi al-
txatuak
D3.2 Aapa mires

7110* Zohikaztegi altxatu aktiboak
7120 Zohikaztegi altxatu hondatuak
7310 Aapa mires

2. MULTZOA

Ericion tetralicis 
(txilardi hezeetako landaredia 
zuhaixka txiki, ihi eta goroldioekin)

D1.2  Estaldura-zo-
hikaztegiak

7130  Estaldura-zohikaztegiak

Oxycocco-Ericion tetralicis 
(Zohikaztegi oligotrofikoen landaredia 
ihi eta goroldioarekin)

D1.2  Estaldura-zo-
hikaztegiak
D1.1  Zohikaztegi al-
txatuak
D2.1  Bailarako zo-
hikaztegiak

7130  Estaldura-zohikaztegiak 

7110* Zohikaztegi altxatu aktiboak

7120 Zohikaztegi altxatu hondatuak



ZOHIKAZTEGIAK IDENTIFIKATU, BALORATU ETA LEHENGORATZEA: EGIN BERRI DIREN EKARPENAK14

1. taula. Mucina et al. (2016) lanak Europako zohikaztegientzako ezartzen dituen aliantza fitosoziologikoak 
eta EUNISen habitaten sailkapenean eta 92/45/ Habitaten Zuzentarauan haiek dagozkien kodeak. Gurutzatze 
edo baliokidetze horiek Europako dokumentazioa (www.eunis.eu) eta Europako Habitaten Sare Gorria 
oinarritzat hartuta egokitu dira (Jensen et al., 2016). Gurutzatze edo lotura horiek argiak ez direnez, zerrenda 
erreferentzia gisa erabili beharko lirateke, baina eskualde edo toki mailara egokitu beharra dago, Europako 
habitatak ongi interpretatzeko. Multzoak ordena fitosoziologikoei dagozkie eta testu nagusian zehazten dira.

LANDAREEN SAILKAPENA EUNIS HABITATEN ZUZENTARAUA(92/43/EEC)

Zohikaztegi minerotrofikoak (Fens)
3. MULTZOA

Anagallido tenellae-Juncion bulbosi 
(zona ibero-atlantikoko fen nahiko aberatsak)

D2.1 Bailarako zo-
hikaztegiak
D2.2 Fen txiroak

Bat ere ez
Bat ere ez

Depranocalion exannulati (Tarteko fen ez-
karetsu artiko-alpinoak)

D2.2 Fen txiroak Bat ere ez

Caricion fuscae (Goroldioa eta ihia duten 
eta kaltzio nahiko gutxiko fen nahiko azidoak)

D2.2 Fen txiroak
D2.3  Trantsizio zo-
hikaztegiak
D3.1 Palsa mires
D3.2 Aapa mires

Bat ere ez
7140 Trantsizio-zohikaztegiak 
eta istingak
7320 Palsa mires
7310 Aapa mires

Sphagno-caricion canescentis (fen azi-
doak, txiroak baino minerotrofikoak, zohikazte-
giko goroldioa dutenak)

D2.2 Fen txiroak 
D2.3 Esfagnadi azi-
dofiloak

Bat ere ez
7140 Trantsizio-zohikaztegiak 
eta istingak

4. MULTZOA

Scheuchzerion palustris (Zohikaztegiko 
sakonuneko landaredia)

D2.3  Esfagnadi azi-
dofiloak

7150 Zohikatz-substratuen 
gaineko sakonuneak (Rhynchos-
porion)

5. MULTZOA

Saxifrago-Tomentypnion (Fen nahiko ka-
retsuak ihi eta goroldio arrea dutenak)

D4.1 Fen aberatsak 7230 Lintzura alkalinoak

Caricion stantis (Fen artiko aberatsak gorol-
dio arrea dutenak)

D4.2 Mendiko errekas-
toak eta ertzak

7240 Formazio aitzindari 
alpetarra

Stygio-Caricion limosae (Goroldio arreak 
dituzten ur ugariko fen aberatsak)

D2.3 Esfagnadi azi-
dofiloak

7140 Trantsizio-zohikaztegiak 
eta istingak

Sphagno-Tomentynion nitentis (Kaltzio 
ugari eta goroldio eta ihiak diruzten fen zo-
hikaztegiak)

D4.1 Fen aberatsak
D3.1 Palsa mires 
D3.2 Aapa mires

7230 Lintzura alkalinoak
7320 Palsa mires
7310 Aapa mires

6. MULTZOA

Caricion viridulo-trinervis (Ihi baxu eta 
duna arteko sakonune gazidunetako fen zoi-
kaztegiak)

D4.1 Fen aberatsak
B1.8 Duna arteko sa-
konune hezeak

7230 Lintzura alkalinoak
2190 Duna arteko sakonune 
hezeak

Caricion davallianae (mineral ugaridun 
landaredi karetsua goroldio eta ihiekin)

D4.1 Fen aberatsak
D5.2 Ihi handiko 
ohantzeak

7230 Lintzura alkalinoak
7210* Kare-zohikazegiak 
(Cladium mariscus)

Caricion atrofusco saxatilis (Ekoizpen txi-
kiko fen alpetar karetsuak ihi baxuekin)

D4.2 Mendiko errekas-
toak eta ertzak
D3.1 Palsa mires
D3.2 Aapa mires

7240 Formazio aitzindari 
alpetarrak
7320 Palsa mires
7310 Aapa mires

https://eunis.eea.europa.eu/


1501 EUROPAKO ZOHIKAZTEGIETAKO LANDAREDIAREN ANIZTASUNA ETA KONTSERBAZIOA

Landarediaren datu-basearen helburua (Peterka et al., 2015) bog eta fen motako zo-
hikaztegiekin lotutako Europako landarediari buruzko galdeketa guztiak biltzea da, 
kontinente mailako azterketa enpirikoak garatu ahal izateko (1. irudia).

 Zohikaztegi onbrotrofikoetako (bogs) landare nagusiak

Zohikaztegi onbrotrofikoetako landare gehienak zuhaixka txikiak, ihiak eta zohikaz-
tegietako goroldioak dira; eta bi multzo nagusitan (orden fitosoziologikoa) eta lau 
aliantzetan sailkatzen dira (1. taula). Oro har, Sphagnum espezieak nagusitzea eta 
mineral behar handia duten espezieen gabezia dira, fen modukoetatik bereizteko 
ezaugarri aipagarrienak. Bog moduko zohikaztegien ezaugarri nagusiak, lurzoruak 
eta urak pH oso baxua izatea (< 4) eta zohikatz ugari metatzea, zenbait kasutan 
hainbat metroko sakonerakoak, dira.

Zuhaixka txikiak eta klima kontinentalaren edo azpikontinentalaren mendeko zo-
hikaztegietako goroldioak nagusi dituztenek osatzen dute aliantzen lehenengo mul- 
tzoa (1. multzoa, Sphagnetalia medii ordena). Iparraldeko eta artikoko eskualdee-
tako zohikaztegietako landareak (Oxycocco-Empetrion hermaphroditii) hartzen ditu 
bere baitan eta ezaugarri dira Sphagnum espezieak, eta hotzera egokitutako hainbat 
espezie, tartean Oxycoccus microcarpus, Empetrum hermaphroditum, edo Ledum 
paluste; eta eskualde azpikontinentaletako zein mendiko eskualdeetako zohikazte-
gietakoak ere (Sphagnion medii), non, Sphagnum medium edo Eriophorum vagi-
natum nagusitzen diren. Aliantzen bigarren multzo bat (2. multzoa, Erico-Ledeta-
lia palustris ordena) eragin atlantiarra eta azpiatlantiarra duten txilardi hezeekin 
dago lotuta eta zohikaztegietako goroldioak eta zuhaixka txikiak (Ericion tetralicis) 
edo ihiak (Oxycocco-Ericion tetralicis) dira nagusi. Bi kasuotan, Erica tetralix es-
pezieak muluak eratzen ditu Trichophorum caespitosum edo Narteccium ossifra-
gum espezieekin batera. Zohikaztegi horietan sarri aurki ditzakegu  lurzoru txiro eta 
hezeetara egokitutako txilardietako espezieak, besteak beste, Calluna vulgaris. Izan 

1. irudia. Landarediaren banaketari dagokion diagramaren datuen banaketa Europako zohikaztegiei (bogak 
eta fenak) dagokienez, European Mire Vegetation Database datu-baseak bildutako datuetan oinarrituta (Pe-
terka et al., 2016).

FENSBOGS
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ere, Europa Atlantiarreko eskualde biogeografikoan, bog zohikaztegiak hezegunee-
tako txilardiekin mosaikoak osatzen dituzte.

 Zohikaztegi minerotrofikoetako (fens) landare nagusiak

Fen minerotrofikoetako landaredia 12 aliantzatan sailkatu da (1. taula) eta lau mul- 
tzo nagusitan (ordena fitosoziologikoak) biltzen dira. Duela gutxi definitu da landa-
redi mota desberdin horien espezie-diagnosia eta banaketa geografikoa Peterkak et  
al. (2016). Lan horren arabera, kontinente mailan, pH eta mineral aberastasunaren 
gradientea dago, (“txiro-aberats gradiente” delakoa) eta horrek azaltzen du Europako 
fen zohikaztegieen espezie eredua hain zuzen, beste hainbat eskualdetan gertatzen 
den bezala (Críıodáin & Doyle, 1997; Tahvanainen, 2004). Gainera, laborantza eta 
artzaintzaren ondoriozko tokiko eutrofizazioak ere, eragin handia du fen motako zo-
hikaztegietako espezie aniztasunean (Moen et al., 2002; Hájek et al., 2006).

Txiro-aberastasun gradientearen mutur txiroeneko aliantza batek (3. multzoa, 
Caricetalia fuscae) bog sistemen antza du, hein batean Sphagnum espeziea delako 
nagusi; halere, garbi dago mineralak beharrezkoak dituzten espezieak daudenez, 
izaera minerotrofikoa dutela. Multzo honetan sar ditzakegu eskualde atlantiarreko 
landaredi ozeanikoak (Anagallido tenellae-Juncion bulbosi), goroldioak eta ihiak na-
gusi dituzten iparreko eskualdeetako espezie txiroak (Depranocladion exannulati); 
eskualde epelean banatutako goroldio eta ihiak dituzten zohikaztegi zertxobait azi-
doak (Caricion fuscae), eta Sphagnum generoa nagusi duten eskualde epel eta bo-
realeko zohikaztegi azidoak (Sphagno-Caricion canescentis). Beste multzo bat (4. 
multzoa, Scheuchzeretalia palustris) Europa erdiko urpetutako sakonuneak bete- 
tzen dituzten (Europa iparreko lautadak bereziki) landare oso txiroek osatzen dute 
(Scheuchzerion palustris), zeinak, kasu batzuetan bog motako zohikaztegietan ere 
aurki daitezkeen, landaredi konplexuak osatzen.

Beste zohikaztegi minerotrofiko batzuen ezaugarri bat goroldio arreak dira, zei-
nak, lurzoru karetsuetan eta lurzoru aberats eta oso aberatsetan aurki daitezkeen. 
Lehenengo multzoak (5. multzoa, Sphagno wandorsfi-Tomentynetalia) kaltzioa onar- 
tzen duten Sphagnum espezieak barneratzen ditu, eta nagusiki, eskualde artikoan 
eta erdialdeko Europan aurki daitezke. Multzo hau artikoko eta lurralde alpinoetako 
zohikaztegi nahiko karetsuek (Saxifrago-Tomentypnion); Svalvard-eko zohikaztegi 
aberatsek (Caricion stantis); eta eskualde boreal eta epeletako ur ugariko zohikaz-
tegi neutralek (Stygio-Caricion limosae) eta kaltzio ugariko zohikaztegiek (Sphagno-
Tomentypnion nitentis) osatzen dute. Azken multzoa, gradiente minerotrofikoaren 
mutur aberatsenean kokatzen da, eta bere ezaugarri nagusia da (6. multzoa, Carice-
talia davallianae) mineralizazio aberatseko lurzoruak izatea, gehienetan kareharrizko 
arrokaren gainean egotea, non, ihiak eta goroldio arreak nagusi diren, baina Sphag-
numik agertzen ez den.

Multzo honetan sartzen dira Atlantikoko dunen arteko sakonuneetako fen zo-
hikaztegietako landaredia azpigazia (Caricion viridulo-trinervis); Europako eremu 
epeletan hedatutako ihi txikiak (Caricion davallianae); eta etekin oso urriko lurzoru 
artiko-alpinoetako bariazio bat (Caricion atrofusco-Saxatilis). Mucina et al., (2016) 
egileak ere, hiru landare aliantza nagusi bereizten ditu Europa hegoaldeko mendie-
tan, espezie multzo txirotuarekin, Sierra Nevadan (Festucion frigidae), Korsikan (Ca-
ricion intricatae) eta Balkanetan (Narthecion scardici).
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Habitat motak EUNIS eta Habitaten Zuzentarauan 
Europako habitaten sailkapena aliantza mailako deskribapen fitosoziologikoetan oi-
narritu izan da sarri. Lehenengo saialdiak CORINE biotopoen eskuliburua (Devillers 
et al., 1991) eta Sailkapen Paleartikoa (Devillers & Devillers-Terschuren, 1996) izan 
ziren. Ekimen horiek garatuz sortu zen EUNIS, esparru hierarkikoen eta sailkatze-
ko beste sistema batzuetan aurkitutako baliokidetasunen bitartez, habitat multzoak 
identifikatzeko irizpide argiagoak eskaintzeko xedearekin (Rodwell et al., 2002; Da-
vies et al., 2004). Halere, habitat eta landaredia desberdinen arteko lotura ez da 
argia, beraz, urte askotan zehar eskualde eta nazio bakoitzaren interpretazioak beha-
rrezkoak izan ziren, landarediaren sailkapen sendo bat ez zegoelako.

Azken urteotan, Europako Ingurumen Agentziak (EEA) esfortzu handia egin du 
Europako aliantzen landare-deskribapenak bateratzeko, Europako Landarediaren Ar-
txibategian gordetako datuak baliatuz (Chytrý et al., 2016). Oraindik, zohikazte-
gietako landarediaren berrikuspen honetan sartu ez bada ere, Europako Habitaten 
Zerrenda Gorria erabil dezakegu bog zohikaztegiak eta fen zohikaztegiak hobeto de-
finitzeko (Jansen et al., 2016). Zerrenda horren arabera, IUCNren irizpideetan oina-
rrituta, Europako zohikaztegi mehatxatuenak bog altxatuak (D1.1, Galzorian), Palsa 
mires zohikaztegiak (D3.1, Galzori arrisku handia) eta kare-zohikaztegiak (D4.1, 
Galzorian, zohikaztegi flotatzaileak izan ezik) dira. Gainerako zohikaztegiak Kalte-
bera gisa sailkatu dira, estaldura-zohikaztegiak (D1.2) eta Aapa mires zohikaztegiak 
(D3.2) izan ezik.

Zerrenda gorriak baliagarriak dira espezieen eta ekosistemen desagertzeko arris-
kua eta kolapso egoera ulertzeko, hurrenez hurren (Keith et al., 2015), baina ez dute 
lege-eraginik. Egun, 92/45/CEE Habitaten Zuzentaraua da Europako habitatak eta 
espezieak babesteko lege-tresna lagungarri bakarra, Natura 2000 Sarearen bitartez 
(Evans, 2010). Komunitatearen Intereseko Habitat Motak deritzenentzat Habitaten 
Zuzentarauak ematen dituen deskribapenetako literatura fitosoziologikoan oinarri- 
tzen dira gehienetan, baina ez dituzte baliokide argi bakarrak aliantza fitosoziolo-
gikoetan edo EUNIS sailkapenean. Esmeralda sareko herrialdeentzat (zeinak Natura 
2000 Sarean sartu nahi duten), Europako Batzordeak EUNIS erabiltzen du babestu 
beharreko habitatak zein diren erabakitzeko oinarri gisa (2010eko Europako Batzor-
dea), eta horrek EUNIS sendotu du habitatak sailkatzeko erreferentzia gisa.

Europako zohikaztegiak interpretatzeko erreferentzia orokor gisa erabiltzeko he-
lburuarekin sortua, baina eskualde edo toki mailan izan ditzakeen aldaketak kon-
tuan hartuta, 1. taulak landaredi aliantzei hobekien egokitzen zaizkien EUNIS eta 
Habitaten Zuzentarauko kodeak biltzen ditu. Aipatu beharra dago bategite horiek 
zehaztea zaila dela kontinente mailan, kasu batzuetan, habitat kontzeptuak aliantza 
fitosizologikoak baino zabalagoak edo estuagoak baitira. Kasu horietan, habitaten 
azken interpretazioa eskualde edo toki mailan egin behar da, www.eunis.eu webgu-
nean datorren dokumentazio xehatua baliatuz.

 Zohikaztegi onbrotrofikoak (bogs) landarediaren eta Europako habitaten  
arteko baliokidetasunak

Oro har, EUNISen eta Habitaten Zuzendarauaren zohikaztegi onbrotrofikoen identi-
fikazioa bat dator sistema fitosoziologikoarekin. Halere, bog zohikaztegiak sistema 

https://eunis.eea.europa.eu/
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konplexuak dira eta ura metatuta duten adabaki heterogeneoetan, fen minerotro-
fikoko komunitateak ere izan ditzakete tarteka. Horrek aliantzen eta habitat moten 
artean lotura bakarra ezartzea zailtzen du. Edonola ere, Europako eskualde erdi-bo-
real askotan nagusi diren bog ohikoenak (1 multzoa, 1. taula) “bog altxatuak” gisa 
sailkatzen dira EUNISeko deskribapenean eta Habitaten Zuzentarauan. Aldiz, bog 
ozeaniko eta azpiozeanikoak, (2. multzoa), “estaldura-zohikaztegi” gisa. Baina, es-
kualde azpikontinentaletako landaredia zohikaztegi altxatu eta estaldura-zohikaztegi 
gisa identifikatzen dira bietan.

Arau orokor gisa, Europako bog gehienak bog altxatuak izaten dira. Malda leu-
netan eta prezipitazio ugariko eskualde ozeanikoetan garatzen direnak (Britainiar 
uharteak eta Atlantikoko inguruko eskualdeak adibidez, baina ez soilik), aldiz, es-
taldura-zohikaztegi gisa hartu beharko genituzke. Habitaten Zuzentarauak aktibo 
dauden bog altxatuak eta andeatuak bereizten ditu, horretarako euren garapena to-
kian ebaluatzea beharrezkoa da. Aliantza fitosoziologikoekin lotura zuzenak zehaz-
teko beste arazo bat, Europa iparraldeko Palsa mires zohikaztegien eta Aapa mires 
zohikaztegien definizioak (Laitinen et al., 2006) dira, landaredi desberdina duten 
sistema konplexu handiak direlako, eta zenbait kasutan, ezin direlako bog edo fen 
motako zohikaztegi nagusi bakar batekin lotu.

 Fen landarediaren eta Europako habitaten arteko baliokidetasunak

Gehienetan, landare aliantzen deskribapen egokia nahikoa izan beharko litzateke 
EUNIS edo Habitaten Zuzentarauen habitatak interpretatzeko, Palsa mires eta Aapa 
mires zohikaztegien kasuetan izan ezik. Are gehiago, fen neutro, aberats eta kare- 
tsuen baliokidetasunetan (1. taulako 4-6 multzoak), baina fen komunitate txiro asko 
hainbat habitatekin egon daitezke erlazionatuta. Aipatu beharra dago, fen txiroenei 
ez dagokiela Habitaten Zuzentarauaren adibiderik, beraz, EU araudiek ez dituzte 
babesten, Europa mailan lehentasuna dutenen artean ez daudelako. Beharrezkoa 
denean, kontserbaziorako legedia nazio eta eskualde mailan garatu beharra dago.

Behin eta berriro agertzen den arazo bat da Rhynchosporion habitataren inter-
pretazioa da, zeinak bog eta fen zohikaztegietan sarri topatzen diren urpetutako 
zuloak jasotzen dituen. Mucina et al. (2016) azken berrikuspen sintaxonomiko be-
rriaren arabera, landaredia hori hein batean Scheuchzerion palustris (4. multzoa) 
aliantzarekin nahasirik dago, hainbat egilek antzina egindako aliantzen kontzepzio 
okerraren ondorioz. Antzera gertatzen da trantsizio-zohikaztegiekin, EUNISen Rhyn-
chosporion habitata (7150) duten zohikaztegi flotatzaileen multzoan agertzen baita, 
baina baita Trantsizio-zohikaztegien taldean (7140) ere. Berriro ere, habitat horien 
egokitzapena Europako mota desberdinei, toki bakoitzean eta EU dokumentazioan 
zehaztutako printzipio orokorren interpretazioan oinarritu beharko lirateke.

Europako zohikaztegien kontserbazioa:  
globalki pentsatu, tokian ekin
Zohikaztegien propietate interesgarri bat da, habitat horietako landare baskularrek 
eta briofitoek espezializazio maila altua izanik ere, ez dituztela landare espezie en-
demikoak. Europako zohikaztegietako espezieak, soilik, zohikaztegietan aurki ba-
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ditzakegu ere, oso hedatuta daude mundu osoan zehar eta distribuzio kosmopolita 
dute. Landare endemiko ugariko beste habitat batzuek ez bezala (zelai alpinoak, 
esaterako), zaila da zohikaztegietako habitaten bereizketa egitea eskualde berezi 
batzuetan bakarrik dauden espezie bereizgarrien gidarik gabe. Halere, aipamen hau, 
nagusiki, landare baskular eta briofitoei dagokie, beste izaki batzuk askoz ere es-
pezifikoagoak baitira (Mitchell et al., 2000). Deskribapen botanikoak erabiltzen di-
tugunean, espezieen nahasketa baldintza ekologikoekin eta haiei lotutako aldaketa 
geografikoekin elkarlotu daitezke eta, horri esker, datu egokiak ditugunean, landa-
redia eta habitat mota ugari bereiz ditzakegu. Izan ere, kontinente mailan datu-ba-
seak areagotzeak eskualdeko bariazioak edo aldaketak hobeto ulertzera garamatza, 
Europako zohikaztegien aniztasunaren eta banaketaren ebaluazio orokorra zehazteko 
oinarria ezarriz. 2014; Peterka et al., 2016).

Zohikaztegien kontserbazio eraginkorra, soilik, tokiko ekintzetan oinarritu daite-
ke. Europako zohikaztegien kontserbazioarekin lotutako lehenengo dokumentuetatik 
(Joosten, 1978), aurrerapauso ugari eman dira haien bioaniztasunean eta kontser-
bazioan eragina duten faktore nagusiak ulertzeko orduan. Ipar Europan, zohikatza 
ateratzearen inguruko araudi zehatzak daude, eta habitata berrezartzeko politika 
egokiak dituzte (Raeymaekers, 2000). Ekialdeko Europan, paisaiaren kontserba-
zioak kolapso arrisku garbian dauden bog eta fen nagusien kontserbazioa barnera-
tu behar du (Hajek et al., 2010). Hego Europako mendietan, zohikaztegiak antzina 
ugariagoak baziren ere, egun eremu txikiak baino ez dituzte betetzen, eta galzorian 
dauden zohikaztegietako espezieen adibide dira (Jimenez-Alfaro et al., 2016).

Arazo horiei guztiei aurre egiteko, liburu honetan bog eta fen motako zohikazte-
gien karakterizazio eta lehengoratzearekin lotutako hainbat kasu bildu ditugu, na-
zioko eta eskualdeko agentzien laguntzarekin. Adibide horietako asko Europako LIFE 
kontserbazio-programaren esparruan garatu dira (ikus http://www.lifetremedal.eu/), 
eta horrek ikuspegi baikorra eman dio kontinente mailan zohikaztegiek duten etor-
kizunari. Zohikaztegiak ulertzeko, interpretatzeko eta babesteko orduan zailtasunak 
egon badira ere, proiektu hauek Europako zohikaztegietako habitaten bioaniztasuna 
eta kultura ondarea babesteko zientzialarien, teknikarien eta politikarien arteko ko-
munikazio onaren adibide dira.
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Laburpena
Artikulu honek  kronologikoki laburbiltzen ditu Zalamako zohikaztegiaren garrantzia na-
barmentzen dituzten dokumentuak eta zohikaztegiaren biziraupena arriskuan jartzen zu-
ten eraginak aztertu ostean, Bizkaiko Foru aldundiak enklabe paregabe honetan aurrera 
eramandako ekintzak. 2008 geroztik Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat berreskurapen lan 
egin ditu lehentasunezko habitat honetan, zeinak, LIFE+ Ordunte Jasangarriaren bitartez 
finantzaturiko hainbat ekintzekin indartuak izan diren. Proiektu honi esker jardueren jarrai-
pen datuak zein beste proiektuekin dituzten sinergiak aztertzea posible izan da, emaitza 
hauen azterketan oinarrituz, eremuaren kudeaketa orokorra hobetzeko.

Gako-hitzak: estaldura-zohikaztegia; Zalama; higadura; Natura 2000; dike; itxiturak; 
geotextil.

Zalamako zohikaztegia balioan jartzea
Egungo Ordunteko Kontserbazio Bereziko Eremurako ebatzi zen lehen kudeaketa 
txostenean jasotako informazioaren arabera - 2009an Bizkaiko Nekazaritza sailak 
eskatuta ebatzitako plana (Basoinsa, 2009) - Zalamako Zohikaztegiaz mintzo diren 
lehenen erreferentzia teknikoak XX. mendeko 80. hamarkadakoak dira.

Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako Katalogo Floristikoa (Aseginolaza et al., 
1984) da Zalamako Zohikaztegiaren balioa aipatzen duen lehen agiria, non, Euskal 
Autonomia Erkidegoko (EAE) Eriophorum vaginatum- (1. irudia) populazio bakarra 
dagoen. Era berean, populazio bakar hau aurkitu zuenak, gutxi ezagutzen den txo- 
ko hau ere jasotzen du Enkarterrietako eta Gorbeako eskualdeetako landaretzari bu- 
ruzko tesian (Onaindia, 1986).

Halere, garai hartan zaila zen, Zalama mendiko zohikaztegiaren eta inguruko 
istinga azidofiloen zein arraroak izateagatik interesgarriak diren landare espezieen 
presentziaren arteko bereizketa egitea.

1989ean, Patxi Heras briologoak Los Tornos mendi-portua eta Zalamako gailu-
rraren artean kokatzen diren 3 zohikaztegietako goroldio eta gibel-belarrei buruzko 
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ikerlan zehatz bat idatzi zuen (Heras, 1990). Ikerlan honek aparteko garrantzia du, 
lehen aldiz, ez baitira “zohikatz gune” barnean habitat guztiak biltzen, zohikatz gor-
detegiak dituztenak istingetatik bereizten baitira. Aipagarria da, urte haietan lan-
dutako kartografia geologikoak (Garrote et al., 1992),  eta landaretza kartografiak 
(Aseginolaza et al., 1990), ez dutela enklabe aipagarri honen presentzia jasotzen.

1997an Eusko Jaurlaritzak Ordunteko Mendiak eremua Eskualde Biogeografiko 
Atlantiarreko Natura 2000 Sareko Garrantzi Komunitarioko Leku (GKL) gisa propo-
satu zuen,  estaldura-zohikaztegia leku honetako habitaten barruan sartuz. Gaine-
ra, urte berean Ordunteko GKL  Euskadiko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroe-
tako "Natura Intereseko Eremuen Zerrenda Irekia”-ren barruan sartu zen, 1997an 
onartuak, eremu gisa lurraldearen, zatikako eta udal planteamenduan balore ekolo-
gikoak, kulturalak eta ekonomikoak mantentzeko asmoz.

2002 arte ez zen zohikaztegiaren benetako ingurumen ebaluaziorik egin, Eusko 
Jaurlaritzako Ur Sailak horren txosten bat eskatuta, Patxi Heras eta Marta Infantek 
txosten bat osatu zutenera arte. Hauek, Richard Lindsay (University of East London) 
zohikaztegi ombrotrofikoetan adituaren laguntzari esker, Zalamako zohikaztegia es-
taldura-zohikaztegia dela adierazzten dute, honek aparteko garrantzia izanik; EAEn 
ezagutzen den bakarra delako, Iberiar Penintsulako eremu ekialdeenean kokatzen 
delako, eta gainera, Europar hegoaldean aurkitzen den bakarrenetakoa delako. Agiri 
honek Zalamako zohikaztegiaren ingurumen balioak jasotzen ditu, eta zohikaztegi 
onbrotofriko izaera aitortzen dio, ur hornikuntza euri, elur eta euri horizontal (behe-
lainoa eta ihintza) bidezkoa baita. Era berean, azaleko arroka silizeoen gainean ema-
ten den paludifikazioari edo zohikatz pilaketari buruzko informazioa lortu zen, garai 
batean zohikaztegiz beteta zeuden eta higadura jasan zuten lekuetan eginiko ikerke-

1. irudia. Eriophorum 
vaginatum populazio 
paregabea Euskal 
Autonomi Erkide-
goan, Zalamako 
zohikaztegian.



2502 ZALAMAKO (BIZKAIA) ZOHIKAZTEGIAREN IBILBIDEA AZKEN HOGEITA HAMAR URTEETAN

tei esker, higadura prozesuen erantzule 
sua, haizea eta ura izanik.

Halere, zohikaztegien ingurumena-
ren garrantziaz ohartzen baziren ere, 
2002an Eusko Jaurlaritzak Energia Eo-
likoaren Lurralde Plan Sektoriala onar-
tu zuen eta hurrengoa adierazten zen: 
“Energia Eolikoaren Lurralde Plan Se-
ktoriala behin betiko onartzeak eragina 
izango du hirigintza plangintzan, hauta-
tutako kokalekuei dagokienez. Horrela, 
plangintza hori LPSeko erabakiei lote- 
tsia egongo da, eta plangintza lehenbi-
zikoz berrikustean edo aldatzean era-
baki horietara egokitu beharko da”.

Bizkaian aukeratutako kokalekuetako bat Ordunteko mendilerroa izan zen, Zala-
matik Kolitza mendira doana. Gaur egun, leku honetan kontserbazioa ez den beste 
proiektu edo plan bat burutzea ia ezinezkoa bada, aipatu beharra dago bertan egin 
diren kontserbazio eta babes ekintzek enklabe honi balioa ematen lagundu diotela.

Zohikaztegiaren ingurumen balioak zabaltzen joan ziren heinean, Eriophorum 
vaginatum, EAE-n, soilik, Zalamako zohikaztegian aurkitzen dena, Espezie Mehatxa-
tuen EAEko Katalogoan sartu zen 2003ko Maiatzaren 20ko Aginduaren bidez. Gaur 
egun espezie hau “galtzeko arriskuan” kategorian sartuta dago. 

2004ko abenduaren 7an, Europar Batzordearen eskutik, GKL ES2130002 Or-
dunte Natura 2000 sareko eremu gisa onartua izan zen. Zalamako zohikaztegia le-
hentasunezko interesa duen natur habitaten artean jaso zen, Estatu Kideek “Interes 
komunitarioko habitat natural motak kontserbatzeko Kontsebazio Bereziko Eremua 
izendatzea eskatzen dutenak” -dokumentuaren I. eranskineko 7139  “estaldura-zo-
hikaztegi” kodearekin. Momentu honetan zohikaztegien egoera aktibotzat hartu zen, 
jasandako erasoengatik gaitasun turfogenoak murriztuta egon arren.

Euskal Autonomi Erkidegoko Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala, 160/2004 
Dekretuaren bidez onartua, Lurralde Plangintzako Zuzentarauak hainbat zehazta-
pen garatzen ditu Hezeguneen inbentarioren eta sailkapenaren arabera, baita hauen 
gaitasunen arabera araututako erabilpen eta ekintzen arabera ere. Gainera, inben-
tariaturiko hezegune guztien babeserako hainbat aholku eta irizpide ezartzen ditu. 
Ordunteko zohikaztegiak Plan honetan jasotzen dira, III. taldearen baitan, eta “Or-
dunteko Mendilerroko zohikaztegiak” (B1B3), eta “Zalamako zohikaztegia” (B1B5) 
bezala izendatuta daude.

Orobat, 2006ko ekainean Bizkaiko Foru Aldundiak mehatxatutako floraren eta 
faunaren zazpi espezieen kudeaketarako egitasmo bat onartu zuen (114/2006 Foru 
Dekretua), non, Eriophorum vaginatum nabarmentzen den, Euskal Autonomi Erki-
degoan mehatxatutako espezie hau, soilik, Zalamako zohikaztegian agertzen delako. 
Oraintsu, Eusko Jaurlaritzak Ordunteko GKL Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu 
du 65/2015 Dekretuaren bitartez, zeinaren II. Eranskinean, zohikatz guneak beza-
lako habitatak, eta beraz, Zalamako estaldura-zohikaztegia kontserbatzeko neurriak 
sartzen diren.
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Zohikaztegien degradazioaren jatorriak
 Suteak

Zalamako zohikaztegiak azalera galdu du hegoaldeko mugan iraganean jasandako 
suteengatik. Arrazoi honen ondorioz, jasandako erasan nagusienak 1965. urte aurre-
koak dira, are gehiago, 1956 urte aurrekoak. Oraindik gordetzen diren urte haietako 
airetiko argazkiak ikusiz, argi geratzen da zohikaztegiaren eremu aktiboena ekial-
dean, eta landaretzarik gabeko zohikaztegi mogoteak edo metaketak mendebaldean 
daudela, eta biak banatzen dituen higaturiko tarteko eremua, gramineoz betea da-
goela, bertan, arroka silizeoz osaturiko lur minerala agertzen delarik, eta gaur egun, 
zohikatzaren ezponda banaketan agertzen dena.

Zohikaztegiak astindu zituen suteak hegoaldetik etorri zirela ondorioztatzea erra-
za da, baita hauek abuztu eta urri arteko hil lehorretan sortuak izan zirela ere, zo-
hikaztegiaren maila freatikoa baxua eta suteak hegoaldeko haizeei esker sustatuak 
izan ziren garaian. Oroimenean dago 1987ko abuztuan izandako sute bat, eta honek 
zohikaztegiaren egoera kaltetu zuen, jada kaltetua zegoen mugaren inguruan. 

Egia bada suteek zohikatz masan eta landaretzan efektu suntsitzailea izan dute-
la, gertakari larriena maila freatikoan ematen da, euri edo elur garaian pilatutako ura 
galtzen baita, irekita dauden ezpondatan edo zohikaztegi eta landaretzarik gabeko 
azaleratan barrena, ondorioz, ur pilaketa prozedura aldatzen da, lurrazpiko uren bi-
lketa ahulagoa eta denbora laburragoan eginez. Behin landaretza geruza suntsituta, 
zailagoa da Zalamako menditontorra bezalako eremu ireki batean zohikaztegia kolo-
nizatua izatea, hegoaldeko haize idorren eraginpean baitago.

Egia da zohikatzak bere partikulen arteko gune porotsuetan ur asko xurgatzeko 
gaitasuna duela, ondorioz, mota guztietako hazien germinazioa laguntzen du, be-
tiere, bero baldintzak mesedegarriak badira. Baina tenperaturak gora egiten due-
nean, aireko hezetasun erlatiboak behera egiten du, eta honek, zohikaztegiko azale-
ko idortze prozesua bizkortzen du, zeina, hazi ernaimunduen sustraikien hazkuntza 
baino azkarragoa den, ondorioz, hil egiten dira bizirauteko behar duten hezetasuna 
lortzeko sakonerara iristen ez badira. Soilik honela azaldu daiteke, nolatan, 1956tik 

2. irudia. ezkerrean1956ko ortoargazkia eta eskuinean 2008ko ortoargazkia.
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2008ra doan denbora tartean (zohikaztegien berriztapena hasi zenean), landare 
bakar batek ere zohikaztegien mogoteak kolonizatu ez izatea (2. irudia).

 Ibilgailuen mugimendua

Lur orotako ibilgailuak, motozikletak, mendiko bizikletak, quad-ak etab. ibiltze-
ko baso- edo mendi-bideek zeharkatzen zuten zohikaztegia. Bide honek, Ordunte-
ko mendilerroaren Burgosko isurialdeko baso-bideekin bat egiten zuen. Ibilgailuen 
zirkulazioaz sorturiko artekek, uraren gaineko zirkulazioari esker, higadura lineala 
zabaltzen zuten. Arteka hauek, urtez urte zabaldu egiten ziren, ibilgailuak eraldake-
tarik gabeko eremuetatik ibiltzen baitziren, ibiltzeko errazagoak zirelako, ondorioz, 
zohikaztegiaren azaleraren narriadura handituz zihoan eta zirkulazioa erasokorragoa 
bihurtzen zen hezetasun garaietan. Emaitza gisa, eremu hauetan landaretza pixka-
naka-pixkanaka sustraitik ateratzen zen, eremu hauetatik guztiz desagertu arte.

 Abereen  etengabeko presentzia

Terreros Negros, lekuko biztanleek Zalamako zohikaztegia lursailaren morfologiaga-
tik ezagutzen zuten toponimoa, garaieran dagoen eremuko freskotasunak abereak 
erakartzen zituen, batez ere, uda garaian. Eremu hauetan ura zegoen ia urte osoan, 
gertuko beste larre eremutan idortua zegoen bitartean. Ezponden gaineko zanpaketa 
jarraituak, konpontzeko zaila izango zen zohikaztegiaren higadura etengabea eragi-
ten zuen (3. irudia).

 Higadura etengabea

Gutxi izango balitz, zohikatzak hezetasuna galtzen zuenean, eta abereen zanpaketa-
ren edo ibilgailuen joan-etorrien ondorioz zatikatzen zenean, haizeak eta urak erraz 
mugitzen zuten. Zohikatzaren lodiera, landaretza babeslerik gabeko eremuetan mu-
rriztu egin da eta higaturiko ezpondak pixkanka-pixkanaka zohikaztegi aktiboa mu-
gatzen joan dira.

3. irudia. Abereen presentzia etengabea zohikaztegien ezpondetan.
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Zohikaztegien berreskuratze ekintzak LIFE+ Ordunte  
Jasangarrian
Egoera honetan, beharrezkoa zen zohikaztegian jarduten zuten higadura prozesu 
guztiak ezabatzea, ekintza zuzentzaileak eginez.

 Perimetroaren itxiera

2008an, zohikaztegiaren lehengoratzea lortzeko lehen neurria mahai gaineratu zen, 
izugarrizko baso-bidea sortu zuten ibilgailuen joan-etorria ekiditeko perimetroaren 
itxiera, hain zuzen. Honela, urte batzuk geroago, zati baten landaretzaren berresku-
rapena lortu zen berezko kolonizazioaren bidez (4. eta 5. irudiak).

Itxiturarekin lortutako bigarren eragin positiboa, abereen zanpaketagatik ema-
ten zen zohikaztegiko ezponden higadura murriztea izan zen. Lortutako hirugarren 
zeharkako efektua, abereek ekarritako eta uda garaian zohikaztegi eremuan hainbat 
ordutan irauten zuen nitrogeno ekarpenak murriztea izan zen. 

Modu honetan, espezie turfogenikoentzat mesedegarri diren baldintza oligotro-
fikoak mantentzea posible izan da, nitrogeno behar handiagoak dituztenak albora-
tuz. Zentzu honetan, LIFE+ Ordunte Jasangarriaren baitan eginiko ekintza espa-
rruan, 2013. urtean, egurrezko itxituraren sendotze lanak egin ziren hasieran, eta 
ondoren, bigarren perimetro itxitura bat ipini zen, zatirik baxuenean abereek karras-
katu eta hondatu ez zezaten, aurreko urteetan egindako ahaleginak sendotzeko.

 Higatutako talud eremuen babesa kokozko zunzdun tapakiaz

2010. urtean kokozko zunzdun tapaki babeslea jartzen hasi zen landaretzarik gabe-
ko ezponden azaleratan, zohikaztegiaren eremu zentrala eta aktiboa mugatzen duen 

4. irudia eta 5. irudia. Ezkerreko argazkian itxitura jarri aurrekoa, 2007. urtean; eta eskuineko argazkian 
2010an eginiko argazkia, itxituraren ondoren egindakoa.
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lekuan, ezponda biluzietatik isurtzen den eta hego-mendebaldeko haizeak astindu-
tako azalaren lurrinketaren bidez ematen den ur galera gutxitzeko. Kokozko zunzdun 
azaleko tapaki artifizial honi egonkortasun handiagoa emateko asmoz, lurrean finka- 
tzen da Lawson altzifre enborrekin, 2 X 2-ko karratuak osatuz eta lursailean burdine-
kin ainguratuz, haize gogorrek udazkenean geruza jaso ez dezaten (6. irudia).

2013an LIFE+ Ordunte Jasangarriari esker, aurreko urteetako estalki artifiziala 
berritu zen, narriadura gehien igarri zen eremuetan, berealdiko baldintza meteoro-
logikoengatik altxatako aingurak berriro ipiniz. Halaber, lehen erabilitako irizpide 
berdina jarraituz, higadura berriz jasateko arriskua zuten 2.000 m2 inguruko azalera 
estali zen, irekia gera ez zedin.

 Dike txikien eraikuntza isurketa handiko azaleretan

Aurreko jarduketa burutzen ari zen heinean eta Lawson altzifre enborrak berriz era-
biliz, presa txiki batzuk eraiki ziren, eurite gogor garaian eta elurraren urtze garaian 
sortzen diren gainazaleko urek sortutako erreka txikiek eramandako zohikatza bil- 
tzeko, zohikatzaren atxikimendua eta erreka horietako landare hazkuntza lagunduz 
(7. irudia). Lan horrekin, zohikatzaren galera ibaian behera joatea ekiditen da eta, 
batez ere, zohikatz geruza berri bat ezartzen da landareek kolonizatzeko zailtasunak 
dituzten mineral lehorren gainazalean.

6. irudia. Zohikaztegiko ezponden kokozko zunzdun tapaki geriza.
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Landarearen sarrera

Zohikatzaren egonkortze hau lortzeko kokozko zuntz estalkia erabiltzeaz eta sedi-
mentazio prozedura errazteko presa txikiak eraikitzeaz gain, E. vaginatum, E. an-
gustifolium eta Calluna vulgaris, espezieen landaretxoak sartu dira eta hauen sustrai 
sistema zohikaztegiaren geruza sakonenekin kontaktuan jartzen saiatu da, horrela, 
maila freatiko egonkorrenak sustraiak finkatzea ahalbidetzen du. Hiru espezieetatik, 
azkarren kolonizatu duena eta errizoma zein ernamuin berriak bota dituena, E. an-
gustofolium espeziea izan da, eta ondoren E. vaginatum (8. irudia).

Behatutako fonologiaren eta urteetan lortutako trebetasunaren arabera, errizo-
men bidez ugaltzen diren espezie hauen ezarpena egiteko garairik aproposena uda-
zken amaiera da, baita udaberriaren hasiera ere, izotzaldien ostean errizomen pun-
tak ernamuinak eratzen hasten direnean. Erantzun berbera ikusi da pistako gurpil 
arrastoen kolonizazioaren kasuan, jada trafikora etenda. Ibilbide inguruko eremue-
tan, bi espezieen presentzia izanik ere, E. angustifolium  espeziea izan da berez aza-
lera gehien kolonizatu duena eta E. vaginatum izan da sustrai-lur trinkoagoa osatu 
duena, ondorioz, berau dagoen lekuan gramineoak jartzea ekidin duena.

Honela, Bizkaiko Foru Aldundiak urtero egiten ditu landatze lanak oraindik zo-
hikatzik ez duten eremuetan, batez ere, E. vaginatum landarea sartzeko baina baita 
beste espezieak sartzeko ere (E. angustifolium, C. vulgaris eta Vaccinium myrtillus). 
Garai egokia denean, zohikaztegi berean biltzen dira haziak, negutegian erein eta 
udaberrian aldatzen dira. Urtero 1.000 E. vaginatum landare inguru sartzen dira (9. 
irudia).

7. irudia. Erreka txikietan zohikatzaren atxikitzea eta landaretza sustatzeko Lawson altzifre enborrarekin 
eraikitako dikeak.
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8. irudia. E. vaginatum 
espeziearen aurrean 
Eriophorum angustifolium 
espeziearen kolonizazio 
prozesu azkarra babestu-
tako ezpondetan.

9. irudia. Eriophorum 
vaginatum landaketa 
berreskuratutako eremuetan.

Lehen emaitzak
Aipatu esku-hartze horien ostean, emaitza ikusgarriak lortu dira gurpil errailez bete-
riko pistaren berreskurapenean, inguruko landareen errizomen berezko hedapenari 
esker, eta ezpondetan sarturiko landaretxoek sustraitze eta garapen kementsuak izan 
dituzte, hegoaldeko haize idor gogorren eta neguko hotzen zein izotzen eraginpean 
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10. irudia. "Bollo”-aren presentzia, hain ohikoa dena Ordunteko gailurretan.

dagoen Zalamako gailurreko klima gogorra izanda ere. Zalama inguruko ingurumen 
baldintzek, jarduera turfogenoa ahalbidetzen eta zohikaztegiaren berreskurapena 
sustatzea eta laguntzea posible egiten dutela pentsarazten digute.

Hala eta guztiz ere, azken mendean, baldintza klimatikoak eta euri, elur, izotz 
zein behe-laino baldintzak aldatu egin dira, eta baliteke Zalamako estaldura-zo-
hikaztegiaren funtzionalitatea mantentzeko mehatxu nagusia  klima aldaketa izatea. 
Izan ere, Zalamako gailurrean ematen diren baldintza bereziak enklabe honen jarrai-
tasuna bermatzen dutenak dira, non, urez beteriko lainoak hegoaldeko haizeekin bat 
egiten duten eta haize atlantiarrek daramaten hezetasuna atxikitzen duten. Haizeak 
Pozo Negro mendi-hegaletik gora doazen heinean, garaierarekin hozten doaz eta Za-
lamako zohikatz landarediaren gainean kondentsatuta bukatzen dute, landareak eta 
lurra euri bertikalez bustiz.

Karrantzan “bollo” deituriko fenomenoaren baldintza berezi hauen ondorioz, eta 
behe-lainoaren antzeko laino zurixka bat sortzen da, Zalamako gailurrera atxikita ge-
ratzen dena, zeina, urez beteta dagoen eta 13.000 m-ko garaiereara igotzeagatik na-
hiko tenperatura baxua duen (10. irudia). “Bollo” hau oso ohikoa da neguan eta oso 
arraroa udan, urez hornitzen ditu Ordunteko gailurrak, bereziki Zalamako eremua eta 
zohikatzaren iraunkortasunarekin lotua egon liteke.
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Etorkizuneko erronkak
LIFE+ Ordunte Jasangarriari esker, zohikaztegiaren egoera hidrologikoaren behake-
ta jarraitua abiarazi da, hezetasun edafikoaren baldintzen datuak lortzeko, jarritako 
sentsore eta dataloggers-en bitartez. Monitorizazio honek aparteko garrantzia izan 
dezake hezetasun handiagotan edo txikiagotan hedatzen diren espezieen distri-
buzioa ezagutzeko, lehengoratze prozeduran dagoen zohikaztegiaren funtzionalita-
te prozesua ebaluatzeko, eta habitataren etorkizuneko kontserbazioa aurreikusteko.

Halaber, LIFE proiektuek sustatzen dituzten dibulgazio lanak eta zentzu hone-
tan egin diren esfortzuek, kolaborazioak eta sinergiak egitea ahalbidetu du. Honela, 
Erresuma Batuan zohikaztegien arloan hainbat ikerketa egin dituzten Nottingham 
Trent University-arekin, hitzarmen bat egin da. Izan ere,  Notthingham Trent Uni-
bertsitatearen ekarpenak balio handikoak dira LIFE+ Ordunte Jasangarria proiektua-
rentzat, lurreko laser eskaner (TLS) bidez, zohikaztegiaren mikrotopografia mapak 
egiteko, eta Dronen (UAV) bidez, guneko kudeaketa lanak egiteko.

Oraindik, zohikaztegien funtzionamenduaren ikerketari lotutako erronka berriak 
daude, batez ere, artzaintzaren gabeziak landaretzan izango duen eraginarekin erla-
zionaturik. Espezie mosaikoa dagoen eremuetan ikerketa partzelak jartzea komeni-
garria izango litzateke, zohikaztegiaren barruan eta kanpoan, abereen gabezian es-
pezie bakoitzaren kolonizazio prozesuak nola gertatzen diren ikusteko. Artzaintzaren 
gainbeherak eragin hain onuragarria izan badu, zohikaztegiko espezieen distribuzio 
aldaketei adi egotea komeni da.

Zalantzarik gabe, 30 urte hauek oso garrantxitsuak izan dira Zalamako Zohikaz-
tegiaren balioak azpimarratzeko eta enklabearen berezitasunak jendarteratzeko. Es-
perantzagarriak diren lehengoratze zantzuak egon badira ere, Bizkaiko Foru Aldun-
diak hasitako kontserbazio ekintzei esker, emaitzen jarraipenak eta behaketak, epe 
motz eta luzean, enklabe honen kudeaketa egoki orokorrerako guidaleorrak eskaini 
ditzake.
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Laburpena
Estratu muszinalaren transferentzia metodoa, laborantza helburuekin landutako zohikazte-
gi onbrotrofikoak lehengoratzeko teknika bat da, honen helburua, zohikatzaren produkzioa 
berpizteko Sphagnum geruzaren berrezarpena izanik. Artikulu honek, Kanada ekialdean, 
eta metodologia hau erabiliz egindako 53 lehengoratze proiekturen emaitzen jarraipen 
proiektu bat laburbiltzen du, bi helburu nagusi jarraituz: 1) hazitako landarediaren  ha-
zkuntzan eragina izan zuten faktoreak eta ondorengo arrakasta arakatzea eta 2) landaredi 
honen denboran zeharreko eboluzioa eta lehengoratzearen arrakasta ebaluatzeko honek 
duen eragina deskribatzea. 246 lursail iraunkorretan egin ziren 946 behaketetan, lehen-
goratze prozesua bukatu ondorengo 3 eta 15 urte arteko denbora tartean, erredundantzia 
analisi batek (RDA) eta beste sailkapen analisi batek (k-means), lehengoratzearen ondoren 
lursailen % 24k ez zutela landaredia lehengoratu argitu zuten, lursail hauetan zohikatz 
biluzia nagusitzen zelarik, eta emaitza hauen arduradun nagusiak, lehengoratzearen ondo-
rengo uda lehor zein beroa eta inguruko lursailen ustiapenaren emendioa izan ziren. Me-
todologiaren aplikazioan hartutako bestelako erabaki teknikoak ere, funtsezkoak izan zi-
ren lehengoratzearen arrakasta azaltzeko. Adibidez, lehengoratzea udaberrian egitea, udan 
edo udazkenean izan beharrean, beste goroldio baten nagusitasuna ekarri zuen, hirugarren 
alternatiba gisa: Polytrichum strictum (lursailen % 22a), zeinak, % 30eko estalduratik be-
hera dagoenean Sphagnum espeziearen aitzindari gisa jarduten duen. Bukatzeko, esan be-
harra dago, proiektu gehienetan (lursailen % 54a) Sphagnum geruzaren lehengoratze joera 
tenporala sumatu zela. Oinarrian, ustiatutako zonaldeen drainatze zanga sarea eraginkorki 
oztopatzea izan zen honen arrazoia. Jasotako emaitzek, zohikaztegi hauen lehengoratze 
sistematikoaren aldeko ideia indartzen dute.

Gako-hitzak: zohikaztegien lehengoratzea; estratu muszinalaren transferentzia; zohikatza-
ren ustiaketa; cutover zohikaztegiak.

Aurkezpena
Zohikaztegiek Kanada herrialdeko azaleraren 114 milioi hektarea estaltzen dute 
(lurraldearen % 10a gutxi gorabehera; Canadian Sphagnum Peat Moss Association, 
2016). Hauetatik, 25.000 ha (totalaren % 0,02a) laborantza helburuekin ustiatuak 
dira edo izan dira, gehienak, herrialde honetako hegoaldeko probintzietan kokatuak: 
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Québec eta New Brunswick (Graf et al., 2012). Hauetako gehienak xurgatze meto-
doaren bidez ustiatuak izan dira, 1960-70 urteetatik erabilitako metodoa, eta oro 
har, Sphagnum spp-a nagusitzen den zohikaztegi onbrotrofikoetan egin da.

Ustiaketa metodo hau aurrera eramateko beharrezkoa den makina pisutsuak sar- 
tzea ahalbidetzeko, zohikaztegiaren drainatze sakona beharrezkoa da, eta horreta-
rako, zonaldean errektangeluarki banatzen den zanga sare bat induskatzea beha-
rrezkoa da. Prozesuan landaredi guztia kentzen da eta zohikatz onbrotrofikoa, ne-
kazaritzarako kalitate handiagoa duena, lodieraren azken 50 cm arte kentzen da, 
kalitate baxuagokoa, eta bertan, geruza minerotrofikoa agertzen da (Poulin et al., 
2005; 1. irudia). Landarediak, era honetan ustiaturiko zohikaztegiak oso gutxitan 
birkolonizatzen dituzte (Poulin et al., 2005; Triisberg et al., 2011) eta gertatzeko-

tan, espezie baskular dominatzaile gutxi batzuek egiten dute, neurriak hartzen ez 
badira, egoera hau hamarkadetan mantenduz (Poschlod et al., 2007).

Canadian Sphagnum Peat Moss Association-en azken estimazioen arabera, us-
tiatutako zohikaztegietatik 1.800 hektareek, 2006an lehengoratze edo berresku-
ratze prozedurak jasan zituzten, eta beste 3.000 hektareek hurrengo bost urteetako 
lehengoratze proiektuen baitan sartu ziren (Graf et al., 2012). Zohikatzaren xurgatze 
eta aprobetxatze metodoen egokitzeak, ustiaketek mineral geruzara iristea ahalbide-
tu badute ere, eta baldintza “minerotrofikoagoetan” daudenak utzi (“cutaway” erako 
zohikatztegiak, ikusi Graf & Rochefort, 2008; Graf et al., 2012), egun arte, lehen-
goratze lanetan eginiko esfortzu handienak materia organikodun hondakin geruzak 
dituzten zohikaztegietan egin dira (“cutover”-erako zohikaztegiak).

Artikulu honen oinarria, azken hauetan egiten diren lehengoratze proiektue-
tan, nagusiki, Sphagnum espeziea nagusi den landaredi komunitateak birsartzean 
datza (Rochefort, 2000; Rochefort et al., 2003; Rochefort & Lode, 2006). Sphag-
num briofitoen genero bat da, eta orokorrean, zohikaztegi onbrotrofikoetan nagusi 

1. irudia. Xurgapen 
metodoaren bidez 
ustiaturiko zohikazte-
gia. Drainatze zanga 
primario bat behatzen 
da aurrealdean.
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da (bogs; Rydin & Jeglum, 2006). Sphagnum-ak habitataren egitura espezieak dira, 
eta epe luzean, zohikatzaren metaketa prozesua berpizteko gai dira. (van Breemen, 
1995). 

Honela izanda, lehengoratzearen azken helburua ustiaturiko lursailak landaredi 
jarraieraren bidean jartzea da, zeinak, batzuetan, zohikatztegien C hustubide funtzio 
ekologikoaren galera ekidingo duen (Rydin & Jeglum, 2006).

Ustiatutako eta erabilerarik gabeko “Cutover” erako zohikaztegietan Sphagnum 
birpopulatzeko egin ziren lehen lehengoratze lanetan, sartutako espezieak geratzen 
den zohikatzaren baldintza fisiko-kimikoetara egokitzean oinarritu ziren, arrakasta 
txikiarekin (Wind-Mulder et al., 1996). Sphagnum zatiak, topografikoki hondoratu-
tako zonaldeetan (hollows) eta drainatze zangetan sartzeko saiakerak ere egin ziren, 
gainontzeko zohikaztegira berehalako hedapena izango zuelakoan, baina ez zen ger-
tatu (Rochefort & Lode, 2006).

Ikerketa hauen inflexio puntua, jada garatuak zeuden kolonia helduen habitaten 
baldintzak birsortu beharrean, Sphagnum-aren hedapenerako beharrezkoak diren 
baldintza mikroklimatikoak kontuan hartzen hastean izan zen, (Rochefort & Bastien, 
1998; Rochefort & Lode, 2006). Honela, “cutover” motako zohikaztegietan siste- 
matikoki aplikagarria zen lehengoratze metodo bat lortu zen: estratu muszinalaren 
transferentzia metodoa (the moss layer transfer technique, Quinty & Rochefort, 
2003; Graf et al., 2012).

Estratu muszinalaren transferentzia metodoak lau etapa ditu: 

1) Zohikaztegiaren baldintza hidrologikoak hobetuko dituen topografiaren birze-
haztea eta drainatze zangen estaldura, 2) laster ustiatuko den zohikaztegi emai-
le batetik aurretiaz bildutako Sphagnum diasporen dispertsioa, 3)  Sphagnum 
zatiak lehortzetik babestuko dituen lasto geruza bat (mulch) jartzea, eta 4) (ba-
tzuetan) Sphagnum-aren ezartze eta garapena erraztuko duten espezie aitzinda-
rien kolonizazioa laguntzeko P-z ongarritzea.

Ekimen hauen arrakasta ebaluatzeko eginiko epe luzeko jarraipenak, hamar urte-
ko denbora tartean, utzitako zohikaztegietan Sphagnum-aren ia erabateko estalketa 
lortu daitekeela erakutsi zuen (Boudreau & Rochefort, 2008; Poulin et al., 2012). 
Hala ere, kasuen % 40ean metodoak norabide okerrak hartzen ditu (González et 
al., 2013a; 2014a). 1990eko hamarkadaz geroztik, Laval-eko Unibertsitateko Zo-
hikaztegien Ekologiaren Ikerketa Taldea epe luzeko jarraipen plan bat jarraitzen ari 
da  (Québec, Kanada; GRET-PERG, 2016,) eta metodo honen bidez, Sphagnum-a 
lehengoratze puntu guztiak kolonizatzeko gai ez izatearen faktoreak zehaztu dira, 
honela, metodoa ere hobetzeko.

Artikulu honek jarraipen plan honen azterketaren ondorioz lortutako ondorio ba-
tzuk laburtzen ditu, González & Rochefort (2014)–ek sakonki argitaratuak. Zehazki, 
“cutover” erako eta estratu muszinalaren transferentzia metodoaz lehengoratutako 
ustiatu eta ustiapenik gabeko zohikaztegi onbrotrofikoak kolonizatutako landareen 
gaineko hurrengo faktoreen eraginak aztertu ziren: drainatzea, zohikatzaren ezauga-
rri fisiko-kimikoak, meteorologia, kudeaketa-teknikoa eta pasaiaren kudeaketa. Bi-
garren helburua, denboran zeharreko landarediaren eboluzioa deskribatzea eta ho-
nen inplikazioak lehengoratze prozesuaren arrakastaren ebaluazioan.
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Metodologia
 Ikerketa eremua

Ikerketa honek zohikatzaren industriak, Zohikaztegien Ekologiaren Ikerketa Taldea-
ren kolaborazioarekin (PERG-GRET, 2016), egindako 53 lehengoratze proiektu bar-
neratzen ditu. 53 proiektuak Quebec eta New Brunswick probintzietan kokatzen 
dira, konkretuki hiru zonalde klimatikoetan dauden “cutover” erako 12 zohikazte-
gi onbrotrofikoetan (Environment Kanada, 2012): eskualde Atlantiarra (14 sektore 
5 zohikaztegitan), San Lorenzo ibaiko eskualdea (14 sektore 6 zohikaztegitan) eta 
Saint-Jean lakuaren eskualdea (24 sektore zohikaztegi batean; 2. irudia). Proiektu 
bakoitzak sektore laukizuzen bat dauka (drainatze zangez mugatua), zeina, estratu 
muszinalaren transferentzia metodoaren bidez homogeneoki, espazialki eta tenpora-
lki unitate independente gisa lehengoratu zen. Sektoreak 5 km-rainoko distantzieta-
ra egon zitezkeen, zohikaztegi berean edota zohikaztegi desberdinetan.

Lehengoratzearen ostean, jarraipen plan batek 5m2–ko 256 lursail iraunkorren 
landare komunitatearen aldaketak bildu zituen. Sektore bakoitzeko lursail kopurua 
ezberdina zen (1etik 30era) tamaina (1he-tik 30he-ra) edota sektorearen birprofila-
tzearen ondorioz gauzatutako heterogeneitate topografikoaren arabera. Lehengora- 
tze zaharrena 1994. urtekoa da eta berriena 2008 urtekoa (González & Rochefort, 
2014). 

	

	

Saint-Charles-de-Bellechasse	(1)	

Kent	(7)	

Baie-Sainte-Anne	(1)	

Pokesudie	(2)	
Inkerman-Ferry	(2)	

Chemin-du-Lac	(7)	

Bois-des-Bel	(1)	

Saint-Modeste	(2)	
Verbois	(2)	

Sainte-Marguerite	(25)	

Pointe-Lebel	(1)	

Maisonnette	(2)	

2. irudia. Québec eta New Brunswick (Kanada ekialdea) probintzietako 12 zohikaztegietan kokaturiko 53 
sektore lehengoratuak. Elsevier-en baimenarekin erakusten da González & Rochefort (2014)-en 1. irudia.
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 Landarediaren laginketa

Berreskurapena egin ondorengo hirugarren urteko udazkenean egin zen landaredia-
ren laginketa lursail iraunkor bakoitzean, honen ondoren, bi urtetik behin 9. urtera 
arte (kasu batzuetan 10 edo 11 urte), eta handik aurrera hamabostean behin. Hiru-
garren urtea hasiera data bezala jarri zen, espezie batzuk (goroldioak bereziki) hasie-
rako faseetan identifikatzea zaila delako eta finkatuta zeuden aleak zirela ziurtatze-
ko.  Datu serie laburrenak behaketa bakarra zuen bitartean (3 urte lehengoratzearen 
ostean), lehengoratze zaharragoa zuten sektoreek, lehengoratze ondorengo 6tik 15 
urtetarainoko behaketak zituzten (González & Rochefort, 2014).

Landaredi baskularrentzat lursail iraukorraren barruan sistematikoki kokatutako 
m2 bateko lau koadrante erabili ziren. Koadrante barneko landare baskular guztiak 
(zuhaitzak, zuahixkak eta belarrak) espezie mailan identifikatuak ziren, eta hauen 
estaldura (bertikalki proiektatua) zein zohikatz biluzia begiz estimatu ziren. Briofito 
eta liken espezieen estaldura 25 cm2–ko 20 kuadrantetan balioetsi zen, eta aurre-
koak bezala, lursail iraunkorraren barnean sistematikoki kokatuak izan ziren. Ikerke-
ta honetarako erabili diren landarediaren laginketak 1997. eta 2011. urteen artean 
egin ziren.

 Landaredia finkatzea zehazten duten faktore potentzialak

Lehengoratzearen arrakasta baldintzatuko luketen aldagaiak bost taldetan banatuak 
izan ziren: 1) drainatzea, 2) zohikatzaren baldintza fisiko-kimikoak, 3) meteorologia, 
4) kudeaketa-teknikoa eta 5) paisaia.

1) Drainatzea. Seguruenik lehengoratutako sektorearen ezaugarri hidrologikoa 
izan daiteke Sphagnum geruzaren berreskurapenerako baldintzarik garrantzi- 
tsuena (Price et al., 2003; Holden et al., 2004). Sphagnum-ak ur kantitate al-
tua behar du (< 40 cm zohikatz azal geruzaren azpian), hezetasuna > % 50 eta 
substratuaren presioa > -100 mb (Price & Whitehead, 2001). Honela, sektore 
bakoitzaren drainatzea hiru aldagairen arabera ebaluatua izan zen: zanga pri-
marioen oztopatzearen eraginkortasuna, zanga sekundarioen oztopatzearen era-
ginkortasuna, sektorearen uholde erregimenaren homogeneitatea. Zanga pri-
marioak askoz ere sakonagoak dira (> 1m) eta sektorea mugatzen dute, zanga 
sekundarioak, aldiz, ura sektorearen barnera drainatzen dute eta ez dira hain 
sakonak (< 1m). Aldagaiak 2012ko udan begiz estimatuak izan ziren, eskala 
semikuantitatibo baten bidez (ikus aldagaien azalpen sakonagoa: González & 
Rochefort, 2014). 

2) Zohikatzaren baldintza fisiko-kimikoak. Hondakin zohikatzaren des-
konposizio mailak, honen porositatea eta konduktibitate hidraulikoa bezalako 
baldintza fisikoak zehazten ditu eta zohikatzaren barnean uraren mugimendua 
baldintzatzen du (Schlotzhauer & Price, 1999). Izotza altxatzea (frost heaving)  
bezalako beste prozesuek, zohikatz biluziaren landarediaren birkolonizazioa eki-
din dezakete (Groeneveld & Rochefort, 2002). Hondakin zohikatzaren sakone-
rak (Triisberg et al., 2014) baita honen kimikak ere, emango den landaredia 
baldintza dezakete (Andersen et al., 2011). Honela, sektore bakoitzeko zohika- 
tzaren baldintza fisiko-kimikoak lursail iraunkorraren aldamenean bildutako 
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hondakin zohikatzetik zehaztu ziren. 1:10 diluzio batean, pH-a eta konduktibi-
tate elektrikoa neurtu ziren, azken hau, Sjörs-en arabera zuzendua (1952). Des-
konposaketa maila eskuz ebaluatu zen Von Post eskalaren arabera (Von Post & 
Granlund, 1926). Hondakin zohikatzaren sakonera barra metaliko baten bidez 
neurtua zen.

3) Meteorologia. Sphagnum zatiek hezetasun maila baxuak jasaten ez dituz-
tenez, lehengoratzearen ondorengoko lehen hazkuntza fasean baldintza me-
tereologikoak esanguratsuak dira (Sagot & Rochefort, 1996; Campeau et al., 
2004; Chirino et al., 2006). Hileko tenperaturen eta prezipitazioen datuak sek- 
tore bakoitzetik gertuen zeuden estazioetatik bildu ziren (Environment Kanada, 
2012), hurrengoak kalkulatzeko: lehengoratze lanen ondorengoko lehen hazkun- 
tza urtaroko udaberriko (maiatza-ekaina), udako (uztaila-abuztua) eta udazke-
neko (iraila-urria) tenperatura eta prezipitazio akumulazioa (adibidez; lehengo-
ratzea udazkenean egin bazen hurrengo urte naturalean). Horretaz gain, udako 
egun euritsuak eta urtaroko lehortea irudikatzeko prezipitaziorik gabeko egun 
kopuru maximoa (≥ 2 mm · egun-1) zenbatu ziren. Bi ur milimetro da, lastoak 
(mulch) babesten dituen diasporentzat erabilgarria izan aurretik, honek hartzen 
duen ur kopuruaren estimazioa.

4) Kudeaketa-teknikoa. Proiektuaren kudeaketak edota lehengoratze meto-
doaren aplikazioan emandako alderdi teknikoek, lehengoratzearen arrakasta ze-
haztu dezakete. Adibidez, ez dago argi P bidezko ongarritzea beharrezkoa den 
kasu guztietan, edo zohikatzaren izotza altxatze fenomenoarekiko sentikorrago 
diren lekuetara mugatu beharko litzatekeen. P-ak Sphagnum-aren aitzindari den 
espezie baten ezarpena errazten du: Polytrichum strictum briofitoa (Groeneveld 
& Rochefort, 2002; Sottocornola et al., 2007). Jarraian dagoen informazioa 
jaso zen: lehengoratze lanen urtaroak (udaberria vs. uda/udazkena), ustiapena 
utzi eta lehengoratzearen arteko denbora tartea (urteetan), sektorearen tamaina, 
sektore emailearen eta lehengoratutako sektorearen arteko tamaina ratioa eta 
lehengoratzearen eta P bidezko ongarritzearen arteko denbora tartea (urteetan).

5) Paisaia. Bukatzeko, esan beharra dago zohikaztegi onbrotrofikoetako landa-
rediaren konposizioa, ingurunean dauden giza jarduerek eragina (nekazarizta, 
baso-erabilerak) izan dezakeela (Pellerin & Lavoie, 2000; 2003; Lachance & La-
voie, 2004; González et al., 2013b; 2014b). Honela, okupatutako lurren 500m-
ko buffer batean, natur erabilera(basoak, ur-masak eta zohikaztegiak nagusiki), 
ustiatzen ziren zohikaztegiak, lehengoratutako zohikaztegiak, ustiatutako eta on-
doren utzitako zohikaztegiak, eta beste erabilera antropikoen (nekazaritza nagu-
siki) portzentajeak lortu ziren, eskura zeuden Google Earth-en airezko argazki 
interpretatuz (xehetasun gehiagorako ikus González & Rochefort, 2014).

 Datuen prozesatze eta analisi estatistikoak

Koadrante ezberdinetan lorturiko estaldura datuen batez bestekoa egin zen partze-
la iraunkor bakoitzerako, espezie baskular zein ez baskularrena, eta hondakin zo-
hikatz biluziarena, eta datu hauekin landaredia matrize bat sortu zen, lursail eta 
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urte bakoitzeko lerro bat eta espezieko zutabe bat sortuz (matrizearen tamaina: 946 
x 88). Gure ikerketa objektua lehengoratutako sektoreak baziren ere, unitate esperi-
mentalak lursail iraunkorrak izan ziren eta honek, sektoreko landarediaren koloniza-
zio ez homgeneoa ebaluatzea ahalbidetu zuen (adibidez, birprofilatze desegoki ba-
tek landaredi oso desberdinaren hazkuntza ondorioztatu zezakeen sektore berdineko 
gune ezberdinetan).

Hasteko, Erredundantzia Analisi bat (RDA; Legendre & Legendre, 2012) egin 
zen, non, Hellinger transformaziora egokitutako landaredi matrizea “Y” izan zen, eta 
landarediaren konposizioa potentzialki azaldu dezaketen faktoreak (drainatzea, zo-
hikatzaren baldintza fisiko-kimikoak, metereologia, kudeaketa-teknikoa eta paisaia) 
“X” izan ziren. Erredundantzia analisia, antolamendu kanonikoko multialdaera ana-
lisi bat da, zeina, landare konposizioaren informazioa esangura ekologikodun ardatz 
gutxi batzuetara laburbiltzeko gai den (normalean bi baino ez dira interpretatzen), 
eta ardatz hauek aldagai independente batzuen funtziopean azaltzen dira (iragar-
leak), aldagai bakarreko erregresio lineal anitz batek egingo lukeen moduan (Legen-
dre & Legendre, 2012). RDA-ren esangura maila 9999 permutaziodun test baten 
bidez ebaluatua izan zen.

RDA-ren interpretazioa errazteko, landarediaren matrizea (Hellinger ondoren) k-
means-etan zatikatua izan zen (Legendre & Legendre, 2012). Honela, behaketak 
(lursail x urte), aurretiazko taldetan sailkatuak izan ziren lehengoratze arrakastaren 
arabera, (irizpidea = estaldura muszinalaren berreskurapena, lehentasunez Sphag-
num). Hau egin ondoren, RDA-k definituriko espazio kanonikoan, lursailen ibilbi-
dea aztertu zen, baita lursail hauen aldaketak denboran ere, ki talde batetik kj talde 
batera. 

Analisi guztiak R software estatistikoarekin egin ziren (2.15.2 bersioa). Analisia-
ren xehetasun gehiago izateko, ikus González & Rochefort (2014).

Emaitzak
 Lehengoratzearen ondorengo egoera posibleak

Hellinger-en bidez transformaturiko landarediaren matrizearen aldakortasunaren 
% 30,3a RDA-k azaldu zuen (r2 egokitua = 0.303, F = 20.566, P < 0.001). RDA-ren 
lehen gradienteak Sphagnum rubellum, S. fuscum eta Polytrichum strictum gain-
geruzak agertu zireneko behaketak zohikatz biluzietatik ezberdindu zituen, hauetan 
ere, ohikoa zen Betula generoko zuhaitzak eta Dicranella cerviculata briofitoa aurki- 
tzea (RDA1, espezieen grafikoa, 3. irudia). Bigarren ardatzak Eriophorum vaginatum, 
Sphagnum rubellum eta S. magellanicum bezalako bog-etako ohiko espeziez osatu-
riko behaketak, P. strictum goroldio espezie aitzindariak nagusi ziren behaketetatik 
bereiztu zituen (RDA2, espezieen grafikoa, 3. irudia). RDA-ren lehen bi ardatzekin 
batera, k-means bidezko zatiketak 946 behaketak hiru taldetan antolatu zituen. Tal-
de hauek, beraien landaredi konposizioaren arabera, lehengoratzearen ondorengoko 
hiru agertoki posible islatu zituzten: Arrakasta (Sphagnum spp.-aren nagusitzea, 
402 behaketetan; 4. irudia), Porrota (zohikatz biluziaren nagusitzea, 359 behakete-
tan; 5. irudia); eta Alternatiba (P. strictum nausitzea, 185 behaketetan; 6. irudia).
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3. irudia. RDA (scaling = 1) ikertutako 256 lursail iraunkorrak 53 sektoreetan kokatuak. Ikusgarri izateko, 
espezie eta faktoreen koefizienteak 20 eta 7 aldiz zatikatuak izan ziren hurrenez hurren. 87 espezie eta 
zohikatz biluzi identifikatu ziren, baina koefiziente altuena zuten lehen hamarrak baino ez ziren adierazi. 
k-means elkartze metodoaren bidez sorturiko taldeak kategoria bakoitzeko lursailen % 90-a barneratzen 
duten elipsez adieraziak izan ziren. Faktore multzo bakoitzaren ekarpena faktore multzo bakoitzari ezarritako 
RDA baten bidez kalkulatu zen. Grafikoaren behaketa errazteko koefiziente altuenen eta baxuenen faktoreak 
ezkerrera eta eskumara aurkezten dira bi irudi ezberdinetan. González & Rochefort (2014)-en 3. irudia 
Elveiser-en baimenarekin aurkeztua.
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4. irudia. Arrakastatsu gisa sailkaturiko lursailaren adibidea (Sphagnum spp.-aren nagusitzea).

5. irudia. Porrot gisa sailkaturiko lursailaren adibidea (zohikatz bilusiaren nagusitzea).
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 Lehengoratzearen arrakasta azaltzen duten faktoreak

Bost faktore talde nagusiak lehengoratzearen ondorengo landaredia azaltzeko adie-
razgarriak izan ziren, jarraian garrantziaren arabera sailkatuta: kudeaketa-teknikoa > 
meteorologia > paisaia > zohikatzaren baldintza fisiko-kimikoak > drainatzea (alda-
gaien grafikoa, 3. irudia). Zohikatz biluzia nagusitzea, ohikoago izan zen lehengorat-
zearen ondorengo lehen uda berotsua izan zenean, baita lehengoratutako lursaila us-
tiaketa lursailez inguratuta zegoenean ere (RDA1 ezkerraldean aldagaien grafikoan, 3. 
irudia). Zenbat eta sartutako landaredi kopurua handiagoa izan (emaile:lehengoratze 
ratio handiagoak), Sphagnum-aren finkapena handiagoa izan zen (RDA1 eskuinera 
aldagaien grafikoan, 3. irudia). Sphagnum-ak nagusi ziren behaketak P. strictum-ak 
nagusi zirenetatik desberdindu ziren, lehenengoak, zanga sekundarioen oztopatzea 
hobea izan zelako, eta azkenak, nagusiki udaberrian lehengoratuak izan zirelako (al-
dagaien grafikoan RDA2 ardatza, 3. irudia). Neurri baxuagoan, udazken eta udako 
prezipitazio altuagoek eta udaberriko tenperatura altuagoek, P. strictum-en aurrean 
Sphagnum nagusitzea bultzatu zuten.

6. irudia. Alternatiboa gisa sailkaturiko lursailaren adibidea (Polytrichum strictum-aren nagusitzea).
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 Lursail iraunkorren denboran zeharreko eboluzioa

Lursail iraunkorretako landarediak eboluzio oso ona izan zuen behaketa ezberdine-
tan zehar. Lursail gehienak eskumarantz mugitu ziren RDA1-an (7. irudiaren ezke-
rraldean), hau da, lursailak zohikatz biluzia nagusi izatetik, denborak aurrera egin 
ahala beste bi kategorietara pasatuz joan ziren.

Lehen behaketetan “Porrota” bezala sailkaturiko 146 lursail iraunkor, lehengo-
ratzea baina hiru urte beranduago egoeraz aldatu ziren, % 50-a “Arrakasta” egoera-
ra eta % 21-a “Alternatiboa” egoerara, honela, jarraipenaren bukaeran 43 baino ez 
ziren izan “Porrota” bezala sailkatuak (7. irudiaren eskuinera). Hala ere, lehen be-
haketetan Sphagnum edo Polytrichum-ak nagusi ziren 75 lursailetatik bik baino ez 
zuten amaieran zohikatz biluzia nagusi izan. Azken urtean 134 lursail arrakastatsu 
bezala sailkatuak ziren, porrot (54) edo alternatiboa (58) bezala bukatu zutenen hi-
rukoitza. 

Sektore gutxitan lursailen % 100a izan zen kategoria berdinean sailkatua. Hala 
ere, sektore gehientek lursail dominantaren tipologia agertu zuten, horregatik, sekto-
re mailan ere, arrakasta proportzioa (%54), porrotarena (% 22) eta egoera alternati-
boena (%24) mantendu egin zen (ez dira datuak aurkezten, ikus González & Roche-
fort, 2014 informazio gehiagorako).

Lehengoratzearen ondoren ematen diren hiru agertoki posibleen eboluzio tenpo-
rala argi ikus daiteke, 246 lursailetako landare baskular eta ez baskularren taldeen 
eboluzioan, azken behaketan izandako k taldeen arabera sailkatzen badira (8. iru-
dia). Lursail arrakastatsuetan Sphagnum-ak ia lursailaren %50-a estaldu zuen le-
hengoratzetik 9-10 urte pasa ondoren. 

Honek, belarren (estalduraren batesbestekoa = %13) eta zuhaixkena (%22) haz- 
kuntza kementsuarekin batera, zohikatz biluziaren estaldura %13ra murriztu zuen. 
P. strictum nagusi zen lursailetan, azaleraren erdia baino gehiago estaltzen zuten 
Sphagnum ez ziren beste briofitoek (P. strictum bera nagusiki). Hala ere, talde ho-
netan landare baskularrak gutxi garatu zirenez, lehengoratze lanen ondoren, 9-10 
urte beranduago, ia azaleraren herena biluzik zegoen. “Porrota” gisa sailkatutako 
lursailetan edozein landarediak ez zuen azaleraren %10 estaltzen, zohikatz biluzia 
nagusituz (~% 60) eta denboran zehar egonkor mantenduz.

Eztabaida
 Lehengoratzearen arrakastaren kontrol faktoreanitza

“Cutover” erako zohikaztegien lehengoratzearen arrakasta, Sphagnum gaingeruza-
ren zaharberritzearen arabera neurtzen badugu (González et al., 2013a; 2014a, 
González & Rochefort, 2014), faktore askoren menpe dago. Ikerketa honetan bil-
dutakoetatik, lehengoratze metodoaren kudeaketaren baldintza teknikoak izan ziren 
landarediarengan eragin handiena izan zutenak (tande kontribuzioa, % 19, 3. iru-
dia). Honek, lehengoratze prozesuan hobekuntzarako aukera dagoela adierazten du. 

Aplikaturiko material kopurua (sektorearen emaile:lehengoratze ratioa) eta le-
hengoratzea egiten deneko urtaroa bezalako erabaki sinpleek, prozesuaren emaitzan 
eragina izugarria izan daiteke. Emaile:lehengoratze ratio ofiziala 1:10-ekoa da (Ro-



S
ite

 s
co

re
s 

Po
ly

tr
ic

hu
m

 

B
ar

e 
pe

at
 

Sp
ha

gn
um

 

7.
 ir

ud
ia

. 5
3 

le
he

ng
or

at
ze

 p
ro

ie
kt

ue
ta

ko
 2

46
 lu

rs
ai

le
n 

RD
A 

ko
efi

zie
nt

ea
k 

(s
ca

lin
g 

=
 1

). 
Ez

ke
rre

an
, l

eh
en

go
ra

tu
ta

ko
 s

ek
to

re
en

 ib
ilb

id
ea

. H
au

en
 b

eh
ak

et
a 

er
ra

zt
ek

o 
se

kt
or

e 
ba

ko
itz

ek
o 

ba
te

z b
es

te
ko

ak
 b

ai
no

 e
z z

ire
n 

m
ar

ra
zt

ua
k 

iza
n,

 le
rro

 b
ak

oi
tz

ak
 s

ek
to

re
 b

ak
oi

tz
ar

en
 ib

ilb
id

ea
 a

di
er

az
te

n 
du

, k
ol

or
ee

k 
az

ke
n 

be
ha

ke
te

ta
n 

iza
nd

ak
o 

ka
te

go
ria

 
ad

ie
ra

zt
en

 d
ut

en
 b

ita
rte

an
 (A

rra
ka

st
a,

 P
or

ro
ta

, A
lte

rn
at

ib
oa

). 
 S

ek
to

re
 b

ak
oi

tz
ar

en
 ze

nb
ak

ia
k 

es
pa

zio
 k

an
on

ik
oa

re
n 

az
ke

n 
po

si
zio

a 
au

rk
ez

tu
z. 

 k
-m

ea
ns

 e
lk

ar
tz

e 
m

et
od

oa
re

n 
bi

de
z s

or
tu

ta
ko

 ta
ld

ea
k 

ka
te

go
ria

 b
ak

oi
tz

ek
o 

lu
rs

ai
le

n 
%

 90
-a

 b
ar

ne
ra

tz
en

 d
ut

en
 e

lip
se

ez
 a

di
er

az
ia

k 
iza

n 
zir

en
. E

sk
um

an
 le

he
n 

be
ha

ke
ta

tik
 a

zk
en

ek
or

a 
ka

te
go

ria
z a

ld
at

u 
zir

en
 lu

rs
ai

l i
ra

un
ko

rre
n 

po
rtz

en
ta

je
a.

 G
ez

ie
n 

ta
m

ai
na

 p
ro

po
rtz

io
en

 a
ra

be
ra

ko
a 

da
, b

eh
at

u 
ar

ra
ka

st
ar

en
 e

rre
gr

es
io

a 
(g

ez
i b

er
de

ak
) g

ut
xit

an
 b

eh
at

u 
de

la
. G

on
zá

le
z &

 R
oc

he
fo

rt 
(2

01
4)

-e
n 

4.
 ir

ud
ia

 E
lv

ei
se

r-e
n 

ba
im

en
ar

ek
in

 a
ur

ke
zt

ua
.



7.
 ir

ud
ia

. 5
3 

le
he

ng
or

at
ze

 p
ro

ie
kt

ue
ta

ko
 2

46
 lu

rs
ai

le
n 

RD
A 

ko
efi

zie
nt

ea
k 

(s
ca

lin
g 

=
 1

). 
Ez

ke
rre

an
, l

eh
en

go
ra

tu
ta

ko
 s

ek
to

re
en

 ib
ilb

id
ea

. H
au

en
 b

eh
ak

et
a 

er
ra

zt
ek

o 
se

kt
or

e 
ba

ko
itz

ek
o 

ba
te

z b
es

te
ko

ak
 b

ai
no

 e
z z

ire
n 

m
ar

ra
zt

ua
k 

iza
n,

 le
rro

 b
ak

oi
tz

ak
 s

ek
to

re
 b

ak
oi

tz
ar

en
 ib

ilb
id

ea
 a

di
er

az
te

n 
du

, k
ol

or
ee

k 
az

ke
n 

be
ha

ke
te

ta
n 

iza
nd

ak
o 

ka
te

go
ria

 
ad

ie
ra

zt
en

 d
ut

en
 b

ita
rte

an
 (A

rra
ka

st
a,

 P
or

ro
ta

, A
lte

rn
at

ib
oa

). 
 S

ek
to

re
 b

ak
oi

tz
ar

en
 ze

nb
ak

ia
k 

es
pa

zio
 k

an
on

ik
oa

re
n 

az
ke

n 
po

si
zio

a 
au

rk
ez

tu
z. 

 k
-m

ea
ns

 e
lk

ar
tz

e 
m

et
od

oa
re

n 
bi

de
z s

or
tu

ta
ko

 ta
ld

ea
k 

ka
te

go
ria

 b
ak

oi
tz

ek
o 

lu
rs

ai
le

n 
%

 90
-a

 b
ar

ne
ra

tz
en

 d
ut

en
 e

lip
se

ez
 a

di
er

az
ia

k 
iza

n 
zir

en
. E

sk
um

an
 le

he
n 

be
ha

ke
ta

tik
 a

zk
en

ek
or

a 
ka

te
go

ria
z a

ld
at

u 
zir

en
 lu

rs
ai

l i
ra

un
ko

rre
n 

po
rtz

en
ta

je
a.

 G
ez

ie
n 

ta
m

ai
na

 p
ro

po
rtz

io
en

 a
ra

be
ra

ko
a 

da
, b

eh
at

u 
ar

ra
ka

st
ar

en
 e

rre
gr

es
io

a 
(g

ez
i b

er
de

ak
) g

ut
xit

an
 b

eh
at

u 
de

la
. G

on
zá

le
z &

 R
oc

he
fo

rt 
(2

01
4)

-e
n 

4.
 ir

ud
ia

 E
lv

ei
se

r-e
n 

ba
im

en
ar

ek
in

 a
ur

ke
zt

ua
.

3
5

7
9

02040608010
0

3
5

7
9

02040608010
0

3
5

7
9

02040608010
0

3
5

7
9

02040608010
0

3
5

7
9

02040608010
0

3
5

7
9

02040608010
0

3
5

7
9

02040608010
0

3
5

7
9

02040608010
0

3
5

7
9

02040608010
0

Sp
ha
gn
um

-d
om

in
at

ed
 

B
ar

e 
pe

at
-d

om
in

at
ed

 
Po
ly
tr
ic
hu
m

-d
om

in
at

ed
 

N
on

 v
as

cu
la

r 

B
ar

e 
pe

at
 

Cover (%) Cover (%) Cover (%) 

S
ph

ag
nu

m
 

B
ry

op
hy

te
s 

Li
ch

en
s 

Va
sc

ul
ar

 

H
er

bs
 

S
hr

ub
s 

Tr
ee

s 

B
ar

e 
pe

at
 

Ye
ar

s 
si

nc
e 

re
st

or
at

io
n 

Ye
ar

s 
si

nc
e 

re
st

or
at

io
n 

Ye
ar

s 
si

nc
e 

re
st

or
at

io
n 

   
  3

-4
   

   
  5

-6
   

   
  7

-8
   

   
  9

-1
0

   
   

   
   

   
   

  3
-4

   
   

  5
-6

   
   

  7
-8

   
   

  9
-1

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
3-

4 
   

   
 5

-6
   

   
   

7-
8 

   
   

 9
-1

0 

   
   

3-
4 

   
   

 5
-6

   
   

  7
-8

   
   

  9
-1

0
   

   
   

   
   

   
   

3-
4 

   
   

 5
-6

   
   

  7
-8

   
   

  9
-1

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
3-

4 
   

   
 5

-6
   

   
  7

-8
   

   
  9

-1
0 

   
   

3-
4 

   
   

 5
-6

   
   

  7
-8

   
   

  9
-1

0
   

   
   

   
   

   
   

3-
4 

   
   

 5
-6

   
   

  7
-8

   
   

  9
-1

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
3-

4 
   

   
 5

-6
   

   
  7

-8
   

   
  9

-1
0 

8.
 ir

ud
ia

. E
sp

ez
ie

 b
as

ku
la

r e
ta

 e
z b

as
ku

la
rre

n 
al

da
ke

ta
k 

es
ta

ld
ur

an
, b

ai
ta

 zo
hi

ka
tz

 b
ilu

zia
re

n 
po

rtz
en

ta
je

a.
 S

ph
ag

nu
m

-a
 n

ag
us

itu
rik

o 
lu

rs
ai

le
ta

n 
(A

rra
ka

st
a,

 1
34

 lu
rs

ai
l 

ira
un

ko
r),

 zo
hi

ka
tz

a 
(P

or
ro

ta
, 5

4)
 e

ta
 P.

 s
tri

ct
um

-a
 (A

lte
rn

at
ib

oa
, 5

8)
. A

na
lis

i h
au

 e
gi

te
ko

 a
zk

en
 b

eh
ak

et
an

 e
gi

ni
ko

 k
-m

ea
ns

 za
tik

et
ar

en
 e

m
ai

tz
en

 a
ra

be
ra

 lu
rs

ai
la

k 
ka

te
go

ria
ta

n 
sa

ilk
at

ua
k 

iza
n 

zir
en

. E
z d

ira
 1

0 
ur

te
 b

ai
no

 b
er

an
du

ag
ok

o 
da

tu
rik

 a
ur

ke
zt

en
 1

0 
ur

te
 b

ai
no

 g
eh

ia
go

ko
 s

ek
to

re
 o

so
 g

ut
xi 

eg
on

 zi
re

la
ko

 (2
7 

lu
rs

ai
l b

ai
no

 e
z 

6 
zo

hi
ka

zt
eg

ita
n)

. ‘
Br

io
fit

oa
k’

 S
ph

ag
nu

m
 e

z d
ire

n 
be

st
e 

br
io

fit
oa

k 
ize

nd
at

ze
ko

 e
ra

bi
ltz

en
 d

a 
(P

. s
tri

ct
um

 g
eh

ie
ng

o 
ka

su
et

an
). 

Go
nz

ál
ez

 &
 R

oc
he

fo
rt 

(2
01

4)
-e

n 
5.

 ir
ud

ia
 

El
ve

is
er

-e
n 

ba
im

en
ar

ek
in

 a
ur

ke
zt

ua
.



ZOHIKAZTEGIAK IDENTIFIKATU, BALORATU ETA LEHENGORATZEA: EGIN BERRI DIREN EKARPENAK50

chefort et al., 2003) eta ikerketa honetan ratioa 1:12 edo 1:15-ra jeisteak lehengo-
ratzearen porrota ondoriozta dezakeela behatu da. Bestalde, udaberrian lehengora- 
tzeak P. strictum laguntzen du, Sphagnum-en aurrean.

Honen arrazoia ondorengoa izan daitekeela uste da: udaberrian izotzaren urtzea 
gertatzen denez, makina astunek sortutako arrakalak sakonagoak dira, lurzoru he-
zeagoan eta putzuz betetakoan lan egiten dutelako, eta honek sortzen duen mikroto-
pografian finkatu daitekeen bakarra, P. strictum da. Errodadurek (20 cm gutxieneko 
sakonerakoak) Sphagnum-aren finkapena ekiditeko ur nahikoa drainatzen dute (Pri-
ce et al., 1998).

Gure emaitzek, P-ren aplikazio atzeratuak P. strictum  nagusitzearekin erlazio-
natua dagoela erakusten dute, baina zaila egiten da erlazio kausal bat ezartzea, P-a 
lehengoratzearen ondoren aplikatzen delako, ohikoa ez den zohikatz biluzi kantitate 
handia behatzen denean.

Espero zenez, faktore meteorologikoek paper garrantzitsua jokatu zuten (Taldeen 
kontribuzioa, % 17, 3. irudia). Chirino et al. (2006) iradokitzen zuenez, tenperatu-
ra altuek eta prezipitazio baxuek, gehienbat udan, ez dute lursail esperimentaletan 
Sphagnum-aren finkapena laguntzen. Chirino et al. (2006)-k ere iradokitzen zuenez, 
urtean zeharreko prezipitazioen banaketa homogeneoa garrantzitsua da sartutako 
Sphagnum zatien finkapenerako. RDA-n udako euri egun kopuru altuek eta euririk 
gabeko egun jarraituen kopuruak (“lehortea” 3. irudian), udako prezipitazio totalek 
baino pisu handiagoa izan zuenez, adierazpen hau frogatuta geratu zen. 

Harrigarria da, drainatze faktoreak landarediarengan eragin gutxien izan zuen 
faktorea izatea (% 6). Hala ere, zanga sekundarioen oztopatzearen eraginkortasunak, 
RDA-ren bigarren ardatza hobekien azalduko lukeen faktorea izan zen, hots, oztopa- 
tze hobea Sphagnum–ekin erlazio handiagoa zuen P. strictum-ekin baino. Nahiz eta 
beharrezkoa den balantze hidrologikoan zanga sekundarioen oztopatze hobeak duen 
eragina lehengoratze guneetan sakonago ikertzea , “zanga sekundarioen oztopatze 
eraginkortasuna” aldagaia eta “sektorearen uholde erregimenaren homogeneitatea” 
aldagaia estuki erlazionatuak zeudela behatu zen (Spearman korrelazioa = 0,71, 
P < 0,001).

Bestalde, zanga primarioen oztopatze hobeak ez zuen eragin esanguratsurik 
izan Sphagnum-aren kolonizazioan. Paradoxikoa badirudi ere, honela azaldu daite-
ke: nahiz eta zanga primarioak oztopatu, aldameneko sektoreetan ustiaketak jarraitu 
zuenez, azken hauek beste zanga primario batzuen bidez drainatuak izaten ziren. 
Azalpen honek indarra hartzen du, aldamenean ustiaturiko sektoreen portzentajea, 
zohikatz biluziaren nagusitasunarekin positiboki erlazionatua dagoela ikustean. Gai-
nera, aldameneko sektore ustiatuen drainatze aktiboak, lehengoratze sektoreetan 
duen eraginaz gain, zohikatzaren ustiaketarekin erlazionaturik dauden beste fakto-
reek ere proiektu batzuen porrotean eragin izan zezaketen. 

Adibidez, airez iristen den zohikatz lehorraren erorketa (Faubert & Rochefort, 
2002), landare diaspora gutxiago iristea (Poulin et al., 1999), etab. Arrazoi hauen-
gatik guztiengatik, baita erabilerarik gabe egotearen eta lehengoratzearen arteko 
denbora tarteak luzeagoak izateak Sphagnum-aren finkapenarekin eta garapenarekin 
erlazionaturik egoteagatik ere, gomendagarria izango litzateke lehengoratze proiek-
turik ez egitea sektore isolatuetan, ustiaketa bukatua dagoen eta unitate hidrologiko 
autonomo gisa tratatuak izan daitezkeen zohikaztegietan egitea baizik. 
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Izan ere, utzitako sektore txikiagoak eta aktiboki ustiaturiko sektoreez inguratuak 
zeudenak baino, metodo tradizionalen bidez (xurgatzea baino lehenagokoak) ustia-
turiko sektore handiagoak espontaneoki eta azkarrago lehengoratu zirela behatu zen 
Girard et al. (2002). Nahiz eta korrelazioa ahula izan, Sphagnum-ari sektore han-
diak txikiak baino estuago lotuak zeudela behatu zen.

 Denboran zeharreko lehengoratzearen eboluzioa

Lehengoratzearekin, ustiaturiko zohikaztegien egoera ekologikoa guztiz berreskuratu 
ez bazen ere, ikerketaren ondorioz, lehengoratutako zohikaztegietan denbora espa-
rru erlatiboki laburretan (~10 urte) landarediaren konposizio aldaketa handiak lortu 
zitezkeela ikusi zen. Jatorrian, zohikatz biluzia nagusi zen lursailetan, lehen behake-
tetatik azkenetara kategoriaz aldatu ziren. Hala ere, azken egoera desiragarriena, 
Sphagnum nagusitzea, oso egonkorra izan zen: behin lortuta, gutxitan aldatu zen. 
Emaitza hau oso positiboa da, izan ere, badirudi lehenago edo beranduago, lehengo-
ratzeak helburu desiragarriak lortzen dituela 

Lursail batzuk egoeraz beste batzuk baino azkarrago aldatu ziren, honek, le-
hengoratzearen arrakastaren ebaluaziorako momenturik egokiena zein den galdetze- 
ra garamatza. Rochefort et al. (2013)-ren arabera, gutxienez, lehengoratze lanak 
egin zirenetik hamarkada bat pasa arte ez litzateke lehengoratzearen arrakasta eba-
luatu beharko. Momentu horretan, ebaluazioa lehengoratutako sektorea eskualdeko 
erreferentziazko sistemekin alderatuz egin beharko litzateke (Poulin et al., 2012; 
Rochefort et al., 2013). Pouliot et al. (2011)-ek, adibidez, “cutover” erako zohikaz-
tegietan “hollow-hummock”-en mikrotopografia tipikoa lortzeko 10 urtetik 30 urte-
rainoko gutxiengo aldia beharrezkoa dela ikusi zuen. 

Hala ere, inplementazioaren ondoren (≤ 5 urte Kanada ekialdean) lehengoratzen 
dutenek beraien lehengoratze lanak ebaluatu beharko lituzkete, bai  ingurumen ziur-
tagiriak lortzeko edo legedia betetzeko. Lehengoratzea prozesu naturala azkartzean 
oinarritzen denez (Walker et al., 2007), ikerketaren ikuspuntutik, zohikatza nagusi 
izateak (“porrot” gisa sahilkaturiko sektoreak) lehengoratze prozesuaren porrot gisa 
ulertu beharko litzateke, nahiz eta, egoera tenporal baten aurrean egon. 

Honela, proiektu baten porrota denbora zehatz baten ondoren esperotako lan-
darediaren gabezia gisa definitu beharko litzateke. Ikerketa honetan, lehen urteetan 
zehar lursailetako landarediaren konposizioa oso azkar aldatu zela ikusi bazen ere, 
ondorengo behaketetan egonkortu egin zen (RDA behaketen arteko distantziak, aur-
kezten ez diren datuak). Sektore batean egindako ikerketa batean, Bois-des-Bel–eko 
zohikaztegian Rochefort et al. (2013), lehengoratzetik gutxi gorabehera sei urte iga-
ro arte espezie ezberdinen eta landare estratuen estaldura ez zela egonkortu behatu 
zen . Hau kontuan izanik, lehengoratze proiektu baten arrakasta gutxienez bost urte 
pasa arte ez ebaluatzea gomendatzen da. Datu-base berdina erabiliz, González et 
al. (2013a; 2014a), lehengoratzearen arrakasta lehenago nola aurreikusi daitekeen 
eztabaidatu zuten (3 urte lehengoratze lanak bukatu ondoren). 
Hasiera batean, zohikatz biluzia nagusituriko lursailak baino gutxiago izan arren, 
maiz behatu zen P. strictum nagusi izandako lursailetan, Sphagnum nagusi izatera 
pasa zirela. P. strictum izatetik Sphagnum izatera izandako trantsizioa esperotakoa 
zen, lehen espezieraren izaera aitzindaria ezaguna delako (Groeneveld & Rochefort, 
2002; Groeneveld et al., 2007). 
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Lan berriek iradokitzen duten bezala, aitzindari izateko gaitasun hau P. strictum-en 
estaldura maila batetik beherako egoeretan baino ez da gertatzen, zehazki, lehengo-
ratzetik hiru urtera ~% 30 (González et al., 2013a). Maila hauek gainditzen badira, 
badirudi sektore lehengoratuak egoera alternatibo egonkor batera iristen direla (sen-
su Beisner et al., 2003). Kasu hauetan, eta lehengoratzearen helburua erreferen-
tziazko sistemetako Sphagnum-aren aberastasuna lortzea den kasuetan (ca. 70 %, 
Poulin et al., 2005), P. strictum  nagusitzen den sektoreetan “porrot” kategoriaren 
bigarren maila batean sartu beharko lirateke eta berriz lehengoratuak izan. 

Hala ere, mota honetako landarediak bestelako helburuak betetzen ditu, adibi-
dez, erosioa eta sektorean metatu ahal izan diren uren degradazioa ekidingo duen 
zohikatza finkatzea, edota nekazaritza eta basogintza erabilerak berreskuratzeko be-
rreskurapenaren lehen pausu modura.

Laburbilduz, estratu muszinalaren transferentzia teknikak, Sphagnum nagusitu- 
riko landaredia estaldura eman zuen lehengoratutako sektoreen % 54ean, lehengo-
ratzearen helburu nagusia zena. Gainera, portzentaje honek lehengoratzearen adina-
rekin (3tik 5erainoko tartean) handitzeko joera izan zuen. Behin lortuta, Sphagnum-
aren nagusitasuna oso egonkorra izan zen. Proiektuen laurden batek, beste goroldio 
espezie baten nagusitzea ekarri zuen, P. strictum, epe luzera zohikatzaren sorreran 
lagundu dezakeena. Lehengoratze tokietan espezie motaren finkapenean eragiten 
duten faktore ezberdinak kontrolatzen badira, nekazaritza helburuekin ustiaturiko 
zohikaztegiak sistematikoki lehengoratuak izan daitezke.
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Laburpena
Bernallán fen zohikaztegia urpetutako lautada edo zabaldi bat da, morrena artean eta 
erreka txikiez urratuta, Miera goi arroko aldean, BGL Ekialdeko Mendian (Kantabria). Fen 
zohikaztegiaren geologia Kuaternarioko metaketa batez eratuta dago, glaziar-jatorrikoa. 
Zohikaztegia zein inguruko gune malkartsua zaldi- eta behi-abereentzako bazka bezala 
erabiltzen dira uda eta udazkenean. Fen zohikaztegiak belarkaraz betetako gune bat du, 
non ziperazeak gailentzen diren, Eriophorum angustifolium besteak beste. Horretaz gain, 
gutxienez Tricophorum cespitosum eta karizeen zortzi espezie edo gehiago aurkitu dai-
tezke, Carex lepidocarpa gehienbat. Fen zohikaztegiko hezetasun gutxiagoko guneetan 
txilar lauhostoa (Erica tetralix) eta Sphagnum capillifolium eta S. papillosum goroldioa 
aurkitzen dira. Gainera, lau sahats-espezie ere aurkitu daitezke. Bestalde, Aulacommium 
palustre biofritoaren agerpenak fen zohikaztegia abere-hazkundeari lotutako eskualdea 
dela uzten du agerian. Suteak, eutrofizazioa eta gune hezearen higadura behin eta berriro 
gauzatzen dira. LIFE+ Natura “Miera Ibaiaren Biodibertsitatearen Mantentzea” (LIFE 13/
NAT/ES/899) proiektuak edo LIFE Miera-k, Bernallán fen zohikaztegiaren hobekuntzarako 
ekintza bideratua proposatu du. Horretarako, fen zohikaztegiaren abereen sarrera neurri 
batean itxiko da; eta lurzatiak aukeratuko dira gune itxiaren barnean zein kanpoan. Lur-
zatiak konparatuz ebaluatuko dira horien ezaugarri botanikoak, faunistikoak eta egoera 
fisiko-kimikoak aztertu ondoren.

Gako-hitzak: txilar lauhostoa; Miera Arroa; suteak; aberea; fen zohikaztegia.

Sarrera
Bernallán fen zohikaztegia Miera ibaiaren goi-haranean kokatzen da, San Roque de 
Riomieran (Kantabria) Ekialdeko Mendia Batasuneko Garrantzizko Lekuan (BGL). 
Urpetutako lautada edo zabaldi bat da, bi albo-morrenen artean dago kokatuta, eta 
hiru erreka txikik zeharkatzen dute Carburcoko Amildegian. Fen zohikaztegien geo-
logia, haien jatorri glaziarra dela eta, Kuaternarioko buztin, lohi eta legar metaketez 
dago osatuta, Kretazikoko hareharrietan oinarrituta, Pas haranera bidean ekialdetik. 
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Fen zohikaztegia 900 metrotako altueran kokatuta dago, 930 metroko morrenaz 
inguratuta, eta zenbait gailur eta tontorren alboan, besteak beste, El Coterón, 
1.250 m-ko altitudea duen eta Valnera Mendien parte dena, edo Castro Valnera 
(1.717 m). Fen zohikaztegiaren inguruan, hezetasuna murrizten denean, eremua 
sega-belardiez beteta aurkitzen dugu, harri-harresiez itxita, Pas inguruko paisaian 
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1. irudia. Bernayango zohikaztegiaren ikuspegi orokorra.
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2. irudia. Epilobium duriae
Egilea: Javier Goñi

ohikoak diren larrez eta abeltzainen bordaz beteta. Zohikaztegia zein inguruko gune 
malkartsua zaldi- eta behi-abereentzako bazka gisa erabiltzen dira uda eta udazke-
nean.

Bernallán Ekialdeko Mendian dago, natura-gune bat Natura 2000 Sarean bar-
neratua, non Kantabriako ekialdeko eremuko gailurrak dauden, eta ibai nagusien 
jaiotze eta ibulgunea ere bai: Pas, Pisueña, Miera eta Asón. 

Karakterizazio botanikoa
Miera ibaiaren jatorri glaziarreko haranean, 900 m-ko altitudean ura metatzen duen 
lautada, zohikaztegia edo istinga da (Lunada mendatearen iparraldean). Zohikaz-
tegia morrenak osatzen dituzten mendi-hegalez inguratuta dago Kretazikoko hare-
harrietan oinarrituta, Pas ibaiaren ekialdeko haranera bidean. Errekasto batek ur-
jauziak ditu harri horietan, eta harrigarria bada ere, hainbat espezie kaltzikolak bizi 
dira horietan, halaber Globularia vulgaris, Hypericum nummularium eta Hieracium 
mixtiforme. Horiek guztiak pagadi baten inguruan dagoen magalean.

Ur-jauziaren itzalak megaforbiak eta habitat honetan ohikoak diren beste 
hainbat espezie ditu: Adenostylis alliaria (oin-zaldia), Cardamine raphanifolia (ur-
berro), Scrophularia alpina (belarbeltza), Veronica ponae (ur-beronika), Lamiastrum 
galeobdolon (asun herrestari horia), Chaerophyllum hirsutum (apoperrexila), Valeria-
na montana (haitz-baleriana), Saxifraga hirsuta (aufarria), Epilobium duriaei (goilo-
ra) edo Alchemilla plicatula (tuisarra).

Avenula sulcata ertzezko gramineoa ere nabarmentzen da. Haren Helictotrichon 
cantabricum ahaidea beherago bizi da karedun harkaitzetan. Iratzeen artean Polys-
tichum aculeatum ere aurki dezakegu. 

Fen zohikaztegitik hurbil dauden ezponden maldetan aurki ditzakegu hurren-
goak: Arnica montana, Anemone nemorosa, Aquilegia vulgaris, Thalictrum aquile-
gifolium, Hypericum humifusum, Hypericum pulchrum, Polygonatum verticillatum, 
Scilla lillio-hyacinthus eta Scilla verna, besteak beste. 

Iratze arrunta eta otea edo elarra (Ulex gallii) zenbait gunetan daude hedatuta, 
lautadako hareharrien gainean iratze arrak (Dryopterix filix-max), soro horiko haritzi- 
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3. irudia. Tricophorum 
caespitosum
Egilea: Javier Goñi

4. irudia. Eriophorum  
angustifolium
Egilea: Javier Goñi

5. irudia. Carex lepidocarpa

ratzeak (Polypodium vulgare), kuku-prakak (Digitalis purpurea) eta sendapokiak 
(Scorzonera humilis) hazten dira, ordea.

Fen zohikaztegiak belarkaraz betetako gune bat du, non ziperazeak gailentzen 
diren, zingirako kotoi-fruituaren (Eriophorum angustifolium) ile zuri luzeak batez 
ere, zeinak zurtoinaren gainean dauden, biribildua behetik eta triangelu formakoa 
gainetik. Espezie honekin batera ondorengoak ere aurki ditzakegu: Tricophorum ces-
pitosum (zorro luzeko zoropildua) eta karizeen zortzi espezie, honakoak gutxienez: 
Carex lepidocarpa (utrikulu zintzilikarien karizea), fen neutro-basofiloen indikatzai-
lea; Carex demissa, Carex hostiana (ezkata-ertz lumadun karizea), Carex rostrata 
(moko-itxurako karizea), Carex binervis (4 cm-ko luzerako ar galburuarekin), Carex 
leporina (zabal eta antzeko buruxkadun karizea), Carex echinata (izar karizea) eta 
Carex pulicaris (muturreko buruxka bakarreko karizea).

Junkazea espezie hauek ikus ditzkegu: Juncus squarrosus, J. acutiflorus, J. bul-
bosus eta Luzula nutans. 

Zenbait tarteetan, zingirako kotoien eta haren kolore zurixkak eta muin jarraituko 
ihidien infloreszentzia arrexketatik bereizten dira (Juncus conglomeratus eta J. effu-
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6. irudia. Caltha palustris
Egilea: Javier Goñi

sus), hezetasun baxuko guneetan. Urteroko ihiak (Juncus bufonius) gertuko errepi-
dearen bazterrak kolonizatzen ditu.

Hauek dira fen zohikaztegi higrofilo honetako beste espezieak: Dactylorhiza ma-
culata, Gymnadenia conopsea eta Narthecium ossifragum (zohikaztegiko anbulo ho-
ria). Esparruan urriak dira, eta uztailean loratzen da. Oineko hostoak zapalduak 
eta akoplatuak ditu honek. Eta baita hurrengo gramineoak ere: Glyceria fluitans 
(mana belarra), Molinia caerulea (ile zuriko ligulako ezpeldia), Anthoxantum odora-
tum, Agrostis curtisii (ligula luzeko agrostidea), Holcus lanatus, Cynosurus cristatus, 
Briza media (din dila), Festuca laevigata (ardi arrauka). Zerbunoa (Nardus stricta), 
aldiz, errazago aurkitzen da fen zohikaztegiko morrena-ezpondetan.

Hori kolorea ematen diote: Senecio aquaticus (istingako Donejakue belarra), 
Crepis paludosa, Caltha palustris, Ranunculus flammula eta Potentilla erecta (zaz-
porria), bere lau petaloekin, baina zurtoina eta hostoak gorrixkak dituztenak.

Aurrekoekin batera lore koloretsuak dituzten beste hainbat espezie ere aurki ditzake-
gu komunitatean: Filipendula ulmaria (nasailora), Astrantia major, Myosotis lamo- 
ttiana (oroilorea), Cardamine flexuosa, Carum verticillatum, Valeriana dioica, Galium 
palustre eta Parnassia palustris, loraketa berantiarrekoa, oin-hosto peziolatuekin eta 
zurtoin-hosto besarkatzailearekin. 

Ohikoak dira azeri-buztanak, batez ere kono espora-emaile kamutsekoak: Equi-
setum fluviatile, erdi-hutsune zabaleko zurtoinarekin, eta E. palustre, erdi-hutsune 
estuarekin. Landare erdi-parasitoak, Pedicularis sylvatica adibidez, ohikoak dira fen 
zohikaztegian. Halere, ahaide duen hortz urdineko kurkubi horia (Rhinanthus major) 
belardi edo txilardi lehorretan garatzen da. Landare intsektiboroak, muki-belarra es-
aterako (Pinguicula grandiflora), artropodo txikietako aminoazidoen nitrogeno apurra 
eskuratzen dute hosto-itsaskor berde eta distiratsuen bitartez.
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8. irudia. Primula farinosa
Egilea: Javier Goñi

7. irudia. Potamogeton polygonifolius
Egilea: Javier Goñi

Primulazeak finkatzen dira fen zohikaztegietako pasmo-belarrekin (Anagallis tenella), 
Soldanella alpina-rekin, udaberri-lore arrosarekin (Primula integrifolia) eta Lysima-
chia nemorum-rekin batera baso-eremuetan. P. farinosa, aldiz, hareharrietan ikusten 
da, Covalruyo eremuan, Miera ibaiaren eskuin malda baino altuera handiagoetan. 

Fen zohikaztegiko hezetasun gutxiko eremuetan txilar lauhostoa (Erica tetralix) 
gailentzen da, eta beste eremu batean ere hedatzen da hosto iletsu mailakatuak eta 
30 cm baino gutxiagoko zurtoina duen txilarra, alegia. Ahaide dituen Erica cinerea 
eta Daboecia cantabrica hareharrien esparru harritsuez baliatzen dira, Erica vagans 
eta ahabiak (Vaccinium myrtilus), aldiz, ur-jauzi eta errekastez.

Fen zohikaztegiko esparruetan zingira txikiak aurkitzen dira, eta zenbait sahas-
ti Salix aurita-rekin (sahats arrunta), Salix atrocinerea-rekin (sahats iluna) eta hos-
toaren azpialdean ile zuriak dituztenak (Salix caprea eta S. cantabrica), lizarrekin 
eremua partekatzen. Hosto estuko sahatsa (Salix eleagnos) ibai nagusiaren sahas-
tien artean nabarmentzen da, ibaian behera, non hostoak aurkaratuta dituzten sa-
hatsak (Salix purpurea) eskasak diren. Potamogeton polygonifolius eta Veronica be-
cabunga-k ur-masak kolonizatzen dituzte. Fen zohikaztegia Juncus conglomeratus 
eta J. effusus ihidiz inguratuta dago, eta unbeliferetatik gertu: Angelica major eta 
Laserpitium latifolium.

Aurkitutako zenbait goroldio esfagnoak dira (Sphagnum capillifolium eta S. pa-
pillosum), Aulacommium palustre, abeltzaintza eta suteen ondorioz gailendu dire-
nak, Calliergonella cuspidata, ohikoa zohikaztegi minerotrofikoetan (fens) eta ibai 
ertzetan ohikoa den Brachytecium rivulare (Infante & Heras, 2010).

Zohikatzetik laginak hartu dira, 50 cm baino gehiagoko lodiera dutenak, eta bi 
pH neurri lortu dira haren analisian: 5,88 eta 6,37, eta baita bi konduktibitate neur- 
keta ere: 68,3 µS/cm eta 85,7 µS/cm, hurrenez hurren. Bi parametro horiek eta 
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behatutako flora kontutan hartuta, zohikaztegian 7130 eta 7150 habitat-ak esleitu 
daitezke, 92/43/CEE Zuzentarauaren arabera, non ziperazea familiako belarkarak 
gailentzen diren esparru batean eta txilar lauhostoa beste batean. 

Miera Arroan, fen zohikaztegian, Narthecium ossifragum-ren ahaidea aurkitzen 
da, Tofeldia canalyculata, hain zuzen ere, zeina Bernallánen aurkitu ez den. Bata 
zein bestea, Drosera rotundifolia haragijalearekin batera, Covalruyo behatokitik hur-
bileko esparruaren hareharrian aurkitzen dira, Gypsophila repens eta lore horiko An- 
thyllis vulneraria errupikolekin; eta baiita lore iluneko Nigritella gabassiana orkidea 
ere. Burgoseko probintzian barrena, BGL Valnera Mendietan, 1.400 metrotako al-
tueran Los Cuetos zohikaztegia dago, non urmael azidoak aurkituko ditugun, E. vagi-
natum ziperazea gailenduta, Gaztela eta Leoneko katalogoan espezie kaltebera gisa 
dagoen sailkatuta.

Arazo eta arriskuak
Bernallán fen zohikaztegia hazkuntza estentsiboko artzaintza esparru batean koka-
tuta dago. XIX. mendearen ostean abeltzain aktibitatea nagusitu zen Paseko eskual-
dean, eta zelaiak eta bordak beteziren. Halaber, abereekin betetako altuerako la-
rrea dago, ardiak nagusituta hasieran, eta esne-behiak ostean, zaldiak eta astoekin 
batera. Azken hogei urteetan eraikuntzaren gorakadak murriztu du abeltzaintzaren 
presioa eta, horren ondorioz, eragindako suteen erasoa areagotu zen, azalera han-
diagoan barreiatzeko gaitasunarekin. Azken urteetan, krisi ekonomikoa dela eta, gaz-
teen arteko abeltzaintza-jardueraren itzulera egon da, haragiko behi-aziendaren al-
deko apustua eginez. Arraza mota horiek esne-behiekiko beste beharrak aurkezten 
dituzte, larre naturalen kolonizazio handiago bat eragiten duena; eta BGL Ekialdeko 
Mendiko fen zohikaztegi eta zohikatzen gaineko presio gehiago eragin du.

Bernallán fen zohikaztegiko esparruko abeltzaintza azaltzen du hein handi ba-
tean habitat honek jasaten dituen gaur egungo arriskuak. Jarraian deskribatzen den 
bezala:

 Suteen erasoa 

Pas esparrua eta Ekialdeko Mendia dira, Kantabriako Mendebaldeko Mendiaren Saja 
eta Nansa haranekin batera, suteen indizerik altuena duten esparruak eta urtero ge-
hien erretako azalera dutenak. Eragindako sute horiek sastraka esparruetan burutzen 
dira, larreak bihurtzeko asmoarekin, halere suteak sortzen dira urteko sasoi arrisku- 
tsuenetan (antizikloia, hego-haize bortitzak eta gaua). 2011ra arte, suteak gutxienez 
urtean behin izan zuen eragina Bernallán fen zohikaztegian, Erica vagans eta Ulex 
gallii sastraken eta larrearen agerpena dela eta; eta abeltzaintzaren presio baxuaren 
ondorioz. Hortaz, suteak eragiten zirenean, fen zohikaztegiaren azaleraren osota-
sunari eragiten zioten eta, ondorioz, zohikatzaren mineralizazioa. 

 Abere-zama altua

Haragiko behi-aziendaren gailentzea esne-behiaren gainetik, azken hamarkadan ger-
tatutakoa, Bernallán esparruko fen zohikaztegiko larre naturalen erabileraren go-
rakada bultzatu du. Honen ondorioz, suteen agerpena murriztu da, erregaiaren mu-
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rrizpena dela medio. Halere, 2011tik aurrera, fen zohikaztegian 40-50 behietako 
talde bat sarritan joaten da maiatza eta azaroaren tarteko hilabeteetan. Behi horiek 
sarbidea dute esparru heze guztira, lotuta dagoena hurbileko mendilerro-larre edo 
malda handiagoko esparrura, non bordak eta lursaileko larreak dauden. Erabilera ez 
da intentsiboa baina bai etengabekoa, fen zohikaztegiko ondorio kaltegarrien ikaske-
ta baimenduz, zohikatzaren higadura eta trinkotzea, batez ere; eta esparruaren eu-
trofizazioa ere bai gorozkien presentzia dela eta, Aulacomnium palustre narriadura 
indikatzailea den briofitoaren agerpenak agerian uzten duen bezala. 

 Ongarritze kimikoa

Abere-zamaren gorakadaren ondorioz, Nitrogenoaren zikloaren erregulaziorako kal-
tegarriak diren kudeaketa metodoen sarrera egon da Bernallán fen zohikaztegiren 
esparruan. Urtean bi aldiz egiten da N-P-K ongarriketa fen zohikaztegian eta bere in-
guruan. Honen ondorioz, fen zohikaztegiaren eutrofizazioa are gehiago handiagotzen 
da.

 Fen zohikaztegiko higadura

Bernallán fen zohikaztegia aurkitzen da Kuaternarioko glaziar baten arraste-mugi-
menduek sortutako jalkinen ohe batean. Finkatu gabeko material horiek erraz higa- 
tzeak eta malda handiak egoteak baimendu dute erreka txikien edo sakanen sorre-
ra, fen zohikaztegia zulatzen dutenak euri- eta urtze-aldietan. Mierako haran altuak 
uraren erregulazio gaitasun eskasa du baso-soiltzea dela eta, Bernallán eskualdea 
adibidea delarik. Higadura honen ondorioz fen zohikaztegia zeharkatzen duen erre-
ka nagusiak bere gainazalaren metro bat baino gehiagoko sakoneran darrai, fen zo-
hikaztegiaren maila freatikoaren mantentzeari eragin diezaioke, baita errekaren in-
guruko higadurari ere.

Kontserbazio Irtenbideak
Bernallán fen zohikaztegia BGL Ekialdeko Mendiaren (ES1300002) zohikaztegiko 
habitaten adibide bat da (Martínez, 2009), BGL-aren barnean katalogatutako habi-
tat guztien % 0,35 bada ere. Eskasia erlatibo horrek, ageriko bioaniztasunari lotuta, 
kontserbazio irtenbideak eskatzen dute aipatutako arriskuak murriztu dezaten (Ji-
ménez-Alfaro & Díaz, 2013). Horretarako, LIFE+ Natura “Miera Ibaiaren Bioanizta-
sunaren Mantentzea” (LIFE 13/NAT/ES/899) proiektuak edo LIFE Mierak, Bernallán 
fen zohikaztegiaren barnean dagoen zohikaztegi-habitataren hobekuntzarako ekintza 
bideratua proposatu du.

Miera ibaiaren arroak, non proiektua gauzatzen den, ur gora malda handiko gune 
malkartsu bat du, non esparru lauak egokitzen diren glaziar haranaren hondora, al-
bo-morrenetara eta mendateetara. Zohikaztegiak eta fen zohikaztegi apurrak eremu 
horietan mugatzen dira, udako hilabeteetan haragiko behi-aziendaren ustiapen ere-
muekin bat egiten dute. Abere-zama handi hori dela eta, Miera fen zohikaztegie-
tako kontserbazio egoera andeatua dago higadura, ongarritze kimikoa eta animalia 
horien gorozkien ondorioz. Halere, eremu lau bakarrak dira eta ibilgailuarekin sartu 
daitezkeen bakarrak, Cotero Tejo fen zohikaztegiekin gertatzen den bezala, Tejuelo 
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Garaian, San Roque de Riomera eta Selaya tartean kokatuta. Horiek guztiak lurral-
de horiek abeltzarako gune preziatu bihurtzen dituzte eta, ondorioz, degradazioa 
areagotu eta kontserbazio eta kudeaketa ekintzen biderapena zailtzen dituzte. LIFE 
Miera proiektuaren barnean proposatzen diren lanak Bernallán fen zohikaztegian 
ardaztuta daude, tamaina txikia eta ibilgailuaren sarrera ekidituta izateagatik abel- 
tzain bakarraren ustiaketa egoten da uda eta udaberriko hilabeteetan. Hortaz, abere-
zama baxua du eta kudeaketa-hitzarmen bat lortzeko zailtasunak murriztuak daude. 

Alde batetik, karakterizazio botaniko eta hidrologiko zehatzean oinarritu dira 
lanak, esparru horretako flora eta briofitoen identifikazioa burutuz, arestian aipatu 
diren bezala. Bestetik, San Roque de Riomiera Udalarekin, erabilera publikoko men-
dia izateagatik eskudun administrazioa, eta abereen jabearekin hitzarmen bat gau-
zatu ondoren, itxigune bat sortu da non fen zohikaztegiko esparruan behi-abereen 
gabeziaren % 70 bermatzen den. Istiltze handiagoko eremuak bat datoz garapen 
handiagoarekin hazten diren hurrengo landareekin: Eriophorum angustifolium, Dac-
tylorhiza maculata, Narthecium ossifragum, Pinguicula grandiflora, Caltha palustris 
edo Ranunculus flammula; Carex rostrata, Carex lepidocarpa karizeak eta Sphagnum 
capillifolium eta S. papillosum esfagnoak. 

Itxitako eremuaren kanpo zein barne landaredia eta briofitoen ebaluazioa 2017. 
eta 2018. urteetan burutuko da, eutrofizazioaren eta higaduraren murrizketa ema-
ten den ikusteko, eta landarediaren gaineko hortz-artzaintzaren gabeziaren ondo-
rioak zeintzuk diren zehazteko. Horretarako, itxitako esparruaren kanpo zein barnean 
lursailak aukeratu dira, karakterizazio botanikoa, pH egoera, konduktibitatea eta zo-
hikatzaren lodiera aztertu ondoren, binaka kontrajartzen dira parametro neurgarrien 
eboluzioaren analisia burutu ahal izateko. 

Analisi honi esker kontserbazio neurri berriak ezarri daitezke, banaketa mugatua 
eta interes altuko flora-espezieen translokazioa begiztatu dezaketenak, edo behi-
abereei itxita dagoen esparruan ardien artzaintzari ireki ahal izateko.

LIFE Miera proiektuak lan egiten du habitat kontserbazioaren egoera hobetze-
ko eta Miera Arro hidrografikoko esparruko gako-espezieak kontserbatzeko, Natura 
2000 Sareko eremuetan: BGL Ekialdeko Mendia, KBE Miera Ibaia, KBE Dunas del 
Puntal eta Miera Estuarioa Kantabrian, eta BGL Valnera Mendiak Burgosen. Proiek- 
tua 2014 eta 2018 bitartean garatu da, Gizakia eta Natura Fundazioarekin lanki-
detzan. Gainera, bi kide onuradun ditu: Kantabriako Ingurugiro, Ura, Hondakin eta 
Energia (MARE, gaztelerazko siglak) SL eta Kantabriako Jaurlaritzako Unibertsita-
teak eta Ikerkuntza, Ingurugiro eta Gizarte Politika Kontseilaritza. Halaber, Europar 
Komisioko babesa eta kofinantzazioa dute, guztira aurrekontuaren % 50. Mierako 
fen zohikaztegiko eta zohikaztegiko hobenkutzaz gain, buru eremuko baso-estaldura 
berreskuratzen hasi da, 91E0* eta 92A0 habitaten ibaiertzeko landaredia, estuario, 
ibai eta arroko dunen flora inbaditzaileko espezieak kanporatu dira; eta hurrengo es-
pezieen ibai-konektibitatea berreskuratu da: izokina (Salmo salar) eta igaraba (Lutra 
lutra). Gainera, arkanbele koleopteroa (Lucanus cervus) eta txitxi-burruntzi odona-
tua (Coenagrion mercuriale) espezieak ikertzen ari dira.
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Laburpena
Jauregiaroztegiko hezegunea sakonune bat da, orokorrean, ganaduak erabiltzen dituen la-
rrez estalita dagoena. Bertako landaredia anitza da eta identifikaturiko 16 habitaten aza-
leraren % 65 sistema hidrologikoari lotuta dago. Euren interesagatik edo betetzen duten 
azaleragatik aipagarriak dira; aldizka urperatzen diren belardiak (Komunitatearen Intere-
seko Habitata 6410), belardi mesohigrofiloak, Juncus bulbosus–en ihidiak (3110 KIH), 
Potamogeton densus-en komunitateak (3260 KIH), trantsizio-zohikaztegiak (7140 KIH) 
eta Filipendula ulmaria-ren belardiak (6430 KIH), baita hainbat komunitate hidrofito edo 
akuatiko ere. 2006. urtean, zeuden arazoak baloratu ziren: drainatzeak, eutrofizazioa, lan-
darediaren eta espezie arraroen gaineko presioa abeltzantza erabileragatik eta lursailak 
bateratzeagatik. 2011an lehengoratze proiektu bat garatu zen, bertan errekasto batean 
dikeak eta putzuen zein belardien inguruan itxiturak jarriz, eta abeltzaintzarako arauak 
ezarri ziren. Sistema hidrologikoaren lehengoratzea eta abereen asaldura landarediaren eta 
intereseko floraren gainean saihestea zen helburua. Landarediaren aldaketak, kartografia 
bidez (1:2000 eskalan), 9 lauki iraunkorren monitorizazioaren bidez, eta lehengoratzearen 
aurretik (2011) eta ondorengo (2015) behaketa zein argazki bidez egin ziren. Lehengora- 
tze neurriek bilatzen zituzten helburuak bete dira: dike bidezko ur atxikipenak lurren urpe-
ratzea handitu du, inguruko landaredia komunitate hidrofito edo akuatiko bilakatuz; 3110, 
3260, 6410 eta Glyceria berroen eta Eleocharis palustris ihitzen KIH azalera handitu da. 
Ur-putzuen itxierak landaredi akuatikoaren garapena lagundu du eta abereen zanpaketa-
ren efektuak ezabatu ditu. Zohikaztegi habitatek (7140) euren azalera mantendu dute eta 
habitat hauekin erlazionatutako intereseko landareak (Triglochin palustris, Menyanthes 
trifoliata) egonkortu direla dirudi. 2015ean nabaritu ziren uraren eutrofizazio arazoa eta 
higadura puntuala, etorkizunean ebaluatu beharko diren lehengoratze ekintza berriekin 
konpontzen saiatu dira 2016an.

Gako-hitzak: egungo landarediaren kartografia; habitat monitorizazioa; habitat lehengora- 
tzea; hezeguneak; biodibertsitatearen kontserbazioa.
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Sarrera
Europako habitaten Zerrenda Gorriaren arabera, zohikaztegiak dira lehorreko eta ur 
gezetako habitaten artean desagertzeko arrisku handiena duten habitatak; sistema 
hidrologikoaren aldaketa, kutsadura, jarraiera eta nekazaritzaren intentsifikazioa dira 
dituzten mehatxuak (Janssen et al., 2016). Habitat hauen gehiengoa eskualde Bo-
realetik (Europako iparraldeko herrialdeak) eta Atlantikotik (Irlanda, Erresuma Ba- 
tua) sakabanatzen dira; Iberiar Penintsulako iparraldean modu zatikatuan agertzen 
dira, Izotz Aroa geroztik mantentzen direnak, eta garai hartako flora eta fauna es-
pezieen babesgunetzat jokatzen da (Janssen et al., 2016; Montanarella et al., 2006).

Europan dagoen habitat hauen galera dela eta, zohikaztegiak lehengoratzeko 
proiektu asko aurrera eraman dira azkenengo bi hamarkadetan (Raeymaekers, 1999; 
Schumann & Joosten, 2008).

Nafarroako iparraldeko zohikaztegi nagusiak Heras et al. (2006, 2010-2011) 
ikertzaileek aztertu zituzten euren ezaugarriak ezagutzeko, kontserbazio egoera ba-
lioztatzeko eta kudeaketa zein lehengoratze neurriak proposatzeko. Horietako bat 
Jauregiaroztegiko zohikaztegia da, Auritz/Burguete-n dagoena, eta bertan behatu-
tako mehatxuak nekazaritza eta abeltzaintzaren erabilerarekin erlazionatuta daude: 
ubideen eta azaleratzeen indusketak, inguruko laborantza larreak eta belardiak dra-
inatzeko, eutrofizazioa ongarriztapenaren ondorioz, artzaintzaren edo abere zirkula-
zioaren ondoriozko asaldurak landaretza gainazalean eta espezie arraroetan, baita 
lursailen bateratzeen ondorioz ere. Drainatzeen efektuak zohikaztegietako landare-
dian, landare akuatikoetan eta aldizka urperatzen diren belardien landaredian era-
giten zuen batez ere, aldiz, landarediak bere osotasunean artzaintzaren eta abereen 
zirkulazioaren eta abereen gorotzen eragina jasaten zuen.

Heras et al. (2006) 2011an aurrera eraman ziren lehengoratze neurri desberdi-
nak proposatu zituzten (Zaldua, 2011). Bere eraginkortasuna aztertzeko helburua-
rekin, aldez aurretik, tokiko habitaten egoera ebaluatu zen kartografia, inbentario, 
lauki iraunkorren ezarpen eta behaketa bidez (León, 2004, 2011; Peralta, 2011).

Lehengoratze ekintzak baloratzea da lan honen helburua, 2011-2015 epean 
emandako aldaketak aztertzeko; proposatutako galderak hurrengoak dira a) habita-
ten azalera edo banaketa aldatu egin al da? b) espezie kopurua edo lauki iraunkorren 
landare konposizioa aldatu egin al da? c) aldaketak sumatu al dira intereseko floran? 
d) lehengoratze ekintzek bilatzen zituzten helburuak bete al dira?

Material eta metodoak
Hurrengo ataletan ikerketa eremua, burututako lehengoratze ekintzak eta bere era-
ginkortasuna neurtzeko erabili diren metodoak deskribatzen dira. Landaredia basku-
larraren izendapenak Aizpuru et al. (1999)-en eta Castroviejo (1986-2015)-en iriz-
pideak jarraitzen ditu eta landaredi komunitateenak aldiz, Peralta et al. (2013)-enak.

 Ikerketa eremua

Jauregiaroztegiko zohikaztegia Nafarroako iparraldean kokatzen da, Auritz/Burgue-
teko udalerrian, eta Natura 2000 Sareko “Irati, Urrobi eta Erro ibaietako sistema” 
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Kontserbazio Bereziko Eremuaren osagaia da. 880 m-ko garaieran dago, estai men-
ditarrean eta onbrotipo behe-hiperhezea du. Ikuspuntu biogeografikotik eusko kan-
tauriar aldeko ekialdeko muturrean dago, Pirinioetako erdigunetik oso hurbil, biak 
eskualde eurosiberiarrean (Loidi & Báscones, 2006).

Enklabea 11,6 ha–ko sakonune arin bat da, gutxiasko sakabanatutako heskaiak 
eta zenbait zuhaitz bakan dituzten larreen artetik iragaten diren errekasto multzoa 
ditu; iparraldera arto eta patata soroekin edo larre artifizialekin mugatzen du, eta 
hegoaldera pagadiekin. Material geologikoa legarrezko, arezko eta lohizko metakin 
kuaternarioez osaturik dago (VV.AA., 2012).

Zohikaztegietako landaredi bereizgarria hezegunearen ekialdean dago, 0,1 ha-ko  
orban batean, non, 1,5 m-rainoko zohikatz metaketak behatu diren (Del Valle et al., 
2015). Orban honetatik errekasto txiki bat sortzen da, hegoalderago iparraldetik da-
tozen bi azaleratze isurtzen diren beste errekasto batekin elkartzen dena; errekas-
to hauei lotuta dago hezeguneetako landaredia eta landaredia akuatikoa. Hezegu-
nea subneutrofilo motatakoa da, uraren jatorria minerogenoa (soligenoa) baita; bere 
egoera trofikoa mesotrofo eta eutrofo artekoa da eta trofia hau ongarrien isurketen-
gatik edo abereen gorozkiengatik izan daiteke (Heras et al., 2006). Hezeguneak, Na-
farroan arraroak izateagatik interesa duten espezieak ditu, horien artean Triglochin 
palustris eta Menyanthes trifoliata dira azpimarragarrienak (Heras et al., 2011).

Nahiz eta azalera mugatua izan, landaredia anitza da eta 16 habitat mota eta 7 
erabilera aitortu dira (1. taula). Ia azaleraren % 75a larreak dira, gehiengoa natura-
lak edo seminaturalak. Larre mesohigrofiloek eta aldizka urperatzen diren belardiek 
enklabeko azaleraren % 45a estaltzen dute, beraz, azaleraren % 20a habitat hidro-
fito edo akuatikoak direla kontuan hartuta, landaredia estaldura osoaren ia % 65a 
sistema hidrologikoari estuki lotuta dagoela esan daiteke.

Komunitatearen intereseko habitatak (KIH), Habitat Zuzentarauak zehaztutako- 
ak, azaleraren % 24a betetzen dute eta ia guztiak aldizka urperatzen diren belardiak 
(KIH 6410) dira; intereseko beste 4 habitatak, Juncus bulbosus ihitzak (KIH 3110), 
Potamogeton densus komunitateak (KIH 3260), Potamogeton polygonifolius urle-
hortar komunitateak, J. bulbosus eta Anagallis tenella komunitateak (KIH 7140) eta 
Filipendula ulmaria-ren belardiak (KIH 6430) dira (2. taula).

 Lehengoratze neurriak

Heras et al. (2006)-ek, gutxienez, zohikaztegietako landaredia dagoen zonaldea le-
hengoratzea proposatu zuten, non, Menyanthes trifoliata–rekin batera agertzen den 
Triglochin palustris komunitatea dagoen, baita lehorketen ondoriozko hondatzea edo 
intereseko espezieen galera ekiditeko zaintza plan bat ere. Heras et al. (2006)–en 
ustez, beharrezkoa zen drainatze berriak galaraztea, abeltzaintza erabilera arautzea 
eta sistema hidrologiko naturala berreskuratzea, bere azalera zein urpekotze denbo-
ra handitzeko. 

2011an sistema hidrologikoa hobetzeko eta abeltzaintza ustiaketa bideratzeko 
zenbait ekintza burutu ziren (1. irudia); gainera, erabilera publikorako zerbitzuak ho- 
betu ziren (Zaldua, 2011).

Hidrologia zuzentzeko lanetan, hezeguneko uraren irteera atzeratzeko hiru dike 
eraiki ziren eta maila freatikoa igo zen, hezetasun maila desberdineko guneak era 
zitezen. Dikeak mihiztatutako egurrezko ohol lodiak ziren (7-9 zm), korrontearekiko 
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HABITATAK ETA ERABILERAK ha 
2015

%
2015

%
2011

% 2015/ 
2011

AL: Ur librea 0,04 0,3 0,1 2,5

ALa: Ur librea alga berde harizpitsuekin 0,007 0,1 - -

arb: Lizar landaketak 0,10 0,9 0,9 1,0

Cat: Catabrosa aquatica-dun berro komunitateak (Glycerio-Catabrosetum aqua-
ticae)

0,38 3,3 2,3 1,4

Cc1: Larre mesofiloak (Merendero-Cynosuretum cristati) 2,27 19,5 20,2 1,0

Cc4: Larre mesohigrofiloak (Merendero-Cynosuretum cristati var. higrófila) 2,49 21,4 23,9 0,9

Ch: Landaketa belarkarak 0,14 1,2 - -

Ele: Eleocharis palustris-dun ihitzak (Glycerio-Eleocharitetum palustris) 0,02 0,2 0,1 1,7

Fil: Filipendula ulmaria -ren belartzak (Ranunculo-Filipenduletum ulmariae) 
[6430]

0,08 0,7 1,8 0,4

Fs: Isolatutako pagoak 0,07 0,6 0,6 1,0

GlyA: Glyceria fluitans berro komunitateak (Caro-Glycerietum fluitantis) 0,47 4,1 2,5 1,6

Iri: Iris pseudacorus-dun berro komunitateak (Glycerio-Catabrosetum aquaticae 
var. Iris pseudacorus-rekin)

0,17 1,4 1,4 1,0

JbCs: Juncus bulbosus ihitza txikiak [3110] 0,007 0,1 0,0 72,0

Jbu: Juncus bulbosus eta Anagallis tenella komunitateak (Anagallido-Juncetum 
bulbosi) [7140]

0,10 0,8 0,8 1,0

Jin: Ihitza nitrofiloa (Mentho-Juncetum inflexi) 0,001 0,01 0,01 1,2

Mol: Aldizka urperatzen diren belardiak (Deschampsia cespitosa eta Sanguisor-
ba officinalis komunitateak) [6410]

2,64 22,7 21,4 1,1

Pde: Potamogeton densus komunitateak (Ranunculo-Groenlandietum densae) 
[3260]

0,005 0,04 0,01 4,2

Pot: Potamogeton polygonifolius-ren komunitate urlehortarrak (Hyperico-Pota-
metum oblongi) [7140]

0,001 0,01 0,01 1,0

Pr: Belardi artifiziala 0,64 5,5 6,5 0,8

Rub: Arantzadiak (Rhamno-Crataegetum laevigatae) 1,05 9,0 9,2 1,0

Sal: Zuhaixka-itxurako sahastiak (Salix atrocinerea eta S. lambertiana komuni-
tateak)

0,84 7,2 7,2 1,0

Spa: Sparganium erectum komunitateak 0,12 1,0 1,2 0,9

TE: Lur higatuak 0,003 0,02 - -

11,63 100 100

DESKRIBAPENA ha 
2015

%
2015

%
2011

%2015/ 
2011

0000 92/43/CEE Zuzentarauaren I Eranskinean ez barneratutako habitata 8,80 75,7 76,0 1,0

3110 Ordoki hareatsuetako ur oligotrofoak, mineral eduki oso baxukoak (Litto-
relletalia uniflorae)

0,01 0,1 0,0 72,0

3260 Estai muinotar eta menditarreko ibaiak, Ranunculion fluitantis eta Calli-
tricho-Batrachion landaredia dutenak

0,01 0,0 0,0 4,2

6410 Molinia-dun belardiak kare-, zohikatz- edo buztin/limo-substratuetan 
(Molinion caeruleae)

2,64 22,7 21,4 1,06

6430 Lautada bazterreko, eta estai menditar eta alpetarreko megaforbio eu-
trofo hidrofiloak

0,08 0,7 1,8 0,4

7140 Trantsizio-zohikaztegiak eta istingak 0,10 0,8 0,8 1,0

11,63 100 100

1. taula. 2011 eta 2015eko azalerak eta habitat eta erabileren ehunekoak.

2 .taula. Intereseko habitat eta lehentasuneko habitaten azalera eta ehunekoak.
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1. irudia. 2015eko habitaten mapa eta lauki iraunkorren eta dikeen kokapena. Habitat eta erabileren 
laburdurak 1. taulan agertzen dira; izartxo bat dutenean, eremuaren baitan habitat nagusiaz gain, beste 
habitaten bat dagoela adierazten du. Datum ED50.
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zeharka jarrita; sendotuak zein egurrezko zutoinekin lurrera finkatu izan ziren, eta 
buztina ipini zitzaien, euren iragazgaiztasuna hobetzeko (2. irudia). Altxatze topo-
grafiko zehatz bat egin eta uholde gune posibleak baloratu ondoren, dikeak errekas-
toaren mendebaldeko adarkaduran kokatu ziren (León, 2011, Zaldua, 2011).

Abeltzaintza erabileraren arautze lanei dagokionez, putzuen inguruko egurrezko 
lau itxitura ezarri ziren (3. irudia) eta beste bat hezegunearen iparraldean kokatu-
tako larrearen inguruan. Putzuen itxierarekin, abereen zanpaketagatik asko honda-
tutako ertzetako kontserbazio egoera hobetu nahi izan zen. Heskaiaren iparraldean 
dagoen larrearen itxitura, ematen den ustiapena intereseko flora espezieen, eta be-
reziki Sanguisorba officinalis-en fenologiaren, arabera eraentzeko helburuarekin pro-
posatu zen.

Lan hauetaz gain, lursailaren jabearekin (Auritz/Burguete-ko udaletxea) eta lur-
sailaren maizterrarekin adostutako abeltzaintzaren kudeaketarako proposamen bat 
egin zen.

2. irudia. Beheko dikea.

3. irudia. Erdiko 
dikeak eragindako 
uraren atxikimendua.
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 Lehengoratze neurrien balioztatzea

Lehengoratze ekintzen eraginkortasuna baloratzeko, 2011. eta 2015. urteetako 
enklabearen egoera alderatu da, bi urte horietan lortutako hurrengo datuak erabiliz: 
habitaten kartografia, 10 lauki iraunkorren landaredia (1. irudia) eta enklabeko flora 
eta landaredia behaketa.

2015eko eta 2011ko kartografia alderatu da, habitaten distribuzioa eta azale-
ra aldaketak behatzeko. Poligono bakoitzean, bere baitan zeuden habitatak, habi-
tat edo erabilera bakoitzaren estalduraren ehunekoa, kontserbazio egoera (aldekoa, 
desegokia, txarra, ez aztertua) eta behatutako eraginak aztertu ziren. Mapa biak, 
1:2000 eskalako ortoargazkia erabiliz egin ziren (DOPTC 2011-2014) MiraMon  
(Pons, 2011) eta QGIS (QGIS Development Team, 2011) informazio geografikoko 
sistemak erabiliz.

Kartografia laguntzeko landarediaren behaketak eta argazkiak egin ziren landa 
ibilbideetan barrena, 2011an egindako leku berberetan eta beste puntu gehigarrie-
tan. Ibilbide hauetan, enklabean emandako edozein aldaketaren datu-adierazgarrien 
oharrak hartu ziren: artzaintzaren aztarnak, higadura, uholdeak etab.

Bere garapena aztertzeko, karratu bakoitzetik 2011. eta 2015. urteetako hu-
rrengo datuak lortu dira: landarediaren eta espezie bakoitzaren estaldura, espezie 
kopurua eta landarediaren altuera maximoa. C1 eta C4 laukien ondoan Triglochin 
palustris-en aleak zenbatu ziren eta Menyanthes trifoliata-ren presentziari buruzko 
behaketak egin ziren.

Emaitzak
1. irudian 2015eko hezegunean dagoen habitaten distribuzioa azaltzen da eta 4.-
11. irudietan 2011-2015. urteen artean habitatak jasandako estaldura eta distri-
buzio aldaketak agertzen dira. Bi urte hauetan habitaten azalera zein erabilera, eta 
aldaketaren zenbatekoa 1. eta 2. tauletan agertzen da. Orokorrean, 2015eko habi-
taten kontserbazio egoera aldekoa da, abereen zirkulazioarekin erlazionatutako uren 
eutrofizazioa edo higadura nabaritu den gune zehatzetan izan ezik.

Dikeak ezarri ziren errekastoaren tarteetan, ur librearen presentzia nabaria da, 
bai diketik ur gora zein hegoaldeko diketik ur behera (2., 3. eta 12. irudiak); dikeen 
instalazioaren aurretik, ur librea soilik putzuetan ikus zitekeen (4. eta 5. irudiak). 
Urak zenbait tokietan ur berde harizpitsu itxura hartzen du, zeina, Potamogeton 
densus-en presentziarekin batera, nolabaiteko eutrofizazioaren adierazle izan dai-
tekeen. 2011an sakonera txikiko enklabeko iparraldeko putzuan ere, alga berdeak 
behatu ziren.

2011arekin alderatuz, azalera erlatiboa gehien handitu duten habitatak zo-
hikaztegiak (7140 KIH) eta Potamogeton polygonifolius-en komunitate urlehorta-
rrak (3260 KIH) izan dira, 2011an, soilik enklabeko ekialdean dagoen hesitutako 
putzuan topatzen baitziren (7. eta 8. irudiak; 1. eta 2. taulak); gainera, ihitzak beha-
tu dira heskaiaren iparraldeko errekastoan, dikeen eraginkortasun eremutik kanpo.

Glyceria fluitans-en berro komunitateek azaleramendu nagusiaren inguruan, 
dikeak ezarri diren errekastoaren bazterretan eta dike hauetatik ur behera, euren 
azalera handitu dute (8. irudia). Egoera hau goiko (C2, C3) eta erdiko (C5, C6) 
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4-7. irudiak. Aldaketak habitaten estaldura eta distribuzioan. Lehengoratze ekintzak: itxitura lerro ez-jarraiak, 
dikeak laukizuzen beltzak. Estaldura aldaketak: urdina 2015 > 2011; berdea 2015=2011; arrosa 2015 < 2011.

4. irudia. Ur librea.

6. irudia. Juncus 
bulbosus-en ihitza.

5. irudia. Ur librea alga 
berde harizpitsuekin.

7. irudia. Potamogeton 
densus-en komunitatea.
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8-11. irudiak. Aldaketak habitaten estaldura eta distribuzioan. Lehengoratze ekintzak: itxiturak lerro ez-jarraiak, 
dikeak laukizuzen beltzak. Estaldura aldaketak: urdina 2015 > 2011; berdea 2015=2011; arrosa 2015 < 2011.

8. irudia. Glyceria fluitans 
berro komunitateak.

10. irudia. Eleocharis 
palustris-dun ihitzak.

9. irudia. Aldizka urpetutako belardiak.

11. irudia. Catabrosa aquatica-dun 
berro komunitateak.
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dikeen gertueneko laukietan ere ikusi daiteke, non, aldizka urperatzen diren belar-
diak izatetik Glyceria fluitans-en berro komunitateak izatera igaro diren (12. eta 13. 
irudiak). Urrunago dauden laukietan (C3, C10), urperaketa adierazten duten es-
pezieak agertzen badira ere, aldaketa txikiagoa izan da.

Aldizka urperatzen diren belardiak, (KIH 6410) euren azalera emendatu dute 
enklabea zeharkatzen duten errekastoen bazterretan; dikeak jartzea, inguruko azale-
ra hauen emendioaren arduradun izan daitezkeela dirudi, eta ez da baztertu behar, 
dike hauen inguruan emandako maila freatikoaren igoera ere, hegoalderago dau-
den putzuen sorreraren arduradun izan daitekeela (9. irudia). Baldintza klimatikoez 
gain, enklabearen iparraldean ematen den alboko hegaletako gainazaleko urak, ere, 
baldintzatzaile izan daitezke, eta betetzen duten nekazal lurren erabileraren menpe 
dago. Belardi hauek agertzen diren zonalde berrietan, Juncus acutiflorus-en garapen 
handia behatzen da, 2011an ikusi ezin zitekeena. Hauen azalera murriztu den zo-

12. irudia. Putzu baten itxitura perimetrala. 13. irudia. Beheko dikearen isatsean Glyceria 
bazkatzen dagoen zaldia.

nalde gehienetan, komunitate higrofitoagoen (berro komunitateak) edo ur librearen 
hedapenagatik izan da, 4, 5, 8. eta 11. irudietan ikus daitekeen moduan.

Putzuetan itxiturak jarri ondoren, landarediaren garapen handia eman da, batez 
ere, Eleocharis palustris-en ihitzetan. Ihitza hauek, 2011an bi putzuetan baino ez 
zeuden, aldiz, 2015an hesitutako lau zonaldeetara hedatu ziren (10. irudia).

Catabrosa aquatica duten berro komunitateen azaleraren emendioa ez dirudi 
lehengoratze ekintzen ondorioz izan denik; emendio hau heskaia eta iparraldeko la-
rreak bereizten dituen errekastoan eman da batez ere, lehen Sparganium erectum 
komunitatea eta Filipendula vurlgaris-en belartzeak zeuden zonaldeak betez (11. 
irudia). Zonalde honetan, larre batetik bestera igarotzeko errekastoa zeharkatzen du-
ten abereak darabiltela dirudi, agian, edateko helburuarekin. Landarediaren aldake-
ta, belaze hauen abeltzaintza erabilera handiago batekin egon daiteke lotuta, C7 eta 
C9 laukietako floraren aldaketak ulertarazten duen moduan: bi kasuetan, Cynosurus 
cristatus eta Agrositis capillaris bezalako belardiko espezieen estaldura handitzeaz 
gain, espezie aberastasuna jaitsi da eta Sanguisorba officinalis desagertu da (C7) 
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14. irudia. 6 laukia, 2011/6/22. 15. irudia. 6 laukia, 2015/6/19.

edo bere estaldura txikitu da (C9).
Bestalde, 2011an larre artifizial bat zen ipar-ekialdeko mugako larrea, urte ho-

rretan patata landaketa bat bilakatu zen; C8 laukiaren landareen konposizioak, be-
larkaren haziak jarri direla dirudi, eta 2011arekin alderatuz, bere espezieen aberas-
tasuna jaitsi da, ziurrenik, luberritze eta landaketaren ondorioz.

Hezegunean behatutako beste aldaketa bat, abereak sarritan egoten diren asko 
higatutako zonaldeen presentzia da, goiko diketik ur gora eta erdiko dikearen on-
doan. Lehenengo kasuan, abereak enklabeko iparraldera joateko zeharkatzen duten 
zonalde bat da. Bigarren kasuan, 2011an landaketa bihurtutako larrera joateko ibil-
gailuen joan-etorriak eragindako higaduraren ondorioz izan daitekeela dirudi.

Intereseko habitaten kontserbazioaren ikuspuntutik, 2011koarekin alderatuz, 
euren azalera arinki handitu da % 76tik % 78ra (2. taula) igaroz, batez ere, aldizka 
urperatzen diren belardien azaleraren emendioagatik (KIH 6410).

Ondorioak
Sarreran proposatutako galderei erantzunez, emaitzen arabera habitaten azalera 
zein distribuzioa aldatu dela ondorioztatu daiteke, eta gutxienez, aldaketa hauetako 
batzuk lehengoratze ekintzei esker izan direla dirudi. Ezarritako hiru dikeengatik 
eman den uraren atxikipenak, putzuen sorrera handitu du enklabeko mendebaldeko 
errekastoaren inguruan, inguruko landarediaren bilakaera komunitate akuatiko eta 
hidrofitoetara bideratuz eta hurrengo habitaten azalera handituz: Juncus bulbosus-
en ihitzak (KIH 3110), Potamogeton densus-en komunitateak (KIH 3260), Catabro-
sa aquatica eta Glyceria fluitans-en berro komunitateak, Eleocharis palustris-dun 
ihitzak eta aldizka urperatzen diren belardiak (KIH 6410), baita zenbait kasue-
tan alga berdeen koloniak dituzten ur libreak ere. Putzuen itxierak, landaredi akua-
tikoaren garapena sustatu duela dirudi, batez ere, helofitoen komunitateenak, baita 
zanpaketaren ondorioak euren bazterretan desagertu direla ere.
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Lauki iraunkorretako aldaketei dagokionez, espezieen aberastasuna zein landare-
diaren konposizioa aldatu egin da. Dikeetatik hurbilen dauden laukiak (C2, C3, C5, 
C6), aldaketa handia jasan dute putzuen sorreragatik eta abereen zanpaketagatik, 
aldizka urperatzen diren belardiak izatetik Glyceria fluitans-en berro komunitateak 
izatera igaroz. Pixka bat urrunago daudenetan (C3, C10), aldaketa txikiagoa izan da, 
baina putzuen sorreraren adierazle diren espezieak ere agertu dira. Azaleramendue-
tan kokatutako laukietan (C1, C4) Menyanthes trifoliata eta Triglochin palustris-du-
nak, ez da aldaketa nabaririk izan. Enklabeko iparraldean kokatutako hiru laukietatik 
bitan (C7, C9), abereen presio handiagoa sumatzen da, landarediaren altuera eta 
espezieen aberastasuna txikiagoak baitira. 

Intereseko florari dagokionez, Triglochin palustris eta Menyanthes trifoliata-ren 
komunitateak egonkorrak dirudite. Gainera, hezegunean Nafarroan arraroak diren 
espezie berriak agertu dira, Carex hostiana kasu. 

Lehengoratze neurrietan bilatutako helburuak bete dira, Komunitatearen Inte-
reseko Habitat eremuen azalera eta presentzia guneak mantendu edo handitu dire-
lako, bereiziki, KIH 6410 eta 7140-renak; euren kontserbazio egoera aldekoa da 
eta ez da joera negatiborik nabaritu euren espezie bereizgarrietan. Hezegunearen 
funtzionamendu hidrologikoa drainatzeen aurretiko egoeraren antzerakoa da, putzu 
gehiagoren sorrerak adierazten duen moduan. Hezegunea balioan jartzeak, drainatze 
proiektu berrien proposamenen aurrean babesa bermatzen du.

Abereen zanpaketaren eritasunak desagertu dira putzuen bazterretan; hala ere, 
iparraldeko zonaldean dagoen larrean abereen presioa handitu dela dirudi . Egoera 
hau dagokien arduradunen artean konpondu beharko da, egindako abeltzaintzaren 
kudeaketarako proposamenaren baitan, abeltzaintzaren erabilera kontserbazio hel-
buruetara egokitzeko.

Dikeak jarri ziren errekastoaren ondoko eutrofizazio eta higadura puntualaren 
arazoak, 2016an landu dira, abeltzaintza erabileraren gainean ekinez. Errekastoaren 
inguruan itxitura elektriko perimetral bat ipini da, ustiapen garai zehatza kontro-
latzeko asmoz, eta abereentzako ibilbide lehor bat eraiki da, hezegunearen puntu 
desberdinetaraino iristea errazten duena (Zaldua, 2016). 2017an ekintza hauen 
balorazioa eta jarraipena egin beharko dira. Intereseko habitatak eta flora ere aldiz- 
ka monitorizatuak izan beharko dira, egindako ekintzekin erlazionatutako garapena 
ezagutzeko.

Eskerrak
2011 urteko Jauregiaroztegiko enklabearen lehengoratzea Nafarroako Gobernuko 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak sustatu du eta Nafarroako 
Ingurumen Kudeaketa S.A. enpresa publikoak egin du, Nafarroako Gobernuaren eta 
“La Caixa” Gizarte Ekintzaren arteko hitzarmenetik eratorritako finantzamenduaren 
bitartez. Lehengoratze ekintzen ebaluazio azterketa LIFE Tremedal (LIFE11/NAT/
ES/707) esparruan gauzatu da.
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Laburpena
Artikulu honetan Europako Mendietan (Asturias) kokatutako zohikaztegietan topografia al-
daketak neurtzeko egindako lana azaltzen da. Analisia lurreko eskaner laser batekin 3 
puntu hodei eginez hasi zen, 2 urtetan zehar, elkar-ondoko bi eremutan, bata abereentzat 
sarbide errazekoa eta bestea ez. Erabilitako metodologiak lur-eremuaren geometria modu 
erraz eta zehatz batean berregitea ahalbidetzen du. Lortutako emaitzek hasierako hipotesia 
baieztatzen dute, zeinek abereek zohikaztegien bilakaera naturala aldatzen duten.

Gako-hitzak: zohikaztegi; laser eskaner; puntu hodei; lur-eremuen eredu digitala.

Sarrera
Artikulu hau LIFE+ Tremedal1 europar proiektuaren baitan sartzen da. Honen hel-
buruetako bat Parke Nazionaleko eta BGE ES1200001 Europako Mendietako (Astu-
rias) zohikaztegien bilakaera topografikoa aztertzea da,  eta abereek aparteko eremu 
ekologiko honetan zein  eragin duten, batez ere behiek, eta neurri txikiago batean 
zaldiek, bazkaleku bezala erabiltzen baitute. Abereen presentziak lur-eremuaren bi-
lakaera naturalean eragina dutela da hasiera bateko hipotesia, haien oinatzekin lurra 
trinkotzen dutetako, eta landarediaren kimaketagatik, landareen bilakaera aproposa 
baldintzatzen duelako.

Zohikaztegiaren jazarpen topografikoa egiteko, lurreko eskaner laserra (TLS) era-
bili da. Tresna hori dentsitate handiko puntuen hodeiak oso denbora laburrean eta 
zerbitzu ertaineko behatoki topografikoetan lortzen diren bezain zehatzak lortzeko 

1  LIFE11 NAT ES 707 Iberiar Penintsularen iparraldeko hezegune kontinentalak: zohikaztegiak eta in-
gurune higrofiloak kudeatu eta lehengoratzea (Tremedal).
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gai da. Kontrol eta monitorizazio lanetarako erabilitako tresneria mota hau oso heda-
tua dago 2000. hamarkadatik aurrera. Rosser et al. (2005)-ek TLS-a erabiltzen dute 
itsaslabarren higadura aztertzeko. Alba et al. (2006) egileek ere tresneria bera era-
bili zuten presen deformazioa neurtzeko. Prokop & Panholzer (2009) egileek TLS-a 
erabiltzen dute mendi-hegaletan gertatzen diren mugimendu txikiak antzemateko. 
Lagué et al. (2013) egileek teknologia honekin Rangitikei ibaiko arroileko sedimen-
tuen aldaketa neurtu zuten. Armesto et al. (2013)-ek granito-birlen egonkortasuna 
ikertu zuten TLS-aren bidez lortutako datuetatik abiatuz. Oraintsu, Hayakawa et al. 
(2016)-egileek 3 urtetan zehar sumendi baten lur-eremuaren deformazioa ikertu 
dute, eta nibelazioekin lortutako emaitzen desberdinak dira.

Lan honetan zohikaztegiak denboran zehar izandako bilakaera aztertzeko egin 
izan diren lanak azaltzen dira, eremu-lana, behaketen prozesamendua eta urtero 
egindako neurketen konparazioa barne. Ondoren, emaitzak azaltzen dira eta, azke-
nik egindako lanaren ondorioak ezartzen dira.

Metodologia
Zohikaztegiaren bilakaera abereen eraginez jasaten dela hasierako hipotesia egiaztat-
zeko hainbat altxamendu topografiko egin ziren elkar-ondoko 2 eremutan: bata hesi 
batez abereentzako sarbide mugatua duena eta, bestea, irekia, abereak erraz sartu 
ahal zitezen. Modu honetan 2 egoera posibleen ikerketa egin daiteke era indepen-
dente batean. 2003 eta 2015 urteetako iraileko hilabeteetan TLS-aren bidez altxa-
mendu topografikoak egin ziren. Denboran zehar lur-eremuko topografiaren bilakaera 
aztertzeko, 3 urtetan zehar 2 eremuetako erdiko puntuen kotak alderatu ziren. 

Lan topografikoak egiteko ohiko tresneria erabiltzea pentsatu zen hasiera ba-
tean, behaketa-leku totalak edo GPS hargailuak, zeinak lur-eremuko koordenatuak 3 
eta 1 zentimetro arteko zehaztasunarekin neurtzen duten. Halere, lur-eremu urrutiko 
puntuen distantzia neurtuz zehaztasun handiko ikerketa egin nahi zen interpolazio 
akatsak ahalik eta gehien murrizteko  helburuarekin. Horregatik, tresneria horren 
erabilera alde batera uztea eta lurreko laser eskanerra erabiltzea erabaki zen, azken 
honek milioika puntuez osaturiko hodei masiboak lortzea ahalbidetzen duelako. 
Dentsitate horiek denbora oso laburrean, minutu gutxi batzuetan, milimetro oso gu-
txiko eta ohiko tresneria topografikoen zehaztasun berarekin lortzea ahalbidetzen du.

Datuak hartzea
 Neurketa tresneria

Eremu-laneko datu hartzea Riegel@ LMS-Z390i lurreko laser eskanerrarekin egin 
zen (1. irudia). Hegaldi-denboraren eskaner bat da, eta haren ezaugarri nagusienak 
1. taulan laburbildu ditugu. Hortaz, tresneria horrek ohiko behaketa topografikoetan 
egindako neurketen edo satelite sistema bidezko posizionatzearen antzeko zehazta-
suna du. Hala eta guztiz ere, lurreko eskanerrak beste tresneriek baino dentsitate 
askoz ere handiagoko puntu-hodeiak eskaintzen ditu eta, ondorioz, xehetasun han-
diagoko lur azaleko ereduak eskaintzen ditu. 
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Eskanerrak haren eta neurtutako puntuen, eta plano horizontalen eta bertikalen an-
geluak neurtuz lortzen ditu puntuen 3D-tako koordenatu polarrak. Koordenatu pola-
rrak koordenatu kartesiarretan bilakatu daitezke ardatz lokal sistemarekin (2. irudia).
Distantziaren neurketa,  laser diodo batek igorritako eta ikusgarria ez den infragorri 
hurbileko laser pultsu batek objektura iritsi, bertan islatu eta berriz igorlera buel-

tatzeko behar duen denboraren ara-
bera kalkulatzen da. Eskaner honetan 
pultsu-igorpenaren frekuentzia 11 000 
puntu segundoko abiadurara iritsi dai-
teke.

TLS-ean erabiltzen den angeluen 
neurketa sistema behaketa topogra-
fikoetan erabiltzen direnen antzekoa 
da. Honako hau, azalera garden eta 
opakuak dituen kodifikaturiko zirkulu 
formako beira batez osaturiko teknika 
elektro-optikoetan datza. Argi sorta 
kristal horretatik pasarazten da, foto-
diodoaren bitartez argi energia seinale 
digital bilakatu eta zirkuluak egindako 
angeluaren arabera zenbakizko balore 
bat lortuko da. 

Lurreko eskaner laserrak kamera di-
gital bat darama barnean, zeina hare-
kin batera biratu eta  puntuei kolorea 
ematen dien. Irudi digitalak puntu-ho-

Neurtze distantzia maximoa 400 m @ Laser Class

Neurtze abiadura maximoa 11 000 pts/sec

Ikus Eremua 80º x 360º

Zehaztasuna 6 mm

Errepikagarritasuna
4 mm (izpi bat), 2 mm 
(batez beste)

Laserraren uhin-luzera near infrared

Eskaneatze abiadura  1 scan/s to 20 scan/s

Bereizmen angularraren  
neurketa

0,001º

1. irudia. Datuak 
biltzeko erabilitako 
lurreko eskaner laserra.

2. irudia.  Eskaner laserraren koordenatu 
sistema polarra eta kartesiarra.

1. taula. Riegel LMS-Z390i eskaner laserraren datu teknikoakZ390i.

Eskaner laserraren 
koordenatu sistema 
polarra

Z

d
X

Y

θ

φ

Neurtutako puntuak
 (X, Y, Z)
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deien bidez eraikitako eredu triangularrei gainjarri daitezke, neurtutako objektuen 
eredu bisualak eraikitzeko, eta behaturiko puntuek emandako geometria zehatzaren 
arabera.

 Erreferentzia seinaleak

Datuen bilketaren lehenengo kanpainan, 2013ko irailean, laser eskanerrarekin neur- 
ketak egiten hasi baino lehen, 18 seinale islatzaileko multzo bat erabili zen kontrol 
gisa abereen eremua mugatzen zuen hesiko poste batzuetan (3. irudia). Seinale ho-
riek finko mantendu behar dira ikerketak irauten duen denbora guztian zehar, alegia, 
ezin da ageri eskanerretik itura doazen izpiak oztopatu dezakeen objekturik. Seina-
leen helburua erreferentzia sistema bateratu bat lortzea da, lorturiko koordenatuen 
puntuen eta posizio ezberdinetan kokatua dagoen eskanerrean. Honekin, abiapuntu 
bakoitzetik ateratako puntu-hodeien kotak aldera daitezke.

Neurketa kanpaina bakoitzean eskanerra hesiaren barneko puntu batean kokatu zen, 
eta hurrengoan kanpoaldean, ordea. Hortaz, puntu horiek desberdinak izan ziren ur-
tero, baina ez asko. Ondorioz, puntu bakoitzetik behatutako puntuen koordenadak 
jatorrizko sistema lokal batez eta orientazio ezberdinez daude osatuak. Lurraren es-
kanerra abiarazten den bakoitzean, lehenik itu horiek neurtzen dira eta, ondoren, 
lur-eremua eskaneatzen da. Seinaleak ez direnez lekuz aldatzen, erreferentzia -pun-
tu gisa hartzen dira, koordenatu sistema bateratua zehazteko. 

Behaketa-leku bakoitzetik hartutako puntu-hodeiak puntu hodei sistemari doi- 
tzen dira puntu-hodei erregistro deritzon prozesu baten bidez. Haren bitartez, solido 
zurrun baten eraldaketa parametroak zehazten dira: hiru translazio eta hiru biraketa. 
Horretarako, tokiko ardatz sistema bat erabiltzen da, neurketa kanpaina bakoitzean 
hesi barneko zonan jarritako eskanerraren kokapenari dagokiona (2013 urtea).

Eskanerra 1,50 metroko altuerako tripodean jartzen da, eskuz  eta lurrarekiko in-
tzidentzia-angelua (laser izpiaren eta lurraren normalaren arteko angelua) ahalik eta 
baxuenarekin jarri ahal izateko moduan. 0º-ko intzidentzia-angelua da zehaztasun 
gehieneko neurketa, eta angelua handiagotu ahala zehaztasuna galtzen joango da. 
80 gradu baino gehiagoko intzidentzia-angeluak ez dira gomendagarriak, neurketa 
akats gehiegi ematen dituztelako, eta objektuek islaturiko seinaleek igorlearengana 

3. irudia. Eremu barruko itxituran kokaturiko eskaner laserra. Seinale islatzaileak dituzten posteak ikus 
daitezke (ezkerraldean). Sekzio zirkularreko ioi lauak postean (eskuman).
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iristeko adina energia izan ez dezaketelako (Kaasalainen et al., 2011). 
Koordenatuen zehaztasunean eragina duen beste alderdi bat ituen kokapen er-

latiboa. Komeni da ituak lerrokatuta edo multzokatuta ez egotea sakabanatuta bai-
zik, ituen zentroa eta eskanerraren zentroa lotzen duen lerroen arteko angeluak oso 
txikiak izan ez daitezen.

Ituek forma eta tamaina ezberdinak izan ditzakete, eta material ezberdinez egon 
daitezke osatuak. Lan honetan eskaner laserraren fabrikatzaileak emandako 5 cm-ko 
diametroko sekzio zirkularreko seinale lauak erabili ziren.

 Lur-eremuaren eskanerra

Behin seinaleak neurtuta, lurraren eskanerra egiten da behaketa-leku bakoitze-
tik. Lehenik eta behin, hesitutako eremuko barruko lurra eskaneatu zen, eskanerra 
eremu barruan kokatuz, ituak neurtu ziren posizio berberetan. Gero, hesi kanpoko 
puntu konkretu batean ezarri zen eskanerra, bestetik gertu, posteetan zeuden itu-
kontrolak neurtzeko. Hortik aurrera, lehengoko prozesua errepikatu zen, hau da, le-
henik ituak neurtu ziren eta, ondoren, lur-eremuko puntuak.

Eskanerra egin baino lehen puntuen arteko angelu haziera adierazi behar da, 
eskanerraren dentsitatea zehaztuko duena. Eskaner bakoitzaren bataz besteko den- 
tsitatea 0,5 puntu/zm2 ingurukoa izan zen, baina eskanerretik zenbat eta gertuago, 
orduan eta handiagoa izango da dentsitatea, eta geroz eta urrutiago dauden puntue-
tan jaisten joango da, betiere gertuen dauden puntuak 2 cm-ra daudela jakinez eta 
urrutien daudenak, aldiz, 10 cm-ra. Dentsitate puntu horiekin, betiko topografiaren 
metodoak erabiliz lortzea ia ezinezkoa, ordu bat eta erdian, zona bakoitzeko altxa- 
tzea egin zen, barrukoa zein kanpokoa, tresneria jarri, seinalea eskaneatu eta pun-
tuen eskaneatzea barne. 

4. irudian behatoki batetik ateratako kolorezko puntu-hodeia ikus daiteke . Hesi-
turiko ia-elipsi formako lursaila nabarmentzen da. Beltzez dauden eremuak eskane-
rraren bidez neurtuak izan ziren guneak dira, ezkutatuak daudelako edo intzidentzia-
angelu altuegia zutelako.

4. irudia. Eskaner 
laserrarekin 
neurturiko kolorezko 
puntu-hodeiak 
aztertutako gunean. 
Irudiaren erdian 
hesituriko eremua 
antzeman daiteke.
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Puntu hodei prozesamendua
 Puntu hodei iragazte-prozesua

Eremu-lana bukatu ondoren, kanpaina bakoitzean, hesi barruko eta kanpoko ere-
muetarako puntu hodeia lortu zen, bereizita konparatu ahal izateko. Barruko eremua 
puntu hodeian lerro bat margotuz mugatzen da, posteen hesiak jarraituz. Gero lerro 
honen barruko eremua mozten da, kanpoko puntuak ezabatuz.

Puntu hodei bakoitzerako, bai barrukoak bai kanpokoak, ohiz kanpoko puntuak 
ezabatzen dira iragazte-prozesu baten bidez. Ez ohiko puntu horiek eskanerrak modu 
desegokian neurtu dituen puntuak dira, normalean objektuen ertzetako errebote efe-
ktuak eragindakoak. Hori kalkulatzeko, p puntua eta hurbilen agertzen dituen dis-
tantziak, dp, zehazten dituen algoritmo batez egiten da. Hurbilen agertzen diren 
puntuen arteko distantzia batez bestekoa baino handiagoa denean, puntu horiek 
ez-ohikotzat hartzen dira, d, zenbaki oso bat gehitu, n, eta puntu hodeitik gertuen 
dauden elkar-ondoko puntuen distantziaren desbideratze tipikoaz σ biderkatzen da:

dp>d+nσ

 Landarediaren iragazte-prozesua

Hiru urtetan zehar puntu hodeiak landu gabeko datuekin konparatu ziren, eta baita 
landaredia eta lurrekoak ez diren beste puntuak ezabatzeko RiSCAN PRO softwarea-
ren algoritmoarekin prozesatutakoekin ere. Algoritmo horrek bere murrizketak ditu, 
oso zaila baita lurreko landaredia desberdintzea pultsuak bereizten dituen laserrik 
gabe, lurreko eskaner laserretan bezala. Hala ere, algoritmoa erabili zen, eta lortu-
riko puntu hodeien denboraldiko konparaketa egin zen, iragazte-prozesurik jasan ez 
zutenekin egin zen bezala.

Landaredia hierarkia jarraituz iragazten da, gero eta txikiagoak diren gelaxken 
sare batean tamaina zehatz bateko puntu-hodei batetik abiatuta. Lehenik eta behin, 
erreferentzia-planoa zehazten da, XY planoan, eta sarea eraikitzen da gero, plano 
horretan oinarrituta, gelaxka handienetatik abiatuta.  Barruan puntua duen gelaxka 
bakoitzaren adierazgarria den puntu bat aukeratzen da, erabiltzaileak aukeraturiko 
pertzentilaren arabera. % 1-eko pertzentila aukeratzen bada, puntu guztien % 99-a 
erreferentzia-puntuaren gainetik, eta % 1-a horren behetik kokatuko dira. % 0-ko per- 
tzentila aukeratuz gero, erreferentzia-puntua gelaxka barruko altueratik baxuenean 
dagoena da. 

5. irudia. Ikertutako 
eremuan landaredia 
iragazkia erabili 
ondorengo emaitza. 
Kolore gorrian 
automatikoki  igarritako 
landaredia puntuak 
ageri dira.
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Gelaxka bakoitzean planoak erreferentzia-puntuen eta haien elkar-ondokoenen ara-
bera ezartzen dira. Jarraian, gelaxka bakoitzean aurrekoarekiko bi plano paralelo 
eraikitzen dira, erabiltzaileak aukeraturiko distantzian. Bi plano horiek mugaturiko 
eremutik kanpo geratzen diren puntuak lur eremu kanpoko puntu gisa sailkatzen 
dira. Hurrengo mailan, gainerako puntuekin errepikatzen da prozesua. Hurrengo 
maila, gelaxka bakoitza lautan banatuz eratzen da, non gelaxkak jatorrizkoen erdia 
neurtzen duten. Lehenengo iragazte-prozesuaren ondoren beste bat egiten da, orain-
goan perdoi (plano paraleloen distantzia) baxuagoarekin. Kasu batzuetan, nahi izan-
dako emaitzak lortzen ez direnean, iragazte hierarkiko bat egitea komeni da.

 Puntu hodeien erregistroa

Eskanerraren kokapen bakoitzari dagokion tokiko erreferentzia-sisteman ituen koor-
denatuak ezagututa, koordenatuak eraldatu behar dira, eraldaketa, translazio eta 
errotazio parametroak zehazteko, erreferentzia-sistema batetik beste batera aldatu 
ahal izateko. Bihurtze hori  eskanerra mugitzen den bakoitzean egiten da. Hortaz, 
hesi barruan eta kanpoan dauden eskanerraren koordenatu-sistemetan bihurketa 
bat egiten da urteroko kanpainan. Modu berean, bi urte jarraien arteko koordena-
tuen, eta lehen eta hirugarren urteko koordenatuen arteko bilakaera ere egitea be-
harrezkoa da, bai hesi barruko behatoki puntuaren tokiko sistemarako bai kanpoan 
dagoenarentzako. 

Urtean zehar izandako bilakaera ezartzeko 2013 urtekoa hartu zen erreferen-
tziatzat. Helburu horrekin 2013ko eskaner zehatzean lorturiko atzera-islatutako sei-
naleen koordenatuak esportatu ziren, eta hurrengo urteetan erregistro puntu gisa 
erabili ziren. Bilakaeren fidagarritasuna urte ezberdineko hodeien arteko “solido 
zurrun”-aren bihurketaren hondarrak aztertuz balioetsi daiteke.

 Puntu hodeien konparaketa

Behin hiru puntu hodeiak erregistratuta, haiek konparatu behar dira lur-eremuetan 
kotak denboran zehar nola aldatzen diren aztertzeko, bai hesiaren kanpoan, eta bai-
ta barne aldean ere. Funtsean, hodeiko puntu bakoitzaren kota beste urte batean 
agertutako elkar-ondoko puntuarekin konparatzen da. Guztira sei konparazio egin 
ziren, hiru hesiaren barruko eremuan eta beste hiru kanpoko eremuan, 2013-2014, 
2014-2015 eta 2013-2015 denboraldietan. Honela, puntu bakoitzaren kotan urte 
batean zehar edo neurturiko denboraldi osoan, hau da, bi urtetan zehar, igoera posi-
tiboa edo negatiboa izan den zehazten da. 

Konparaketa bakoitzaren emaitzen interpretazioa errazten duen kotaren igoera 
mapan adierazten da. Gainera, koten igoeren eta desbiderapen tipikoen bataz bes-
tekoa ere zehaztu zen. Emaitza hauekin, lurraren topografiaren bilakaera 2 urtetan 
zehar interpretatu zen.

Emaitzak
 Landaredia iragazkirik gabeko puntu hodeiak

6 eta 8 irudiek pare bat urteen hesi barruko puntu hodeien arteko konparaketaren 
emaitzak azaltzen dituzte. Urdin ilun tonu koloreek 0 eta 3 cm arteko distantziak 
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adierazten dituzte, zeinak, eskanerraren akatsengatik izan daitezkeen. Bi urteetan 
izandako aldaketak aztertuz (8. irudia) kolore berdeak eta horiak direla nagusi ikus-
ten da, 10 eta 30 cm tarte inguruan dabilena. 

6. irudia. 2013-2014 urte denboraldiko abererik gabeko sailaren puntu hodeien arteko konparaketa. 
Irudi-testua konparaturiko bi puntu hodeien distantzia absolutu minimoari deritzo.

7. irudia. 2014-2015 urte denboraldiko abere gabeko silaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza. 
Ezberdintasun nabarmenen ugariena 3 cm baino txikiagokoak dira, eremu batzuetan ezberdintasunak 
18 cm-ra iristen dira.
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8. irudia. 2013-2015 urte denboraldiko abere gabeko sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza. 
Ezberdintasun nabarmenenak 0 eta 10 cm artekoak dira, eremu batzuetan ezberdintasunak 25 cm-ra iristen 
dira.

9. irudian 6 eta 8 irudiko distantzia absolutuen frekuentzia distribuzioak ageri dira.

9.irudia. Goitik behera: 2013-2014, 2014-2015 eta 
2013-2015 urte denboraldiko puntu hodei pareen 
arteko distantzia minimo absolutuen frekuentzien 
banaketa. Gris kolorezko lerroak frekuentzien 
banaketari egokituriko Weibullen dentsitate 
funtzioari dagokio.
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10. irudia. 2013-2014 urte denboraldiko abereez beteriko sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza. 
Ezberdintasun nabarmenenak 5 cm baino baxuagoak dira, eremu batzuetan ezberdintasunak 15 cm-ra iristen 
dira.

11. irudia. 2014-2015 urte denboraldiko abereez beteriko sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza. 
Ezberdintasun nabarmenenak 5 cm baino baxuagoak dira, eremu batzuetan ezberdintasunak 15 cm-ra iristen 
dira.

10 eta 12 irudietan 2013 - 2014, 2014 – 2015 eta 2013 – 2015 urte denboraldie-
tan abereez beteriko eremuko emaitzen konparaketa azaltzen da. Urdin ilun kolorea 
nagusitzen da, topografian aldaketa nabarmenik ez dela ageri adieraziz.
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12. irudia. 2013-2015 urte denboraldiko abereez beteriko sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza. 
Ezberdintasun nabarmenenak 3 cm baino baxuagoak dira, eremu batzuetan ezberdintasunak 15 cm-ra iristen 
dira.

13. irudi. Goitik behera: 2013-2014, 2014-
2015 eta 2013-2015 urte denboraldiko puntu 
hodei pareen arteko distantzia absolutuen 
frekuentzien distribuzioa. Gris kolorezko lerroak 
frekuentzien distribuzioari egokituriko Weibullen 
dentsitate funtzioari dagokio.

13. irudian azterturiko 3 urte denboralditan abereez beteriko sailaren puntu lainoen 
arteko distantzien frekuentzia distribuzioak ageri dira. 
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2. taula. Puntu hodeien arteko batez besteko desplazamendu absolutuak eta desbiderapen tipikoak.

2. taulan puntu hodei pareen arteko distantzia minimoen bataz bestekoak eta desbi-
derapen tipikoak biltzen dira. Batez besteko aldaketa ikerturiko 2 urteetan 10 cm-
koa da abererik gabeko guneetan, eta 8 cm-ko desbiderapen tipikoa hauteman 
daiteke. Honek, datuen dispertsio handia dagoela erakusten du, seguruenik askata-
sunean hazten den landarediagatik. Batez besteko aldaketa bi urteetan zehar hesi-
turiko gunean urteko aldaketen gehiketa dela hauteman daiteke, espero zen bezala, 
gune horretako topografiak era aske batean eboluzionatu duelako. Kanpoko guneko 
aldaketa aldaketarik gabe geratzen da 4 eta 5 cm artean, animalien eraginagatik 
ziurrenik.

 Landarediaren filtrazio prozesua jasandako puntu hodeiak
14 eta 16 irudietan abererik gabeko guneko puntu hodeien konparaketaren emai- 
tzak, landarediaren iragazte prozesuaren ondorengoak, azaltzen dira. Puntuen ateko 

14. irudia. 2013-2014 urte denboraldiko abere gabeko sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza 
landarediaren iragaztea egin ostean. Ezberdintasun nabarmenenak 0 eta 6 cm artekoak dira, eremu 
batzuetan ezberdintasunak 20 cm-ra iristen dira.
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2013-2014 urteko hesi barruko  
lur-eremuko konparaketa

2013-2015 urteko hesi barruko  
lur-eremuko konparaketa

2014-2015 urteko hesi barruko  
lur-eremuko konparaketa

Batezbestekoa (m) 0,0669 Batezbestekoa (m) 0,1051 Batezbestekoa (m) 0,0490

Desbideratze 
estandarra (m) 0,0670 Desbideratze 

estandarra (m) 0,0848 Desbideratze 
estandarra (m) 0,0527

2013-2014 urteko hesi kanpoko  
lur-eremuko konparaketa

2013-2014 urteko hesi kanpoko 
 lur-eremuko konparaketa

2014-2015 urteko hesi kanpoko  
lur-eremuko konparaketa

Batezbestekoa (m) 0,047103 Batezbestekoa (m) 0,0351 Batezbestekoa (m) 0,0437

Desbideratze 
estandarra (m) 0,0407 Desbideratze 

estandarra (m) 0,0477 Desbideratze 
estandarra (m) 0,0277
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antolamendu espaziala landarediaren iragazketarik gabekoenaren antzekoa da. Ho-
nela, urdin ilun tonu gehiago ageri dira, lurraren gorakada landarediaren hazieraga-
tik delako, nabaria dena lehen begiradan.

16. irudia. 2013-2015 urte denboraldiko abere gabeko sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza 
landarediaren filtrazioa egin ostean. Ezberdintasun nabarmenenak 3 eta 15 cm artekoak dira, eremu 
batzuetan ezberdintasunak 28 cm-ra iristen dira.

15. irudia. 2014-2015 urte denboraldiko abere gabeko sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza 
landarediaren iragazketa egin ostean. Ezberdintasun nabarmenenak 0 eta 3 cm artekoak dira, eremu 
batzuetan ezberdintasunak 15 cm-ra iristen dira.
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17. irudia. Goitik behera:
 2013-2014, 2014-2015 eta 2013-
2015 urte denboraldiko puntu hodei 
pareen arteko distantzia absolutuen 
frekuentzien banaketa. Gris kolorezko 
lerroak frekuentzien banaketari 
egokituriko Weibullen dentsitate 
funtzioari dagokio.

17. irudian azterturiko 3 urte denboralditan abereez beteriko sailaren puntu hodeien 
arteko distantzien frekuentzia banaketak landarediaren iragazketa egin ostean ageri 
dira. 18 eta 20 irudiek aberez beteriko saileko aurreko 4 emaitzen erakusten zute-
nen berdinak dira. 2 urtean zehar ikerturiko eremuan ez dira 2 cm baino aldaketa 
handiagorik hauteman, eta ezin dira esangarritzat hartu eskaner eta lurraren ezauga-
rriak jakinez, landaredia ugariak garaiera ezberdinetan eta puntu hodeien islapenak 
sortzen dituelako.
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19. irudia. 2013-2015 urte denboraldiko aberedun sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza 
landarediaren iragazketa egin ostean. Ezberdintasun nabarmenenak 2 cm baino baxuagoak dira, eremu 
batzuetan ezberdintasunak 10 cm-ra iristen dira.

18. irudia. 2013-2014 urte denboraldiko aberedun sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza 
landarediaren iragazketa egin ostean. Ezberdintasun nabarmenenak 5 cm baino baxuagoak dira, eremu 
batzuetan ezberdintasunak 15 cm-ra iristen dira.
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20. irudia. 2013-2015 urte denboraldiko aberedun sailaren bi puntu hodeien konparaketaren emaitza 
landarediaren iragazketa egin ostean. Ezberdintasun nabarmenenak 2 cm baino baxuagoak dira, eremu 
batzuetan ezberdintasunak 10 cm-ra iristen dira.

21. irudian azterturiko 3 urte denboralditan arteko distantzien frekuentzia banake-
tak bildu dira.

21. irudia. Goitik behera: 2013-2014, 2014-2015 
eta 2013-2015 urte denboraldiko aberedun 
sailaren puntu hodei pareen arteko distantzia 
absolutuen frekuentzien banaketa landarediaren 
iragazketa egin ostean. Gris kolorezko lerroak 
frekuentzien banaketari egokituriko Weibullen 
dentsitate funtzioari dagokio.
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3. taula. Puntu hodeien arteko batez besteko desplazamendu absolutuak eta desbiderapen tipikoak 
landarediaren iragazkiarekin.

2013-2014 urteko hesi barruko 
lur-eremuko konparaketa

2013-2015 urteko hesi barruko 
lur-eremuko konparaketa

2014-2015 urteko hesi barruko 
lur-eremuko konparaketa

Batezbestekoa 
(m)

0,0570
Batezbestekoa 
(m)

0,1093
Batezbestekoa 
(m)

0,0470

Desbideratze 
estandarra (m)

0,0409
Desbideratze 
estandarra (m)

0,0512
Desbideratze 
estandarra (m)

0,0389

Comparación 2013-2014 
terreno exterior a la valla

Comparación 2013-2015 
terreno exterior a la valla

Comparación 2014-2015 
terreno exterior a la valla

Batezbestekoa 
(m)

0,0468
Batezbestekoa 
(m)

0,0332
Batezbestekoa 
(m)

0,0451

Desbideratze 
estandarra (m)

0,0400
Desbideratze 
estandarra (m)

0,0455
Desbideratze 
estandarra (m)

0,0247

3. taulan landaredi iragazketa jasan duten puntu hodei arteko distantzia absolutuen 
bataz bestekoak eta desbiderapen tipikoak biltzen dira. 2. taularekin konparatuz 
neurri 2 estatistiko horiek iragazi gabe lortutakoen antzekoak direla ikusi daiteke.

Ondorioak
TLS bidez eginiko puntu lainoen azterketak abereek topografiaren eboluzioan eta 
zohikaztegia osatzen duen landaredian eragina duen hipotesia baieztatu du. Puntu 
hodeien konparaketak bi urtetan zehar lurra batez beste abere gabeko eremuetan 
10 cm altxatu dela esaten du, eta abereak egon diren guneetan batez beste 4 cm 
baino altuagoko aldaketak hauteman dira. 

Oinatzeen konpaktazio prozesurik gabe zohikaztegiaren estaldura muszinala osa- 
tzen duten esfagnoek itxitura barruan ur xurgatu eta pilatuz areagotzen dute bolume-
na, zohikaztegiaren altxatze orokor bat eraginez zohikaztegiaren lursailean kanpoko 
eremuarekin konparatuz.  

Landaredia ezabatzeko iragazkiak gertatzen den altxamenduaren zati bat landa- 
redia belarkaren hazieragatik dela ondorioztatu daiteke, begi bistaz lur-eremuan ikus 
daitekeenez. 

Eskaner laserrak lurraren eboluzioa eskala txikian aztertzeko tresneria baliaga-
rri bat dela frogatu du, batez ere dentsitate handiko lur-eremuak lortzeko. Halere, 
landaredia belarkaren presentziak arazo batzuk ditu: batetik, igorritako laser izpiak 
belarren garaiera ezberdinetara iritsi daiteke; bestalde, belar luzeek lurra ezkutatzen 
dute. Arazo hauek eskaner behatoki gehiago jarriz konpondu daiteke hein batean, 
eta horrek intzidentzia-angelua, lurrarekiko obserbazio ortogonolago batzuekin. Gai-
nera, eskaneatuaren dentsitatea handituz lur-eremuaren doikuntza hobetzen da.
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Jurako zohikaztegiak” LIFE+ programa: sei 
urteko epean 60 zohikaztegi berreskuratuko dira
Emilie Calvar¹, Sylvain Moncorge¹, Luc Bettinelli¹, Pierre Durlet² & Geneviève Magnon³

(1) Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, 7 rue Voirin, 25000 Besançon, Frantzia
(2) Parc naturel régional du Haut-Jura, 29 Qua le Village, 39310 Lajoux, Frantzia
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Laburpena
Artikulu honetan LIFE+ “Jurako zohikaztegiak” proiektuaren ekintzak eta emaitzak aurkezten 
ditugu; helburua izan da Frantziako eskualde horretako horrelako habitatak lehengoratzea.

Gako-hitzak: zohikaztegiak, lehengoratzea, Jura, Frantzia.

Aurkezpena
Jurako mendigunea Frantzia eta Suitzaren arteko mugan barrena dago kokatuta, 
Alpeen ipar-mendebaldean, eta mendebaldeko Europan zohikaztegi gehien dituen 
eskualdeetako bat da.  Eremu karstiko karetsu batean daude, eta hainbat mota eta 
egiturakoak dira, ondorioz, interes komunitarioko habitat ugari topatzen dira. Gai-
nera, ondare-intereseko espezie ugari ere badituzte. Hala ere, Europako zohikaztegi 
askorekin gertatzen den bezala, maiz, naturagune horiek ere kaltetuak izan dira: zo-
hikatz erauzketak, drainatzea, ur-ibilbideak zuzentzea, etab. Ekintza antropiko ho-
rien ondorioz, aldaketa hidrologikoak gertatu dira eta, aldi berean, ur-asetzeari lotu-
tako ekosistema horien funtzionamendu orokorra andeatu da askotan.

90ko hamarkadaz geroztik, zohikaztegien alde ekintza ugari burutu dira men-
digune osoan barrena. Aldiz, sarea bere osotasunean sendotze aldera, eta interes 
komunitarioko espezie zein habitatak modu iraunkorrean babesteko, tokiko kudea- 
tzaileek maila handiagoan lan egiteko asmoa jakinarazi dute. Ildo horretan, Jurako 
Zohikaztegien LIFE programak Jurako Franche-Comté eskualdeko mendigune ho-
rretako 60 zohikaztegiak berreskuratzea du helburu. Beraz, 6 urte horietan zehar, 
hainbat proiektu barneratu dira, leku bakoitzean aurkitutako arazoetan eta bakoi- 
tzaren baliabide tekniko eta ekologikoetan oinarrituta. Artikulu honetan programa-
ren esparruan aplikatzen diren lehengoratze-teknika erabilienak aztertuko ditugu: 
ubideen drainatzearen neutralizazioa, eta ur-ibilbideen zein zohikatz-erauzketarako 
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hobien lehengoratzea. Jarraian, bost zohikaztegitan dagoeneko erabili diren ekintzen 
hainbat adibide aurkezten dira. 

Jurako zohikaztegiak
 Testuingurua

Jura garaiera txikiko mendigunea da, gailurra 1720 metrora iristen dena, eta Fran-
tzia eta Suitza arteko mugan dago kokatuta. 70 km zabal eta 340 km luze den men-
digune honek ilargi erdiaren itxura du, Alpeek hego ekialdetik bultzatua bezala, eta 
lursailak konprimatzen ditu, tolesturak sortuz. Suitzako isurialdean, garaiera 1000 
metro jaisten da bat-batean. Mendebalderantz, aldiz, pixkanaka jaisten da mailaka-
tutako lautada jarraiera baten ondorioz.

Substratu geologikoaren osagai nagusiak garai Jurasikoko eta Kretazikoetako 
margak eta lurzoru karetsuak dira. Haitz karetsuari lotutako iragazkortasun karstikoa 
nagusi bada ere, mendigune honek zohikaztegi kopuru nahiko handia du. Zohikaz-
tegiak gora-behera gutxiko erliebearekin eta margekin lotuta daude, baita glaziarren 
metaketekin ere, eta urte osoan zehar nahiko ongi banatutako prezipitazio handiak 
ezaugarritzat dituen klima ozeanoarekin. 

Beraz, mendiguneak 500 zohikaztegi inguru ditu, guztira 5400 ha, nagusiki, 
800 eta 100 metro bitarteko garaiera artean (Moncorge et al., 2016).

Jurako zohikaztegiak” LIFE+ programak hautatutako zohikaztegiak, Borgoina- 
Franche-Comté eskualdean daude, zeinak, mendigunearen erdia baino gehiago har- 
tzen duen. Eskualde horretan dauden 286 zohikaztegien % 65 Natura 2000 sarea-
ren barnean daude.

 Natura ondarea

Zohikaztegi mota ugari izatea da Jurako mendigunearen ezaugarri berezietako bat. 
Ondorioz, substratu geologikoak istinga baxuak eta belardi basofilo ugari sortu ditu 
(6410, 7210, 7230), eta mendeak igaro ahala, zohikaztegi altxatuak sortu dira 
(7110*, 7120, 91DO*) ere, zeintzuen izaera azido eta oligotrofikoa, inguruko beste 
lur-eremuekiko oso desberdinak diren. Gainera, trantsizio-zohikaztegiak (7140), ur 
inguruneak (3140, 3150, 3160), sakonune aitzindariak (7150), eta baita goi istin-
gen inguruan gara daitezkeen istinga baxu azidoak ere.  

Aberastasun horri esker, landaredi eta fauna anitza aurki daiteke, besteak beste, 
galtzori arrisku nabarmenean dauden hainbat espezie. 

 Zentzu horretan, 9 espezie daude Habitaten Zuzentarauaren II. Eranskinean: 
Saxifraga hirculus, Liparis loeseli orkidea eta Hamatocaulus vernicosus landareak; 
zingira-dontzeila (Euphydryas aurinia), Lycaena dispar, Maculinea nausithous txi-
meletak, Leucorrhinia pectoralis burruntzia eta Vertigo geyeri zein Vertigo genesii 
moluskuak, animaliei dagokienez.

 Afektazioak

Gizakiak urte asko daramatza Jurako zohikaztegiak ustiatzen, gehienbat larre gisa, 
mendigunean gizakiak bizi izan diren heinean. 
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1. irudia. Jura mendiguneko zohikaztegiak.
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Halere, inolako zalantzarik gabe erabilera aipagarriena, energia-xedearekin egindako 
zohikatzaren ustiapena izan da, ez baitzen mendiguneko goi-aintzira bakar bat ere 
libratu (ikus 1. irudia). XVII. mendearen eta XX. mende hasieraren artean garatu zen 
ustiapen mota hau, gutxiagotzen ari zen zura konpentsatzeko. Jarduera honek tokian 
dibertsifikazioa eta zohikatz-eremuak birsortzea ahalbidetu badu ere, sarri kalte han-
diak eta iraunkorrak eragin ditu, izandako lehorketaren ondorioz.

Geroago, XX. mendeko erditik aurrera, bigarren “eraso” handi bat izan zen zo-
hikaztegietan. Oraingoan mekanizatua, ordura arte baliogabetzat jo ziren gune ho-
riek laborantzarako edo basogintzarako eremu bihurtu nahi izan baitzituzten. Ondo-
rioz, haiei egindako drainatze-lanek, ur-ibilbideen aldaketek, landaketek eta abarrek 
eragina izan zuten haien funtzionamenduan. Sarrien gertatutako kalte-eragile horiei 
beste hainbat gehitu behar zaizkie; kutsadura, lur-betetzeak, ur-hartuneak, urtegiak 
sortzea, etab.

Beraz, Franche-Comté-ko Jurako zohikaztegietako azaleraren % 30 inguru erabat 
hondatu dela uste da (Moncorge et al., 2016). Bestetik, baliogabetutako eremuak, 
hau da, zohikatz gehiago metatzen ez dutenak, ez dira kontuan hartzen, baina lite-
keena da nahiko handiak izatea.

Kalte horiek eremu horien erresilentzia gutxiagotzen dute eta hori are kezka-
garriagoa da klima beroketaren eta aurreikusten den prezipitazio nitrogenatuaren 
emendioaren testuinguruan, beraz, bereziki premiazkoa da naturagune hauen fun-
tzioa berreskuratzea.

2. irudia. Moutheko Moutat zohikaztegi-eremuaren eredu digitala. Zohikatz-erauzketa, drainatze-bideak, 
gunearen funtzionamendurako kaltegarria den ur-ibilbideen zuzenketa. Erdian dagoen dolinak uren zati 
bat karst-era naturalki drainatzen du.
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Jurako Zohikaztegien LIFE programa
 Testuingurua eta datu nagusiak

90eko hamarkadan, Jurako zohikaztegietan egindako kudeaketarako lehenengo neu-
rriak “azaleko” hurbilketan oinarritu ziren nagusiki, hau da, habitatak eta espezieak 
babesteko helburua zutenak. 2000. hamarkadan, hidrologiak gero eta garrantzia 
handiagoa hartzen joan zen kudeatzaileen artean eta, pixkanaka, leku hauen fun-
tzionamendua ezagutzeko nahia pizten joan zitzaien. Orduan, zohikaztegien funtzio-
namendu hidrologiko egokiaren inguruan hasi ziren lanean. Suitzarrek arlo honetan 
egin zuten lana, bereziki garrantzitsua izan zen.

Ohiko” finantza-baliabiderik ez zegoenez, tokiko kudeatzaileek programa han-
di bat abiarazi nahi izan zuten, zohikaztegi ugari lehengoratzeko eta, bide batez, 
aurrezpen garrantzitsuak lortzeko. Ia urtebetez luzatu zen eratze-fasearen ondoren, 
“Franche-Comté-ko Jura mendiguneko zohikaztegien funtzioak berreskuratzea” LIFE 
Programaren hautagaitza-txostena, “Jurako zohikaztegiak” bezala laburbildua, aur-
keztu zen 2014ko ekainean eta 2014ko apirilean onetsi zuen Europar Batzordeak.

Beraz, Jurako Zohikaztegien LIFE+ Programa Jura mendiguneko 60 zohikaz-
tegien funtzionamendu hidrologikoaren berreskurapenean oinarritzen da, Natura 
2000 sareko 16 lekutan sakabanatutakoak. LIFE+ programaren 6 urteetan burutu 
nahi diren helburuak hurrengoak dira: 

•	 Drainatze-bideen	neutralizazioa:	16.000	m;
•	 Ur-ibilbideetako	meandroak	berreskuratzea:	12.000	m;
•	 Zohikatz	erauzte-hobiak	berriz	hezetzea:	26	ha.

Guztira, 510 ha zohikaztegi berreskuratu behar dira.

IZENA: LIFE TOURBIERES DU JURA
IRAUPENA: 6 urte (2014ko ekainetik 2020ko azarora)
AURREKONTU OSOA: 8.051.163 € 
KOKAPENA: Franche-Comté-ko Jura mendigunea
ONURADUN KOORDINATZAILEA: Franche-Comté eskualdeko Naturaguneen 
Babeslekua
ONURADUN ELKARTUAK: Goi-Doubseko Ur-eremuen mankomunitatea, Goi-
Jurako Eskualdeko Natura Parkea, Remorayko lakuko Natura Erreserbako 
Lagunen Elkartea, Dessoubreko Antolamenduko eta isurialdearen 
Balorizaziorako Mankomunitatea eta Frantziar Konderriko Ingurumen, 
Antolamendu eta Etxebizitzako Eskualdeko Zuzendaritza
BABESLE FINANTZARIOAK: Europar Batasuna, Rodano-Mediterraneo-Korsika Ur-
agentzia, Frantziar Konderriko eskualdeko Kontseilua, Doubs eta Jurako 
Departamentuak
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 Abiarazitako ekintzak

Aurretik burututako ekintzak

Ingeniaritza ekologikoko beste edozein ekintzarekin gertatzen den 
bezala, programako lanen aurretik hainbat ikerketa egin dira zo-
hikaztegi bakoitzaren funtzionamendu hidrologikoa eta ekologikoa 
hobeto ezagutzeko. Diagnosia leku bakoitzera dago egokitua, eta 
azaleko zein lur-azpiko ur-fluxuen azterketa barne izan dezake (pie-
zometria, hidrometria, fisiko-kimikoa, gainazalaren topografia eta 
azpiko substratu geologikoarena, etab.), baita landarediaren azter-
keta, geomorfologiarena eta bestelakoak ere. Tokiko kudeatzaileek 
maiz erabiltzen dute LiDAR teknologia horretarako (Light Detection 
And Ranging). Irakurketa topografiko hori, hegazkinez garraiatu-
tako laser bidez egiten dena, lur-sailaren eredu digitala sortzeko 
erabiltzen da, zeinaren bidez, lekuaren funtzionamendu orokorra 
hobeto ulertzen da eta bestela erraz detektatuko ez liratekeen bes-
te hainbat ezaugarri nabarmentzen dira.

Lursailen jabetza eskuratzea ere ezinbestekoa da ekintzak 
burutzeko. Zorionez, proiektu honetan sartzen diren lursail gehie-
nak komunalak dira, eta onuradunek haien kudeaketa eskura de-
zakete hitzarmen bidez. Urteetan zehar joan da jabetze hori gau-
zatzen, jabe pribatuei lurrak erosiz, alokatuz edo haien kudeaketa 
adostuz. Hala ere, lurren erregulazio fundiarioa burutzen ari da ja-
betza osoa lortu eta lanak egin ahal izateko. 

Indarrean dagoen frantziar araudiaren arabera, natura inguru-
neetan lanak egiteko agintarien baimenak beharrezkoak izan dai-
tezke. Izapide horiek ekintzaren xedearen edo nondik-norakoaren, 
babes perimetroan dauden ala ez dauden edo lana agintzen duen 
entitatearen estatutu juridikoaren arabera zehazten dira.

Drainatze-bideen neutralizazioa 

Drainatze-bideen konfigurazioa asko aldatzen da leku batetik bes-
tera. Zabalera eta sakonera 0,5 m eta 4 m artekoa izan daitezke, 
eta luzera hamar metrotik ehunka metrora. Malda ere asko alda 
daiteke (ia 0-tik %-ren batera arte). Juran, gainera, bide horiek 
zohikaztegietako era orotako eremuak zeharka ditzakete (zohikaz-
tegietatik eta basoetara), eta izaera trofikoaren gora-beherak izan 
ditzakete (adib.: aintzira altxatu azidoa ur karetsuak daramatzan 
ubideak zeharkatuta).

Egokiena ubidea zohikatzarekin edo antzerako materialen ba-
tekin betetzea da. Teknika horrekin, lehortutako gainazal multzoan 
asebetetze hidrikoaren maila igotzen da, eta erretenen eragina deu-
seztatzen da, eta hain zuzen ere, hori da programaren lehentasune-
tako bat. Baina, horretarako, egokitu nahi den lekuko baldintza 
trofikoentzako egokiak diren kalitatezko material ugari erabili beha-
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rra dago. Jakina, zohikatza erabili daiteke (inguruan ustiatua eta, 
adibidez, “Rhynchosporion depresioa” - 7150 modukoak berresku-
ratzea ahalbidetzen duen). Zohikatza lekuz aldatu ezin denean, izei 
zerrautsa erabiltzea alternatiba interesgarria da. Jurako hainbat to-
kitan probatu da eta emaitza oso onak lortu dira. Zenbait kasutan, 
diametro txikiko zuhaitzak txikitu eta zohikatza edo zerrautsarekin 
nahastu daiteke bolumen gehiago emateko. Substratu mineraletik 
gertu dauden ubide garrantzitsuentzat, margadun buztina ere era-
bil daiteke (morrenako buztina haitzetako elementu lodirik gabe) 
zohikatzaren ordez, buxatzeko material gisa. Edozein kasutan, al-
dez aurretik ubidea garbitu beharra dago, hartan hasitako landaret-
za kentzeko, eta buxadura-materialaren eta ubidearen ertzen arteko 
kohesio handiagoa lortzeko. 

Ezin bada guztiz bete, badago erabil daitekeen beste teknika 
bat, zohikatzaz betetako presak sortzea, hain zuzen ere. Maldaren 
arabera egingo dira presa gehiago edo gutxiago: zenbat eta malda 
handiagoa, orduan eta gehiago eta handiagoak izango dira. Ubide 
ertainentzat, “tolesdura hirukoitz” motako oholekin nahikoa izan 
daiteke. Aldiz, ubide handiagoentzat, non uraren presioa handia 
izan daitekeen, ezinbestekoa da mihiztatutako zurezko taulez egin-
dako eta substratu mineralean, zohikatza azpian, finkatutako presa 
sendoak egitea. Presen barruan gainezkabideen sistemak sortzeak, 
zohikatzaren estaldura eta obraren inguruan higadura gutxitu daite-
ke , ondorioz iraunkortasuna areagotzen lagunduz. Sistema honen 
garaiera gainaldean dagoen geruza freatikoari eman nahi zaion al-
tueraren arabera zehaztuko da eta ondoren doitu daiteke.

Noski, bi teknika horiek (betetzea eta presak egitea) lan berean 
tarteka daitezke.

Arestian aipatu den bezala, sortutako lanen multzoa zohikatzaz 
estaliko da presak egiteko erabiliko diren zurak aire eta urarekin 
kontaktu zuzenean egon ez daitezen. Teknika horrek ez du uzten 
zura asko usteltzen, eta lanen emaitzen iraupena luzatzen da. Gai-
nera, zohikatzaren estalduran landareak jar daitezke hura egonkor- 
tzeko eta lanak egin eta hurrengo hilabete edo urteetan higatu ez 
dadin, landaretza berez hazi arte. Zohikatz estaldurari bigungarria 
jartzeak ere higadura saihesten du landaretza hazi arte. Teknika 
horiek ondorio zuzen bat dute, lanak paisaian gutxiago nabarmen- 
tzea, alegia.

Ur-ibilbideak berreskuratzea 

Programako zohikaztegiak zeharkatzen dituzten ur-ibilbide batzuk 
iraganean aldaketak jasan zituzten eta haien funtzionamendu hidro- 
logikoa eta, ondorioz, zohikaztegiarena berarena ere, aldatu dira. 
Jurako mendigunean, lur-azpiko ur karetsuen ekarpenak (basikoak) 
eta zohikaztegi basiko eta alkalinoen arteko kontaktu-eremuak sor 
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ditzakeen testuinguru hidrologiko eta hidrogeologikoak, nola fun-
tzionatzen duten ongi ulertzea dakar, uraren kudeaketa egoki bat 
ahalbidetzeko eta, ondorioz, hasierako fluxuen berrezartzea lortze-
ko. 

Ubideak berreskuratzeko lanetan, posible bada, antzinako 
meandro baten ubidea berrerabiltzen saiatu behar da, horretarako, 
LIDAR bezalako tresna erabiliz. Haren garaiera egiaztatu behar da, 
sistemaren funtzionamenduarekin bat egiten jarraitzen duen ikus-
teko (antzinako meandroak estutu ahal izan dira, edo alderantziz, 
berriro zabaldu). Hau ezinezkoa denean, beste ibilgu bat sortuko 
da.

Edozein kasutan, ibilgu berriaren zehar neurriari teorian izan 
beharko lukeen erregimenara baina tamaina txikiagoa emango zaio. 
Ur-ibilguaren berezko higadurak urte gutxi batzuetan amaituko du 
lana, ibilbidearen izaerari dagokion zehar neurria ziurtatzeko. Bide 
berria sektorearen topografiara egokitu behar da (oro har, istinga-
tan, 1,7 eta 2 aldiz areagotzen da luzera, ibilbide zuzenarekiko).

Ibilgu berria sortuta, lehengo zuzena estali behar da eta hura 
garbitzean sortutako zatia berrezarri eta material egokiekin bete 
behar da (baliteke orduan kopuru handiak behar izatea). Ibilbidea 
berriro orekatzea ezinezkoa denean, eta ibilguan aurrerago ere, sis-
tema hondatuta badago, arrapalak jar daitezke hondoan berritutako 
zatien eta berritu ez diren zatien artean lotura egonkorra sortzeko, 
horrela, uraren maila bermatzeko eta higadura erregresiboa saihes-
teko.

Horrez gain, “sedimentuen birkarga” ere egin daiteke ibilbide 
berrian, substratu anitza bizkorrago sortzeko eta higadura dinamika 
berrezartzeko, aniztasun morfologiko eta ekologiko handiago bat 
bermatuz. 

Zenbait kasutan, uraren ibilbidea ezin da guztiz berreskuratu, 
eta haren zati bat bakarrik berrezartzen da halakoetan. Horreta-
rako, ibilbide txikiena estutu daiteke, edo hondoan arrapalak eza-
rri, uraren maila igo dadin. Baina ez da aukera hori hautatuko be-
rrezartze handiagoa egiteko asmoa badago.

Ustiatze-eremuen eta urak atxikitzeko eremuen berreskuratzea 

Lan horien helburua hondatutako ustiatze-eremuak berreskura- 
tzean datza, zohikatza sortzen duten landareak berriro hazteko bal-
dintzak sortuz. 

Ildo horretan, lana ura ubideen barruan atxikitzeko edo, oro 
har, ahal den ustiatze-eremu osoan ura atxikitzeko presa bat edo 
gehiago sortzean datza.

Lanaren baldintzak ubidearen neurriei egokituko zaie, baita 
atxiki behar duen ur garaierari ere. Lan txikientzat (ur-multzoaren 
garaiera 30 cm-tik beherakoa denean), zohikatza babesteko zutabe 
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bat jartzea nahikoa da. Halere, hurrengo neurriak jarraitu beharko 
dira: kalitate oneko zohikatza, bloketan biltzea eta landaredi edota 
geoehun bat baliatuz babestutako multzo irmoan jasoko da.

Lan handiagoak (40 cm-tik gorako ur-garaierak) oholen bidez 
egingo dira, presioari eutsi ahal diezaion. Era berean, oholesia zohi- 
katzez estali behar izateaz gain, bigungarriz edo landarez estalia.

Ur-maila asko alda ez dadin, eta lanaren zulaketa saihesteko 
(ihesen indukzio-higadura), presaren barruan gainezkabidea eraiki 
beharko da. Gainezkabide hori material isuri soila izan daiteke (hi-
gatzen ez dena) edo lanaren barruan egon daiteke (tutu ukondotua, 
adibidez). Zenbait kasutan, interesgarria izan daiteke gainezkabide 
hori erregulatu ahal izatea, uraren maila doitu ahal izateko. Mai-
la horretako zingoa ubidearen konfigurazioaren araberakoa (mal-
da, erliebea) eta kudeaketa helburuen araberakoa izango da. Ur-
garaiera handi bat erraztean, urpean geratzeen da eremu handi bat 
eta, baldintzen arabera, istinga moduko urmaelak (Leucorrhinia 
pectoralis espezieentzat bereziki egokiak) edo lezkadiak sor dai-
tezke. Kasu horietan, zohikaztegi altxatu aktiboetaranzko eboluzioa 
(7110-7150) luzea izaten da. Ur-geruza fin bat edukitzeak (azale-
ratua) “lurreko” goroldio esfagno deritzen komunitateak askoz ere 
azkarrago ugaltzea ahalbidetzen du. Kasu honetan, arestian aipa-
tutako habitateranzko eboluzioa askoz ere azkarragoa izaten da.
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“Mont de Voyon” zingira Granges-Narbozen  
(Doubs Departamentua)

Testuingurua
•	Kudeatzailea:	Doubs	Goieneko	Ur	Eremuen	 

Mankomunitatea.
•	Tokiaren	deskribapena:	6,5	ha-ko	zohikaztegi	baxu	alkali-

noa, gehiena Molinea caerulea-ko belardi hezekoa (6410), 
Carex diandra duten zohikaztegiak ere baditu (7140), eta Carex davalliana 
(7230) eta Salix pentandra sahatsak ere. 

•	Ondare-interesa:	molinia	eta	sahatsek	hartuta	dagoela	eta,	landaredi	aberastasun	
moderatua du, Carex estospitosa eta Dianthus superbus espezieak baditu ere. 
Fauna aberastasuna Coenonympha tullia, Euphydrias aurinia eta Lyceana helle 
espezieak dituelako.

Adibideak

3. irudia. Mont de 
Voyon zohikaztegiko 
lur mota, LiDARekin 
sortuta.

Ebazpena

XVIII. mendeaz geroztik, luze 
ustiatu zuten zingira honetako 
zohikatza eta, ondorioz, lehortu 
eta sahatsek hartu zuten.

Helburuak

Ur-jarioa moteltzea, zingirako ura birkargatzea eta geruza freatiko in finea berres-
kuratzea, ur-jarioaren moteltze horri esker.

Oraindik ebatzi ez diren arazoak

•	Istinga	baxuaren	pixkanakako	lehor- 
tzea eta sahatsek hartzea.

•	Ur-maila	orokorra	jaistea.
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4. irudia. Presa 
eta zohikatzez 
estaltzea.

5. irudia. Presa eta 
zerrautsez estaltzea.

Lanak

Ubideen dentsitatea handia zen 
(740 m/ha). Drainatu eta ustiatua, 
zohikatz baxuak zohikatz geruza fin 
bat besterik ez du, 2 metrora iris-
ten ez dena. Zohikatza falta zela 
eta, ubideak zerrautsez eta zurezko 
oholez estaltzea erabaki zen. Ibaian 
behera, ubidea oso zabala baina 
malda nahiko leuna den tartean, zu-
rezko oholesiak eraiki ziren ur-jarioa 
blokeatu eta istinga baxura itzultze-
ko:

•	Sahatsak	txikitzea	makineria	pasa	
zedin (2 ha).

•	Guztira	1270	m	luze	ziren	6	ubide	
txiki betetzea zurezko oholtza eta 
zerrautsarekin.

•	250	metroko	ubide	handia	zur	
oholtzako 8 oholesirekin neutrali-
zatzea (8x7 m bakoitza, hau da, 1 
metroko 350 ohol + 1,5 metroko 
50 ohol).

2015eko uztailaren eta abuztuaren 
artean egindako lana.
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Kostua

62.912 € zergarik gabe, proiektua-
ren muntaia eta proiektuaren jarrai-
pena ez dira sartzen.

Lehen emaitzak

Lehen azterketetan urak nabarmen igo direla ikusi da. Faunaren eta floraren jarrai-
penari esker, hemendik denbora labur batera haren eragina balioztatu ahal izango 
dugu.

Hemen ikus dezakegu lanak azaltzen dituen bideo labur bat: 
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html

Jarraipena eta ebaluazioa

•	Euphydrias	aurinia eta Lyceana helle 
populazioak (lanen aurretik eta on-
doren).

•	Landaredia:	6	koadro	(lanen	aurretik	
eta ondoren).

6. irudia. Drainatzea 
lehengoratzea bete 
baino lehen.

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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“Prénovel” zohikaztegia Nanchezen  
(Jurako departamentua)

Testuingurua
•	Kudeatzailea:	Jura	goieneko	Eskualdeko	Natura	Parkea.
•	Tokiaren	deskribapena;	11	ha-ko	zohikaztegia,	zohikazte-

gi baxuko multzo batek (6410 eta 6430) eta tartekatuta 
dauden zohikaztegi altxatuak (7110*, 7120 eta 7140), 
nondik bi ubide igarotzen diren, Trémontagne eta Nan-
chez-en ibilbide bideratuak. 

•	Ondare-interesa:	zohikaztegi	altxatuek	aniztasun	bikaina	izaten	jarraitzen	dute.	
Zohikaztegi baxuetan eta zohikaztegi hezeetan Lycaena helle eta Euphydras auri-
nia espezieak hazten dira.

Ebazpena

Ur-ibilbide horietan lan hidraulikoak egin zituzten 1965ean. Ibilbideak zuzentzeak 
% 40ko jaitsiera, zabaltze nabarmena eta ohantzearen sakonera areagotzea eragin 
du. Lan horiei esker, uretako habitatak homogeneizatu dira, eta inguruko lurrak le-
henago lehortu dira. Ondorioz, inguruko eremu hezeen jarrera hidraulikoa eta haie-
tako landaredia aldatu dira.

7. irudia. LiDARekin 
sortutako lur mota.

8. irudia. Ibaiaren 
jatorrizko trazatua eta 
zuzendu ondorengoa.
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Oraindik ebatzi ez diren arazoak

•	Ibai	zuzena.
•	Gehiegi	zabaldutako	ibaibidea;
•	Ur-lerroa	ertzen	puntarekiko	jaitsi	

da.
•	Substratu	eta	baldintza	hidrauliko	

oso homogeneoak, uretako fauna eta 
florarako ez oso egokiak.

•	Agorraldian,	maila	freatikoa	gehiegi	
jaisten da.

10. irudia. Drainaketa 
eta presa blokeatzea.

11. irudia. Kanala.

9. irudia. Drainatzea 
lehengoratzea bete 
baino lehen.

Helburuak

Ur-ibilbidearen baldintza morfodina-
mikoak berreskuratzea, ur-jarioaren 
ibilbideak eta garaiera ohikoetara hur-
biltzen den egoerara itzuliz.
Maila freatikoarekin hartu-emanak be-
rreskuratzea eta agorraldiko ur-jarioaren 
drainatze-efektua deuseztatzea.
Errekastoaren inguruan zohikaztegiak 
zeharkatzen dituzten ubideak barreiat-
zea, zohikatz multzoan maila freatiko 
funtzionala berreskuratzeko xedearekin.
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Lanak

Antzinako meandroen ibilbidea zehazte-
ko, antzinako airetik ateratako argazkie-
kin alderatu ziren egungoak eta lur-ere-
muaren topografia fina egin zen LIDAR 
tresna baliatuz. Lana hurrengo faseetan 
antolatu zen:

•	Zuhaitz	mozketak,	txikitzeak	eta	es-
pezie zurkaren motzondoak kentzea 
zuzendutako ibilbidean eta ubideetan 
zehar.

•	Landaredi	belarkara	txikitzea	lana	be-
rriro planteatzeko orduan mikrotopo-
grafia egin ahal izateko.

•	Material	ekarpenak	betetzeko	tra-
muen ertzetan, elurra ari zuen 
une batean, lurra ez hondatzeko 
(6.000 m3 inguru).

•	Berraktibatu	beharreko	antzinako	
meandroak “garbitzea”. Handik atera-
tako materiala, zuzendutako ur-ibilbi-
deak betetzen bukatzeko erabili ziren.

•	Erreskate-arrantza	bete	den	ur-ibilbi-
dean dauden arrainak babesteko.

•	Zuzendutako	ur-ibilbidea	betetzea,	
eta meandroak ukitzen dituzten pun-
tuak izei pilekin sendotzea.

•	Sortu	berri	den	ibilbidea	berriro	kar-
gatzea harri-kokorrez eta legar karet-
suz hainbat substratu eta fluxu be-
rreskuratzeko (1.000 m3).

•	Zohikaztegiko	573	metro	ubide	es-
taltzea, materialez beteaz edo zo-
hikatzez estalitako izei oholez presa 
eginez.

Lana 2016ko urtarrilaren eta abuztua-
ren artean egin zen.

Kostua

274.584 € zerga gabe, muntatzea 
eta proiektuaren jarraipena ez da 
sartzen.

Lehenengo emaitzak

Lehenengo emaitzak izateko denbora gu-
txiegi igaro da.

Dirudienez, presa bidez itxitako ubide 
batzuek ez dute guztiz berreskuratzen ur-
maila. Hondatutako inguruko zohikatzak 
porotasun handiegia izan dezake.

Jarraian, lanak azaltzen dituen bideo la-
burra ikus dezakegu: 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
images-travaux-page.html

Jarraipena eta ebaluazioa

•	Ur-ibilbideen	erregimen	termikoa.

•	Ur-ibilbideen	eta	inguruko	maila	
freatikoen piezometria (zohikaztegi 
altxatu eta baxuak).

•	Arrainak	eta	uretako	ornogabeak.

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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Frambouhans-eko eta Les Ecorces-eko “Sur les 
Seignes” zohikaztegia (Doubs departamentua)

Testuingurua
•	Kudeatzailea:	Franche-Comté	eskualdeko	Naturaguneen	

Babeslekua.
•	Tokiaren	deskribapena:	27	ha-ko	zohikaztegia,	nagusiki,	

mendi pinudiak betea zohikazdun basoak .
•	Ondare-interesa:	(91D0-3*).mendiko	pinuaz	gain,	esfagnoak	dituzten	sahatsen	

basoak (91D0-4*) edo zohikaztegi altxatuko landak (7110-1*), esaterako. Leu-
corrhinia pectoralis, Lycaene helle, eta abarreko populazioak.

Ebazpena

1968. eta 1984. urteen artean zo-
hikatz ustiapen industriala izan ze-
nez, zohikaztegiaren hiru hektarea 
eraginpean egon ziren, eta ondorioz, 
erauzketa-hobiak sortu ziren non, 
zohikaztegietako ohiko landaredia 
ohikoena nekez hazten zen. 2003an 
lehen faseko lanak egin ondoren, 
2014ko programaren esparruan hasi 
zen bigarren fasea.

Helburuak

Ubideetako ura atxikitzea zohikatza 
ekoizten duen landaredia itzul dadin.

Ebatzi gabe dauden arazoak

Erauzketa-hobien lehortzeak eta “hon-
datzaileak” deritzen espezieen kolo-
nizazioa (urkien basoak, zelai hezea), 
hau da, zohikatza ematen ez duten 
espezieena.

Atazak

Ekintza hurrengo faseetan antolatu 
zen:

•	Zohikatza	babesteko	2	horma	sortzea	
(guztira 17 m lineal), eta zurezko 
3 oholesi jartzea (guztira 135 m 
lineal), substratu mineralean oina-
rritua, zohikatzez eta, hein batean, 
landarez estalita.

•	Sortu	berri	diren	lan	guztietan	 
gainezkabideak jartzea.

•	2000	m2-ko urkidia moztea;

•	Zohikatz	mineralizatuaren	
desugerketa.

•	Putzuak	sortzea	lanak	estaltzeko	eta	
babes-hormak sortzek beharrezkoa 
den zohikatz guztia eskuratzeko.

Lana 2014ko abuztuaren eta irailaren 
bitartean egin zen.

Kostua

41.895 € zerga gabe, muntaia eta 
proiektuaren jarraipena ez da sartzen.

Jarraipena-ebaluazioa

•	Argazki	bidezko	jarraipena:
•	Landaredia	(lanak	egin	aurretik	eta	

ondoren).
•	Odonatuen	populazioa.
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12. irudia. Presaren 
eraikuntza.

13. irudia. Betegarria.

14. irudia. Oholesiz 
inguratzea.
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15. irudia. 
Lehengoratu eta sei 
hilabete geroagoko 
egoera.

16. irudia. 
Lehengoratu 
eta urtebete bat 
geroagoko egora.

Lehenengo emaitzak

Eskasa den Utricularia stygia-k urpetu berri diren lur eremuen kolonizazioa.

Obra-lanek iragazkortasun egokia agertu dute. Baina oholesia estaltzen duen zo-
hikatzean landarerik ez egoteak, haiek agerian utzi ditu eta higadura handiagoa 
izango dela uste da. Gertaera hau geldiarazteko hainbat ekintza egingo dira.
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Nanchezeko “Les Douillons” zohikaztegia (Jurako 
Departamentua)

Testuingurua
•	Kudeatzailea:	Jura	goieneko	Eskualdeko	Natura	Parkea.
•	Tokiaren	deskribapena:	23	ha-ko	zohikaztegia,	Molinea 

caerula-ko belardi hezeak (6410) eta mendiko megafor-
bio mesotrofoak (6430) gehienbat. Horrez gain, zohikaz-
tegi altxatu hondatuko landaredia (7120) eta baso-zohikaztegietako landaredia 
(91D0) ere aurki daiteke zenbait eremutan.

•	Ondare-interesa:	zohikaztegian	Batasunaren	intereseko	bi	espezie	aurki	ditzake-
gu: Euphydrias aurinia eta Leucorrhinia pectoralis (mendiguneko multzo garran-
tzitsuenetako bat agian).

Figura x. Modele_
mumerique_
terrain_LIDAR

Ebazpena

Douillonseko zohikaztegiaren beheko aldearen jatorria limnigenoa da; gainerako- 
aren jatorria, aldiz, soligenoa.

50ko hamarkadan egin zen lehenengo ustiapena, tokikoa. Gero, drainatze fase 
bati ekin zitzaion 60 hamarkada bukaeran, eta jarraian laborantzarako zohikatz-
erauzketa industriala, 1973an. Azken fase hori berehala gelditu zen, eta zohikaz- 
tegia bere kabuz eboluzionatzen joan zen han egindako eraldaketa ugarien ostean.

17. irudia. 
LiDARekin 
sortutako lur 
mota.
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Helburuak

Zohikaztegiko funtzionamendu hi-
draulikoa zati batean berrezartzea ura 
hobeto atxikitzeko eta zohikatza sort-
zeko dinamika berriro aktibatzeko eta, 
ondorioz, karbono gehiago biltzeko.

Oraindik ebatzi ez diren arazoak

Drainatze-bide eta zohikatza-erauzteko 
hobiak, oraindik ere zohikaztegiaren 
funtzionamendua eragozten dute.

Lanak

Proiektuan eta lanen neurriak egiteko 
LIDAR tresnarekin egindako topogra-
fia fina sarri erabili da. Beraz, efektu 
hidraulikoen eta berriro hezetutako 
sektoreak zein egindako lanen eredu 
zehatzak egin daitezke, baita lanen 
neurri zehatzak lortu ere. Lana hurren-
go faseetan antolatu zen: 

•	Lanek	hartuko	dituzten	ubideen	er- 
tzetako espezie zurkarak moztu edo 
txikitzea.

•	Izei-oholesiak	jarri	eta	zohikatzez	
estaltzea (45 m lineal).

•	Metalezko	hesiak	jarri	eta	zohika- 
tzez estaltzea (60 m lineal): atxiki-
tako ura altuera nabarmen batean 

atxikitako ura altuera nabarmen 
batean atxiki behar denean. Subs-
tratu mineralean hobeto ainguratze-
ko aukera ematen dute (buztinean). 
Aurretik zulorik egin gabe jarri ziren 
(zuzenean zohikatzean eta azpiko 
geruzetan).

•	Marga	eta	buztinezko	dikea	egitea	
(60 m lineal): zohikatzaren hezeta-
sun orokorra mantentzea, eta agian, 
antzinako ustiapen-hobietara iristen 
den azaleratutako ur-geruza ere. 
Buztin urdinean zuzenean jarritako 
dikea, buztina bistaratzeko zanga 
sortu ondoren.
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Kostua

138.225 € zergarik gabe, muntaia 
eta proiektuaren jarraipena sartu 
gabe.

Jarraipena eta ebaluazioa

Odonatuen populazio.

Lehenengo emaitzak

Lehenengo emaitzak izateko denbora gutxiegi igaro da.

Lana 2 fasetan egin zen: 2016ko urtarrilean berriro ireki zen, eta 2016ko uztailean 
eta abuztuan haren berrezartze funtzionalerako lanak egin ziren.

18.irudia. Putzua gainezka zohikaztegian.
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Frasneko “Creux au Lard” zohikaztegia  
(Doubs-en departamentua)

Testuingurua
•	Kudeatzailea:	Doubs	Goieneko	Ur	Guneen	

Mankomunitatea.
•	Tokiaren	deskribapena:	26	ha-ko	zohikaztegia,	non,	

zohikaztegi aktiboa (7110*), trantsizio-zohikaztegia  
(7140) eta mendiko pinu eta izeiko baso-zohikaztegia (91DO) aurki ditzakegun.

•	Ondare-interesa:	fauna	eta	flora	aberatsarengatik	eskualdeko	natura-erreserba	
baten barruan dagoen zohikaztegia. Espezie nabarmenen artean ditugu: Drosera 
rotundifolia, Scheuchzeria palustris, Carex limosa, Andromeda polifolia, Aeshna 
subarctica, Colias palaeno, etab.

Ebazpena

Drainatze-sare batek zeharkatzen du zohikaztegia eta azaleko ur-ibilbideak alda- 
tzen ditu, zohikaztegi aktiboaren (7110*) ordez galbide karstiko batera eramate-
ko. Drainatze horrek zohikatzaren hondoratze topografikoa eragin zuen, eta horrek, 
azaleko urak galbide karstikorantz gehiago bideratzea ekarri du. Isuri-harroaren 
8 ha galdu dira, zohikaztegi aktiborantz bideratzeko eta berau elikatzeko.

19. irudia. LiDARekin sortutako lur mota.
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Helburuak

Uren azaleko zirkulazioa berrezartzea eta zohikaztegiaren lehorketa murriztea, dra-
inatze-sarea neutralizatuz eta ura zohikaztegi aktiborantz zuzentzea ahalbidetuko 
duen topografia berrezarriz.

Oraindik ebatzi ez diren arazoak

•	Zohikaztegiaren	pixkanakako	lehortzea,	mendiko	pinuak	eta	izeiak	erdigunerantz	
aurrera eginez;

•	Maila	freatikoa	jaistea	eta	gorabehera	handiagoak	izatea.

Kostua

212.125 € lanengatiko zergarik 
gabe + 28.000 € zuhaitzak moz-
teagatiko zergarik eta basogintzako 
jabeei ordaindutako kalte-ordainik 
gabe, eta muntaia zein proiektua-
ren jarraipenik gabe.

Jarraipena eta ebaluazioa

•	Piezometria.
•	Hidrometria eta hidrokimika 

zohikaztegiaren irteeran.
•	Landaredia: Jarraipeneko 10 lur-sail 

(lanak egin aurretik eta ondoren).

Tokian zohikatz geruza nahiko lodia da-
goenez, oholesiekin eta zohikatz subs-
tratuan ainguratutako oholen bitartez, 
drainatzeko nahikoa oztopo eraiki ahal 
izan ziren. % 1,5etik gorako malda du-
ten zonaldetan ubidea erabat neutrali-
zatu ahal izan zen, zohikatzez estaliz, 
eta horretaz gain, zurezko oholak jarriz. 
Substratua minerala denean (buztina, 
marga, morrena), lanak egiteko erabi-
liko den materialak ez du geruza her-
metikoa eraldatuko, azpian zulaketak 
edo galerak sortu ez ditzan. Era berean, 
aipatu geruza oso fina zen sektore ba-
tean, metalezko hesia jartzea aukeratu 
zen. Lana hurrengo faseetan antolatu 
zen:

•	Bertan	ateratako	zohikatz	bitartez	
drainatze-ubidearen 570 m bete zi-
ren, zurezko 10 panel eta zurezko 4 
oholesirekin.

•	Ubidearen	250	metroren	zatikako	
neutralizazioa bertan erauzitako 
zohikatzez estalitako zur-oholen 11 
oholesirekin.

•	90	metro	luzeko	metalezko	hesia	
eraikitzea eta zohikatzez estaltzea 
zohikatzaren hondoratze topografikoa 
neutralizatzeko.

•	Drainatzea	bete	eta	lanak	estaltzeko	
erabilitako zohikatza biltzeko ur-pu- 
tzuak sortzea.

•	Berriro	irekitzea	(zurkarak	moztea)	la-
nean sartu ahal izateko eta basogint-
zako jabeei kalte-ordainak ordaintzea 
eragindako galerengatik.

Obra-lanak 2015eko uztailaren eta 
irailaren artean eta 2016ko maiatzetik 
ekainera egin ziren.

Lanak
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Lehenengo emaitzak

Lanak duela gutxi egin badira ere, badirudi 2015ean jarritako metalezko dikeak 
bere eginkizuna betetzen duela, sistema lortu nahi zen mailara arte asetuz. Esfag-
noak goroldioak 2015ean landutako eremuetan garatu ziren, 2016ko udaberrian 
izandako plubiometria mesedegarria izan baitzen. Baina, garai lehor batean azter-
tu beharko da lanen eraginkortasun maila egiaztatzeko.

Hemen ikus dezakegu lanak azaltzen dituen bideo labur bat:
http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html

20. irudia. 
Presen 
airetiko bista.

22. irudia. 
Presa 
zohikatzez 
estalita.

21. irudia. 
Presa

23. irudia. 
Blokeorako 
presa panel 
metalikoekin.

http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-travaux-page.html
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Ondorioak
Franche-Comté eskualdeko Jura mendiguneko zohikaztegien kudeatzaileak, urte 
asko daramatzate zohikaztegiak babesteko Eskualdeak nazio mailan duen garran-
tziaz jabetzen. Ildo horretatik, Europako hainbat programa lotu dira eta berreskura-
pen ekintza ugari burutu dira, sarri Suitzako teknikarien eta zientzialarien laguntza-
rekin. LIFE+ Jurako zohikaztegiak programak dinamika hau gauzatu izana islatzen 
du. Eragile desberdinek barneratutako esperientzia baliatuz, funtzionalitate hidrau-
likoa berreskuratzearen garrantzia nabarmentzen da, gune hauen garrantzia nagu-
siaz jabetzen joan baita pixkanaka.

Batzuetan, Jurako zohikaztegiak asko eraldatu dira berreskuratuak izateko. Bai-
na, programa honen helburua, leku bakoitzean posible diren teknika eta baldintza 
ekologikoa baliatuz, ekosistemaren funtzionamendua berrezartzea da. Beraz, habita-
ten eta aurkitu diren arazoen arabera hainbat teknika desberdin erabili dira. Batzuk, 
duela urte asko erabiltzen dira eskualde honetako hainbat tokitan (adib.: zohikat-
zez estalitako zurezko oholesiak); beste batzuk, ordea, Frantzian lehenengoz erabili 
dira programa honi esker: metalezko hesiak, zurezko oholesiak. Lan horiek progra-
ma osoan zehar izan duten eragina, jarraipen desberdinen bitartez aztertuko dira: 
piezometria, ur-kalitatea, fauna, flora, etab. Halere, programak nahiko luze irauten 
badu ere, habitaten eta haien kontserbazio-egoeraren eboluzioaren ondorengo lanak 
6 urtera mugatuko dira. Hainbat urte, edo hamarkada, itxaron beharko dugu progra-
maren lanen “behin betiko” emaitzak behatzeko, are gehiago zohikazte-prozesuak 
berriro abiarazten ikusteko. 

Ikasitakoak, erabilitako teknikak eta lortutako emaitzak programa amaierara arte 
esperientzien erregistro batean bildu eta aztertuko dira. Tresna honi esker, praktika 
onak transmititzeko, eta denborarekin, eskualde mailan, nazio mailan edota Europa 
mailan arazo berberak dituzten beste zohikaztegien kudeaketaren eraginkortasuna 
areagotzeko baliagarria izango da.

Bukatzeko, kontzientziazio eta komunikazio ekintzak burutu dira programa in-
plementatzeko behar izan diren 6 urteetan zehar, hiritarren eta tokiko eragileen par-
taidetza ezinbestekoa baita zohikaztegiak epe luzean mantentzeko. Ildo horretan, 
24 minutuko bideo bat, 7 eduki estra gehiagorekin, 11 testuinguru-panelez osa-
tutako erakusketarekin, lanei buruzko hainbat erreportaje eta animazio ugarirekin.

Programari buruzko informazio gehiago Interneteko webgunean:
 www.life-tourbieres-jura.fr

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
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Erresuma Batuko Penino Mendien Hegoaldeko 
Eremuetan oso higadura handiko estaldura-
zohikaztegien paisaia berreskuratzea
Moors for the Future Partnership1

(1) The Moorland Centre, Edale, Hope Valley, Derbyshire, S33 7ZA, UK

Harremanetarako: M. Buckler [matthew.buckler@peakdistrict.gov.uk]

Laburpena
Moors for the future 2003an Hegoaldeko Penino mendien hondatutako paisaiak babestu 
eta berreskuratzeko xedearekin sortu zen erakundea da. Erakundea sortu zenetik, eremu 
honetako 30 km2 inguruko zohikaztegi-eremu berreskuratu dira, industria iraultzarekin ger-
tatutako hondamenak itzularazteko eta estaldura-zohikaztegiak kontserbazio egoera onera 
bueltatzeko helburuarekin. Hasieran, Penino mendien Hegoaldeko barrualdeko azaleko zo-
hikaztegi eremu zabalak zeuden, higadura prozesuan, eta karkaba eta ubide sakonen sare 
batek zeharkatzen zituen. Ondorioz, Hasierako erronkak, zohikaztegi metaketak egonkor- 
tzea eta higadura geldiaraztea ziren. Ondoren, espezieen aniztasuna areagotzea bilakatu 
da esfortzu nagusia eta, horretarako, estaldura-zohikaztegien berariazko espezieak hedatu 
eta espezie horiek hura berriro hartzeko gai izan daitezen baldintzak hobetuz.

Gako-hitzak: berreskuratzen; zohikaztegi; zohikatz; eremu; Penino Mendiak; zerbitzu 
ekosistemikoak.

Penino Mendien hegoaldeko (South Pennine Moors) eremuei  
dagokien Kontserbazioko Eremu Bereziaren deskribapena
Britainia Handiko zohikaztegi eta metaketa sakonen eremu handienak Penino Men-
dien mesetan daude, itsas-mailatik 190 eta 893 m-ko arteko altitudean (Jarvis et 
al., 1984). Zona horretan Bleaklow, Black Hill eta Kinder Scout goi-lautadak, aurki 
ditzakegu Tontorren Barrutiaren Nazioko Parkearen barruan, Peak District National 
Park (PNDP). PNDPduela 5000-7000 urte bitartean eratzen hasi ziren eta, egun, 
Erresuma Batuko zohikaztegi zaharrenetakoen artean dauden (Tallis, 1995).

Penino Mendien hegoaldeko eremuak (SMP), Natura 2000 Sarean sartuta dau-
de eta Kontserbazioko Zona Berezi (KZB) gisa dago sailkatuta. Bertan, estaldura-
zohikaztegien komunitate handiak aurki ditzakegu eremu horietako ohiko habitaten 
mosaikoaren barruan. Sheffield, Leeds, Nottingham eta Manchester artean dauden 
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zohikaztegiko zona hauek garrantzitsuak dira eskaintzen dituzten aukera ekonomiko 
eta aisialdiko erabilerengatik, eta baita inguruko hirietan eta herrietan uholdeak sai-
hesteko duten betekizunarengatik, Hebden Bridge, Glossop eta Derbyn, esaterako. 
Nazio mailan ere, erregulazio hidriko betekizun garrantzitsua dute, Erresuma Batuko 
edan daitekeen uraren % 70 sortzen baita goiko lurretan, sarri zohikatz eremuen 
mendekoak (Bain et al., 2011). Gainera, nazioarteko mailan ere, garrantzitsuak dira 
karbonoaren zikloan duten betekizunarengatik (Lindsay, 2010).

1. irudia. Penino Mendien Hegoaldeko 
Eremuen Kokapena.

Hondaketaren historia
Egun, SMPko eremuen estaldura-zohikaztegien % 4 bakarrik dago “egoera onean”; 
% 93k, aldiz, “berreskuratzeko egoera eskasean” (Natural England, 2016). Azken 
200 urteotan, kanpoko hainbat eragilek lagundu dute zohikatza eratzeko funtsezkoak 
diren landare espezieen galera bizkortzen, horien artean aipagarriena, Sphagnum 
generoko goroldioa. Ondorioz, zohikatz-masaren higadura handia areagotu da, eta 
higadura-prozesuen ondorioz 100 T/ km2/urtea baino gehiagoko sedimentu-ekoizpe-
na gertatu da (Rothwell et al., 2008).

 Industriak eragindako kutsadura

SMPko eremuen estaldura-zohikaztegien hondaketaren hasierako kausa industria  
iraultzarekin hasitako atmosferaren kutsadura izan zela dirudi, eta PNDP inguruko 
industria konurbazioetatik datorrela (Tallis, 1964). Industriak sortutako sufre eta  
kutsatzaile eratorrien metaketak landaredia galera ekarri zuen, Sphagnum goroldioa- 
rena gehienbat, eta hainbat espezie haztea saihestu da zohikaztegiaren azidotzearen 
ondorioz, ondorioz, beste. Landarediaren estaldura horren galerak zohikatz eremuek 
egonkortasuna ematen zieten sustraien sarerik gabe utzi zituen eta, horrek, haizearen 
eta urak sortutakohigadura areagotu zuen.

Ondorioz, solte zegoen zohikatzaren higaduraren ondorioz, gero eta drainatze-sa-
re handiagoa sortu zen, eta horrek zohikatza goi-lautadatik urrutira eramatea erraz- 
tu zuen. Drainatze eraginkorrago horrek maila freatikoa jaistea eta zohikatzaren aza-
lera lehortzea eragin zuen, eta, ondorioz, higadura ere bizkortu zuen.
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2. irudia. Bleaklow (2009). Historian zehar jasandako suntsipenak Hegoaldeko Penino Mendietako 
Eremuetako zohikaztegien eremu handiak azaleratzea eragin du.

 Suteek eragindako kalteak

Aisialdirako erabileraren ondorioz Goiko lurretan suteak SMP eremuetan nahi gabe 
gertatu dira, eta baita lurraldearen kudeaketa dela eta ere, (sasoiko erreketak) non 
basoilarren ehiza-barrutien inguruan ongi kontrolatutako suteekin txilardi txikiak 
erretzen diren. Suteak abeltzaintzaren baldintzak hobetzeko ere erabili dira eta, sa-
rri, sasoiko erreketekin baino eremu handiagoak erre dira, eta landaredi labur eta 
luzea tartekatzen diren mosaikoa sortu da.

Zohikatza erregai eraginkorra da eta, ondorioz, zohikatz sakona duten estaldura-
zohikaztegiak oso kaltetuak suertatzen dira suteetan. Erreketan, zohikatzaren egi-
tura lehortu egiten da, hari lotutako landaredia, sustraien sareak eta hazi-bankuak 
kaltetu edo suntsitzen dira, eta zohikatz-masaren karbonoa atmosferara askatzen 
da. Kontrolik gabeko suteek eragiten dute zohikatz-masek jasaten duten kalterik la-
rrienak, baina zohikatz sakonean gertatzen diren suteek haien desagertzea errazten 
dute (Holden, 2012).

Gainera, kontrolatutako suteek berau jasan ditzaketen espezieak ugaltzea eragin 
dezakete, Calluna vulgaris esaterako, epe luzean, beste espezieek baino errekupe-
razio hobea baitute, estaldura-zohikaztegiko ohiko espezieak barne, Sphagnum go-
roldioa, esaterako. Horrek erregaien karga areagotzea eragin dezake, eta baita su-
teen larritasuna eta hedapena ere.

Halere, kontrolatutako erreketak erregai-karga jaisteko, zurezko landaredi garai- 
ko eremuak kendu eta suebakiak egiteko ere erabil daitezke eta, ondorioz, suteen 
larritasuna eta hedapena murrizteko (Yallop et al., 2006).
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 Gehiegizko artzaintza

SMP eremuen mesetan dauden abereentzako bazka-larreen gehiegizko ustiapenak, 
ardienak gehienbat, funtsezkoak diren landare espezieen kutsaduraren eta higadu-
raren ondoriozko hondaketatik berreskuratzeko duten gaitasuna murriztu du.  Ardi 
kopuruan ikusitako lehenengo hedapen adierazgarria 1550. urtearen inguruan izan 
zen (Shimwell, 1974), eta ondoren, XX. mendearen 30ko hamarkadatik aurrera ere 
gorakada izugarriak bizi izan zituzten (Anderson et al., 1997). Abereek landare gaz-
teak jan ditzakete eta kalteak eragin zohikatzaren gainazalean, babesik gabe eta 
solte dagoen lekuetan gehienbat, eta horrek landaredia berrezartzea mugatzen eta 
higadura areagotzen ditu.

 Klima

SMPko eremuetan daude Erresuma Batuko Hego-Ekialderago dauden estaldura-zo-
hikaztegiak, hau da, haien egitura Iparrerago dauden beste zohikaztegiena baino 
klima-kokapen marjinalagoa da, eta horregatik klima-aldaketak lehenago izan de-
zake eragina. Urtean zehar tenperaturak 0º C inguruan ibiltzen dira batik bat, eta 
zohikatz-geruzak bereizten dituzten izotz-orratzak eratzen dituzte, “izotz-altxamen-
dua” sortuz, eta horrek lehortzea eta higadura eraginez (Buckler et al., 2013).

SMP eremuen onura anitzak
SMP eremuek ekosistema-zerbitzu ugari ematen dizkiete gizakiei, faunari, florari eta 
ingurumenari, KBE zonaren barruan zein kanpoan, baina bere hondamena onura ho-
riek murriztu eta arrisku bihurtzen ditu.

 Karbonoa

Erresuma Batuko karbonoaren % 40 zohikaztegietan dago, lurraldearen azaleraren 
% 8a bakarrik, hau da, Erresuma Batuko 20 urteko CO2 igorpenen baliokidea (Lind-
say, 2010). Estaldura-zohikaztegi aktiboak karbono isurbideak dira egoera onean 
daudenean, eta klima-aldaketa murrizten laguntzen dute, atmosferako karbono dio-
xido mailak jaisten dutelako.

Baina SMPko eremuetako landaredia galtzean eta ondoren zohikatza lehortu eta 
higatzean disolbaturiko karbono organiko mailak eta partikulatuaren mailak (DKO 
eta PKO) areagotu ditu, eta ezin da ibai-sistemetan barneratu. Ikusi denez, DKO eta 
PKO gehiena CO2 moduan askatzen da, ibai-sisteman dagoen bitartean edo uholdea-
ren lautadetan berriro metatzen denean (Evans et al., 2013).  Igorpen horiek SMP 
eremuak CO2 iturri garrantzitsu bilakatu dute, “gordetako” karbonoa atmosferara 
askatzen joan ahala.

 Uholdeen arriskuaren kudeaketa

Estaldura-zohikaztegietan maila freatikoa gainazalean edo gainazaletik gertu dago, 
eta beste sistema batzuen ondoan ura biltzeko gaitasun txikia izaten dute. Ondorioz, 
estaldura-zohikaztegien proportzio handia duten arroak isurketen mende daude, na-
hiz eta estaldura-zohikaztegi osasuntsuetan dauden landaredia nahasiko sastraka 
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dentsoek zohikaztegi osoko gainazalean uraren emaria moteltzen duten. Ukitu gabe-
ko sistemek nahiko sakabanatuta dituzte drainatze-sareak, beraz, gainazalera eror- 
tzen den ur-tanta batek ur-emarira iristeko nahiko denbora luzea behar izan dezake.

Hondatutako zohikaztegietan gainazaleko isuri askoz ere azkarragoak eragiten 
dituzte. Horrez gain, historian zehar izandako higaduraren ondorioz drainatze-bide, 
karkaba eta lur-azpiko zohikatzaren barruko hodien sare dentsoa sortu da, hau da, 
euri-tantaren ibilbidea ur-emariraino asko murrizten da. Beraz, zohikaztegien siste-
ma hidrologikoen nabarmenkeria emari aldaketa-tasa hondaketa mailarekin aldatzen 
da, eta ibai-sistemako beheko uretan uholdeen larritasuna areagotzen du (Grayson 
et al., 2010).

 Bioaniztasuna

SMPren eremuek habitat mota desberdinak tartekatzen dituzte: estaldura-zohikazte-
giak, lur altuko txilardiak, zelai azidoak eta goi-lautadako basoak. Beraz, oso garran-
tzitsuak dira bioaniztasunaren aldetik. Europa eta nazioarteko mailan garrantzitsuak 
diren landare eta hegaztien arteko elkarteak hartzen dituzte Europako eta Erresuma 
Batuko legeriek babesten dituztenak.

Industriak eragindako kutsadurak zohikaztegietan landareetan elikadura eta ba-
besa bilatzen duten intsektuen, ugaztunen eta hegaztien kopurua jaitsi ditu eta, 
bestetik, hegazti harraparien eta beste harrapakarien jaitsiera eragin du.

 Uraren kalitatea

SMPren eremuak, prezipitazio ugari jasotzen dituzten goi-lurrak izanik eta populazio 
handiko eremuak direla eta, edateko uraren iturri garrantzitsuak bihurtu dira giza-
kiontzako, eta baita uretako flora eta faunarentzako. Berez, PNDP parkeak 55 urtegi 
ditu, eta haiei lotuta, urtean edatekoa ez den 450.000 milioi litro ur baino gehiago 
ustiatzeko lizentziak dituzte banatuta (Bonn et al., 2009).

Mundu mailako beste zohikaztegiekin alderatzen baditugu, PNDPkoak kutsatu- 
enen artean daude, industria iraultzaren ondorioz, beruna, zinka, nikela eta titanio- 
arekin, besteak beste (Rothwell et al., 2005). Zohikatzaren gainazalak kutsatzaile 
horiek biltzen ditu, eta landareekin estalita dagoenean haien mugikortasuna muga- 
tzen du egonkorra denean. Baina, azaleratutako zohikatz eremu handiek azaleko 
isurketa bizkorragoa eragiten dute eta horrek higadura areagotzen du. Ondorioz, 
beste eremu batzuetatik isurtzen den urak baino kutsatzaile gehiago askatzen ditu 
honek.

Ur hori ur edangarria bihurtzeko kostu ekonomikoa nahiko handia da, beraz, ur-
tegiak kudeatzen dituzten herri-zerbitzuko konpainiek pizgarri ekonomiko garrantzi- 
tsua dute arroen buruetan higadurak eragindakoa berrezarri eta kontrolatzean.

 Sute arriskua

Suteak Erresuma Batuan bioaniztasunerako lehentasuneko 25 arriskuetako bat dira, 
eta kalteak eragiten ditu ingurumen eta ekonomia mailetan goi-lurretako habitate-
tan (Sutherland et al., 2009).  SMPren eremuetan, 50 sute inguru gertatzen dira 
urtean (Walker et al., 2009), gehienak nahi gabe eragindakoak, bisita asko jasotzen 
dituzten eremuetan gehienbat. Estaldura-zohikaztegi osasuntsu eta aktiboek, non 



ZOHIKAZTEGIAK IDENTIFIKATU, BALORATU ETA LEHENGORATZEA: EGIN BERRI DIREN EKARPENAK136

maila freatikoa altua eta landare-komunitateak anitzak dituzten, nahiko ongi jasaten 
dituzte suteak. Aldiz, SMPren eremuetako zohikaztegi hondatuetan, babesik gabeko 
zohikatz lehorreko eremu handietan, adin eta espezie bakuneko landaredidun eremu 
handiekin nahastuta, erregai karga izugarria eratzen dute. Hori dela eta, suteak sor-
tuz gero, erraz deskontrolatzen dira eta bertako faunan eta floran, habitatetan eta 
zohikatz-masetan kalte larriak eragin ditzakete.

 Osasuna eta ongizatea

Goiko lurrek onura handiak eskaintzen dituzte giza osasunarentzat haietan egiten 
diren jardueren bitartez, eta onura “pasiboagoak” ere ematen dituzte osasun menta-
larentzat zein emozionalarentzat. Eskalatzea edo oinez ibiltzea, esaterako, onuraga-
rriak dira osasun fisiko edo mentalarentzat, pertsonek estresa arintzen baitute arike-
ta egiten eta inguruko paisaia ederrak eskaintzen duen lasaitasunari esker. PNDP 
oso hurbil dago hainbat konurbaziotik, eta guztiek dute sarbide erraza errepidez edo 
trenbidez. Horregatik, urtean 22 milioi bisitari inguru jasotzen dituzte. Parkeak jen-
de askoren osasunarentzako eta ongizatearentzako onurak eskaintzen ditu, baina 
bisitarien inpaktua ere jasaten du. Bideak sendoak ez badira eta ongi mantendu ez 
badira, zapaltzeak kalte handiak eragin ditzake.

Tratamenduaren ikuspegi orokorra
Eremuak etorkizunerako (Moors for the Future, MFFP) 2003an sortu zen SMPren 
eremuen hondatutako paisaia babestu eta berreskuratzeko. Moors for the future en-
titateko langileek PNDPren agintarien bitartez hedatzen dute zohikaztegiak babes-
teko lana, zeina erakundearen aitzindari eta arduradun gisa jarduten duen hainbat 
erakunderekin lankidetzan: ingurumena babesteko ongintzazko erakundeak, gober-
nuko erakundeak, zerbitzu publikoko enpresak, landa-berrezarpenerako enpresa bat 
eta baserritarren eta eremuen jabeen ordezkarien talde bat, besteak beste.

Moors for the Future (MFFP) erakundea sortu zenetik 30 km2 inguru eremu be-
rreskuratu ditu, industria iraultzarekin hasi zen hondamena gelditzeko asmoarekin 
eta eremuak zohikaztegi osasuntsu eta aktibo bihurtzeko asmoarekin. Berreskuratze-
lanak hasi zirenean, SMP eremuetan babesik gabeko eta higatutako zohikatz eremu 
zabalak ziren nagusi, karkaba eta ubideen sare sakonak zeharkatuz. Ondorioz, ha-
sierako lehentasunak zohikatz-azalera egonkortu eta higadura-tasa murriztea izan 
ziren. Gero, landaredi-aniztasuna areagotzean eta eremu horietako espezie autokto-
noak sakabanatzea eta landatzea izan zen, espezie horiek lur-eremuak hartzeko bal-
dintzak hobetuz.

 Berreskuratzeko teknikak

Azaleratutako zohikatzaren egonkortzea / landaredia berrezartzea

Azaleratutako zohikatza egonkortzeko txilardiko lurra (moztutako 
txilar hondarrak) bizkor hazten diren belarren hazien nahasketare-
kin aplikatu da. 75.000 txilar zaku inguru (0,75 m3 zaku bakoitze- 
ko) eraman dituzte berrezartzeko tokietara helikopteroz, eta 1 cm  
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inguruko sakoneran sakabanatu dira eskuz, lorezaintzako eskua-
reaz baliatuta. Guztira 500 ha zohikatz estali dira. Belarrak edo 
“inude-laborantzak” (Agrostis capillaris, Deschampsia flexuosa, 
Lolium perenne eta Festuca ovina) helikopteroz aplikatzen dira, ai-
retik ereiteko makinarekin (air drill), kare eta ongarriarekin batera. 
Hauek beharrezkoak dira azidotasuna murriztu eta zohikatz meta- 
ketak osatzeko elikagai gutxi baitituzte. Ondorengo bi urteetan, be-
rriz ere eman ziren karea eta ongarriak inude-belarrei bizirik iraute-
ko behar dituzten baldintzak izan zitzaten.

Txilar-lurrean tokiko eremuetako txilardietan andatua, KBE 
kanpotik izurriteak edo gaixotasunak sartzea saihesteko, geruza ba-
beslea eratzen du zohikatzaren gainean, eta horrela haizearen edo 
uraren eraginezko higadura murrizten du. Egonkortasun horri esker, 
inude-belarrek, txilardi-aztarnen barruko hazien bankuan dauden 
beste espezieekin batera, zohikatzaren barruan finkatzen dituzte 

3. irudia. Inude-
belardiaren bela-
rrak helikopteroz 
ereiten dira. Ondo-
ren, txilar-geruzan 
zehar hazi ahala, 
zohikatz-metaketan 
barneratzen doaz.
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sustraiak eta txilardiaren lurrean hazten dira, zohikatz-metaketa 
txilardiko lurrarekin bat eginez. Malda handienetan, karkaben pare-
tetan esaterako, non txilarra ez zen ongi finkatuko, 250 km-tik gora 
geoehun biodegradagarri jarri dira zohikatzaren metaketa egonkor-
tu eta inude-belarrak finkatzeko.

Inude-belarra ezarritakoan, hazteko baldintzak askoz ere hobe- 
ak bihurtzen dira bertako eremuetako espezieentzat, kotoia, gorol- 
dioa eta eremuetako zuhaixkak, esaterako, zeinak txilar-lurreko ha-
zien bankutik abiatuta berriro har ditzaketen lurrok. Birkolonizazio 
hori bizkortu eta errazteko eremu horietako berariazko espezieetako 
750.000 landare baino gehiago erein dira, besteak beste, Vacci-
nium myrtillus, Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus, Eriopho-
rum vaginatum eta Eriophorum angustifolium.

Azaleratutako zohikatza berriro ereiteaz gain, erdi-hondatutako 
2.500 hektareatik gora tratatu dira karearekin, ongarriarekin, gra-
mineo-haziekin eta haztegiko landareekin, landarediaren dentsita-
tea eta heterogeneotasuna hobetze aldera.

Karkabak blokeatzea

SMPko eremuen zati handi bat banatzen duten karkaben eta ubi-
deen sare zabalak drainatze-sistema oso eraginkorrak sortzen di-
tuzte, eta ondorioz, maila freatikoa jaisten doa. MFFPk 13.000 
bloke inguru jarri dira karkaben 120 km-tan, ura edo sedimentua 
atzitu eta joera hori iraultzeko uraren fluxua moteldu eta maila frea-
tikoa igotzeko.

Karkaba-sistemetan zehar multzoka jartzen dira blokeak, goitik 
hasita eta ubidetik beherantz lan eginez,, dike bakoitzaren goiko 
partea uran gora hurrengo dikearen oinarriaren maila berean edo 
gorago egon dadin. Ondorioz, dike baten goiko zatian doan ura ur 
gainera erortzen da eta ez zohikatz biluziaren edo lur mineralen 
gainera. Horrela, higadura txikiagoa izango da. Horrek esan nahi 
du tarteak laburragoak izan behar direla maila handiagotu ahala. 
Malda txikienetan, aldiz, dike gutxiago beharko dute. 

4. irudia. Dikeen arteko tarteak.

Azaleko partea gainditzen 
duen urak dikearen gainean 
eta ez zohikatzaren edo mi-
neralen gainean higadura-
ren arriskua murriztuz

Urbeherako dikeko azale-
ko partea dikearen azpiko 
parte edo maila berean 
dago eta horrela diken ar-
teko sekzioa urez betzen 
dela bermatzen da.
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Bi motatako dikeak bereiz ditzakegu nagusiki:
• Dike iragazgaitzak, 
plastikozko xaflak edo bertan zulatutako zohikatza erabiliz egiten 
dira, ura atzitzeko eta urmaelak sortzeko erabiltzen dira (maila 
freatikoa igotzeko).
• Dike iragazkorrak, 
txilar-fardelekin, harri mordoekin edo hutsuneak dituzten zur-xafle-
kin eginak, karkabaren zoruaren gainean lurra birsortuko duen se-
dimentua atzitu eta landaredia bertan finkatzeko daude diseinatu-
ta. Dike horiek moteldu egiten dute (baina ez eten) uraren emaria, 
eta ura pixkanaka drainatzen da ubidean behera emari motela da-
goenean. Horrela, ura metatzeko gaitasuna areagotzen da euri asko 
egiten duenerako ibai-sarean beheko uretan ekaitzeko uren emaria 
atzeratzen da eta uholdeen eragina murrizten da. 

Ez dago egoera bakoitzerako beste baino hobea den dikerik; bakoi- 
tzak bere tokia du, lortu nahi diren helburu ekologikoen, tokiaren 
ezaugarrien (karkabaren profila eta zohikatzaren sakontasuna, es-
aterako) eta tokiaren epe luzerako kudeaketan duen eraginaren 
arabera. Hurrengo taulan MFPPk erabilitako karkabak blokeatze-
ko metodoen sendotasun eta ahultasunak laburbildu dira, berdetik 
(lagungarria) gorrira (ez lagungarria) doan eskalan.

Zohikatz dikeak izan ezik, materialak airez garraiatzen dira to-
kira, eta ez dute ibilgailurik behar lurretik. Zohikatzeko dikeek hon-
deatzaile bat edo gehiago behar dituzte, baina ez dute eraikitze-

5 irudia. Harro 
erdi-iragazkorreko 
dikeek sedimentuen 
garraioa mugatzen 
dute eta eremuetatik 
ekaitzeko uren 
emaria moteltzen 
dute.
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ko materialak garraiatzerik behar tokiko zohikatza erabiltzen baita 
dike horiek sortzeko.

Zenbait eremutan harrizko dikeek zohikatza goraino metatu 
dute, beraz, dike horiek higaduraren ondorioz sortutako sedimen-
tuak arrotik ateratzea saihesten dutela esan nahi du horrek. Hori 
gertatzen denean, MFFPk dike horien goiko aldean luzapenak jar- 
tzen dituzte, haien altuera areagotu eta sedimentuaren zein ekai- 
tzeko uraren biltegiratzeko ahalmena areagotzeko.

Sphagnum generoko goroldioak

Landarediaren birpopulazioaren eta karkaben blokeoko hasierako 
fasearekin jarraituz, MFFP hainbat metodo ari da probatzen hon-
datutako eremuetan Sphagnum generoko goroldioak berriro haz-
teko. Goroldio horiek betekizun garrantzitsua dute lurren berres-
kuratze-lanetan: gainazala trinkotzen dute, maila freatikoak altu 
mantentzen dituzte eta estaldura-zohikatzetan zohikatza eratzen 
dute. Hondatutako estaldura-zohikaztegietan hura berriro sartzeak 
egun karbono iturri diren habitat horiek karbonoa modu aktiboan 
atzituko duten habitat gisa berreskuratzea espero da.

2012az geroztik Sphagnum goroldioa aplikatu da lur-baldintza 
egokia zuten 14 km2-tan, hurrengo metodoen bitartez: tantak, lo- 
hiak, hazitegiko landareak eta menditxoak (6. irudia).

Sphagnum-a duela nahiko gutxi hasi da aplikatzen, eta goroldio 
horiek oso astiro hazten direnez, oraindik ere ez dago argi zein den 
metodorik onena. Metodoa zehaztutakoan, Sphagnuma SPMren 
Paramoen bitartez aplikatuko da. 

Bideen hobekuntza

Eremuen zona hauskorrak gurutzatzen dituzten mantentze-behar 
gutxiko bideak hondatu egin dira eta zohikatz ugari agerian utziz 
zohikaztegi hondatuak ekarri dituzte, SPMko eremuetara hurbiltzen 
diren bisitari ugarien eraginez. Eragin horrek larriki murrizten du 
landaredia berreskuratzeko eta higadura kontrolatzeko gaitasuna, 

1 taula. Karkabak blokeatzeko metodoen sendotasunak eta ahultasunak.
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6. irudia. Sphagnum-a aplikatzeko metodoak (ezker goialdetik erlojuaren zentzuan): tantak edo burbuilak, 
lohia, hazitegiko landareak, koxkorrak.

Tantak 
goroldio hariak tanta edo liki-
dozko burbuiletan kapsulatzen 
dira.

Menditxoak 
Sphagnum ugari duten tokietan 
landatutako goroldio-koxkorrak 
tratatzen ari den lurrera eraman 
eta eskuz landatzen dira.

Lohiak 
likidotan esekitako goroldio-ha-
riak ihinztatzen dira.

Hazitegiko landareak 
tokitik kanpo hedatutako landa-
re txikiak helikopteroz eramaten 
dira tokira eta eskuz landatzen 
dira.
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eta bide iraunkorrenentzako gainazalak sortu dira bisitariak handik 
igaro daitezen, inpaktu txikiagoa eragin dezaten eta higadura sai-
hesteko.
Errotetaik birziklatuak ez ziren lauzak jarri ziren 50 km-tik gora, 
beraz, hondatu zuten industrien azpiegituretako materialak eral-
datu ziren haiek berreskuratzeko; orientazio zehatz batekin jarri-
tako harriak (zohikatzean jarritako blokeak, gainazal lau zabalagoak 
lortzeko); eta konglomeratu konpaktua (tokian sortua). Bide sendo 
eta egonkor horiek eremuetarako sarbidea hobetzen dute, bisita-
rien eragina murrizten dute eta inguruko eremuak berreskuratzen 
laguntzen dute.

Jarraipen-teknikak 
MFFPk egindako berreskuratze-lanak ikerketa eta jarraipen programa luze batean 
daude oinarrituta, berreskuratzeko hainbat teknikaren eraginkortasuna ebaluatu eta 
alderatzeko, kontserbazioaren arrakasta zenbatzeko, etorkizuneko helburuak zehaz-
teko eta zientzialariek zohikaztegiak hobeto ulertzen laguntzeko. Zohikatzaren hi-
gadura/metaketa, isurien fluxua, maila freatikoaren sakontasuna, uraren kalitatea, 
landaredia, fauna eta floraren jarraipena egingo da. Azterlan guztietan “aurretik eta 
ondorengo kontrol” motako ohiko jarraipena egin da, eta berreskuratzeko lanei ekin 
aurretik hasierako datuak bildu ziren eta kontroleko tokiari eutsi zitzaion, berresku-
ratzeko tokien jarraipenaren emaitzak tratatu ez diren tokietakoekin alderatu ahal 
izateko kanpoko eragileren bat kontuan hartzeko. Posible denean, “ukitu” gabeko 
tokiak ere kontrolatuko dira, lortu nahi diren baldintzekin berreskuratutako tokiak 
kontrolatzeko, nahiz eta berez “ukitu” gabeko estaldura-zohikaztegi aktiboak oso 
urriak diren SPMko eremuetan.

7. irudia. Lauza-
bidea bisitarien 
joan-etorriek 
higatutako 
eremu batean.
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8. irudia. Zohikatz-aingura, zohikatzaren higadura/metaketa kontrolatzeko erabilia.

Jarraipena egiteko metodo ugari erabili dira, batzuk ohikoak azterketa-eremu horre-
tan, baina beste batzuk Moors for the Futurek, Manchesterreko eta beste unibertsi-
tateekin batera, garatu dituen metodo esperimentalak dira. Kontroleko jarduera ho-
riek elkarteko langileek zein boluntarioek egiten dituzte, eta tokiko komunitateekin 
duten konpromisoa erraztu eta espazio zein denbora ebazpen bikaineko jarraipen-
programak toki ugaritan garatzeko laguntza ekonomikoa eskaintzen dute.

 Zohikatz higadura eta metaketa

Zohikatzaren higadura-tasak hainbat metodoren bitartez kontrolatu dira. M12 ha-
rildutako hagatxo zatiekin egindako “zohikatz aingurak” eta konektagailuak beheko 
sedimentu glaziarreraino sartzen dira zohikatzean, eta gainazaletik 10 cm inguru 
uzten dira kanpoan. Gero, zohikatzaren gainazaletik zohikatz-ainguraren goian da-
goen konektagailura dagoen distantzia neurtzen da. Egindako berreskuratze-lanak 
ongi ateratzen badira eta eremuan estaldura-zohikaztegi aktiboak berriro garatzen 
badira, Sphagnum goroldioek, besteak beste, zohikaztegiak metatzea eragin dezake-
te berreskuratzen ari diren tokietan, nahiz eta estaldura-zohikaztegi aktiboek urtean 
1 mm zohikatz baino ez duten metatzen (Lindsay, 2010), epe luzean ikusiko da al-
daketa. 

Higadura-tasak ere kontrolatzen dira karkabetan, hor ikus daitezkeelako sedi-
mentuen garraioa. Manchesterreko Unibertsitatearekin lankidetzan, helburu hone-
kin diseinatu zen ‘Time Integrated Mass Flux Sampler’ delakoa (TIMS). Karkabaren 
hondoan, 50 cm luze den hodi bat jartzen da, poliestirenozko txirbilez betea eta bi 
muturretan 8 mm-ko sarearekin itxia. Tranpan sartzen den errekastoko ura poliesti-
renoaren eraginez mantsotzen da, eta esekitako sedimentua hodiaren barruan me-
tatzen da. Aldi berean aztertutako tokietan zehar hainbat tranpa jartzen dira, eta 
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hantxe uzten dira zehaztutako denbora batez. Gero, denak biltzen dira une berean. 
Tranpak kendu, garbitu eta ur desioituan eragiten dira. Ur hori iragazki batetik pasa- 
tzen da metatutako sedimentua bakarrik utzi arte. Metaketa hori labean lehortzen da 
eta lortutakoa 0,1 g-ko zehaztasunez pisatzen da. Berreskuratzeko metodo desber-
dinen bitartez lortutako sedimentuen etekina berreskuratu edo ukitu ez diren tokiko 
sedimentuekin aldera daitezke orduan.

Sedimentuen murrizketan karkaba blokeen eraginkortasuna zohikatzak goiko uretan 
duen sakonera neurtuta kontrolatzen da, dikeen aurretik, eta tratatu gabeko karka-
betan aukeratutako puntuetan ere. Karkaba blokeak instalatu ondoren egiten da 
hori eta aldika errepikatzen da. Metaketaren, higaduraren eta zohikatza berriro me-
tatzearen jarraipena argiaren eta oszilazioaren hautemate-datuen bitartez (ingelesez 
LiDAR, Light Detection and Ranging) egiten da, hiru dimentsioko Altxamenduko 
Eredu Digitalak sortzeko. Teknologia horri jarraiki, aztertutako eremuen topografia 
berreskuratze prozesuaren aurretik alda daiteke eta prozesuan zehar berriro alda dai-
teke, zohikatza higatzen eta non metatzen den gertatzen ari den ikusteko.

 Ubidearen fluxua 

Uholdeen inpaktua murrizteko berreskuratze-lanen potentziala ibai-sistemaren bu- 
ruko arro txikien isurien ahoan kontrolatzen da, eta baita ibaietan zehar beherago 
dauden beste hainbat puntutan ere. Ubidearen tamainaren arabera, V profileko pre-
sak, ubide edo sekzio sailkatuak jarri edo garatzen dira, sakonerako sentsoreekin ba-
tera. Horri esker, fluxu-datu etengabeak eta, denbora aldetik, bereizmen handikoak 
lortzen dira baita ekaitzetan ere, datuak eskuz biltzea erronka logistiko handia baita. 

Fluxu-estazio horiek berreskuratzeko hainbat teknika jasan dituzten tokietan ja-
rriz, eta berreskuratu gabeko kontrolgune zein “ukitu” gabeko tokietan ere, berres-
kuratze-metodo horien inpaktuak bata bestearekin alderatu ditzakegu euriaren ura-
rekiko ur-isuriaren erantzuna ikusteko. Berreskuratze-lanik egin ez diren tokiekin 
eta hasierako hondatzerik jasan ez duten tokiekin ere aldera daitezke. Ibai-sistema 
beherako ur-emariaren jarraipenak epe luzera uholdeen intentsitatean berrezartze-
lanek duten eragina ebaluatzea errazten du.

 Maila freatikoa

Maila freatikoaren sakontasuna MFFP sarearen bitartez kontrolatzen da, putzuko 
500 zunda baino gehiagokoa. Zulatutako plastikozko hagatxoak sartzen dira zohika- 

9. irudia. Ur-isurien bideetan sedimentuen ekoizpena kontrolatzeko erabili den TIMS unitatea.
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tzean, eta inguruko zohikatz-masaren maila freatikoarekin berdindu arte betetzen 
da zilindroa urez. Uraren gainazaletik zohikatzaren gainazalera dagoen distantzia 
eskuz neurtzen da, edo sakontasuna neurtzen duen datuen neurgailu automatiko 
batez errekastoaren emariarekin egin den bezala. Toki bakoitzean datuen neurgailu 
automatiko bat eskuz kontrolatutako eta maila freatikoa aztertzeko programak ausaz 
banatutako 15 zundaz inguratuta diseinatu dira.

Eskuzko putzu-zundak urtero kontrolatzen dira, eta langileen eta boluntarioen 
taldeak sare osoan egiten dituzte neurketak, eta astero 12 asteko epean, udazke-
nean errepikatzen dituzte neurketak urtero. Horrela, ohikoa baino espazio bereizmen 
altuagoko datuak biltzen dira, toki-baldintza eremu handian, berreskuratze-fase des-
berdinetan eta testuinguruan jartzen ditu putzu-zunda automatizatuen bitartez lor-
tutako datuak puntu bakarrekoak baina denbora aldetik bereizmen handikoak.

 Uraren kalitatea

Ibai-buruetako uraren kalitatea kontrolatzeko, berreskuratutako tokietara eta kon-
troleko tokietara egindako bisitaldietan bildutako laginak aztertzen dira. Ekaitzetan 
laginak hartzeko, laginak automatikoki biltzen dituen korrontearen faseen jarraipena 
gailua erabiltzen da, eta fase zehatz bat gaindituz gero uraren lagin batzuk biltzen 
dituen.

Gero, eskuz eta automatikoki bildutako laginak aztertzen dira disolbaturiko kar-
bono organikoa eta partikula moduan dagoena zehazteko (DKO eta PKO), eta baita 
uraren kolorea eta hainbat kutsatzaile kimikoren kontzentrazioa ikusteko ere eta, 
ondorioz, berreskuratze-lanen inpaktua aztertu eta, besteak beste, emariaren baldin- 
tzak edo ibaiko uraren kalitatea ikusteko. 

 Landaredia

Landaredia berreskuratzearen eta espezieen segiden jarraipena egiteko koadrantea-
ren metodoa erabili da. Berreskuratzen ari diren eremuetan eta baita berreskuratu 
ez diren kontroleko eremuetan ere, edo ukitu ez direnetan, ausaz hautatzen dira az- 
tertzeko hainbat puntu, lauki-sare batean mailakatuta. Puntu horiek berreskuratze-
lanak egin aurretik aztertzen dira, tamaina finkoko lauki bat behin betiko jarritako 
hesolen inguruan, eta laukiaren barruan agertzen diren espezie guztien estaldu-
ra-portzentajea neurtzen da. Urtero errepikatzen da prozesu bera azalean dagoen 
zohikatzaren landaretza kontrolatu ahal izateko eta hasieran landatutako segida to-
kirako egokiak diren beste espezieak ebaluatu ahal izateko. Txilardiak, karea, gra-
minea-haziak eta ongarriak dituzten lurrekin tratatutako eremuetan zein inguruko 
espezieen haztegietan hazitako landareak edo Sphagnumerako erabilitako metodoak 
jaso dituzten lur eremuetan erabiltzen da metodo hau.

2003an berreskuratze-lanak hasi aurreko landarediaren azterketak egin zituen 
MFFPk. Kanpoko erakundeek egindako azterketen datuak MFFPren datu-basera ge-
hitu dira, azterketa egiteko, beraz, azken 13 urteetan eremu zabalean gertatu diren 
landaredia-aldaketen joerak ikus daitezke orain, eta balio ikaragarriko emaitzak es-
kaintzen dizkie berreskuratzeko teknika desberdinei.

Landarediaren jarraipena egiteko ekimen berria SPM eremu osorako lurraldearen 
estalduraren mapa airetik ateratako irudiekin egitea da, datuak eskuz egindako lan-
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Micro-catchment type

Main study POC

daredia azterketetako datuekin egiaztatu eta kalibratu ondoren. Etorkizunean, lan- 
darediak kontserbazio-ekintzei eta klima-aldaketari aurre egiteko epe luzerako pai-
saiaren azterketa erraztuko du horrek.

Emaitzak
Hemen aurkezten diren emaitzak MFFPk argitaratutako txostenetatik ateratako aur-
kikuntza nagusien laburpena da.  Gure web orrian ikus daitezke xehetasun gehiago: 

www.moorsforthefuture.org.uk/research-publications

 Zohikatzaren higadura / sedimentazioa

Higadura / sedimentazioaren azterketaren datuen multzoak erakusten du karkaben 
blokeatzea jartzeak sedimentua bizkor metatzea eragiten duela eta, landaretza berri-
ro jartzeak higadura-tasak asko murrizten dituela. Azterketa horiek ekimen berri ba-
ten ondorioak dira, beraz, berrezartzearen hasierako emaitza baino ez dute islatzen. 

Karkabaren blokeoetako sedimentuen sakontasunaren azterketek agerian uzten 
dute harrizko dikeen tranpen % 82k 18 hileko epean metatu zutela sedimentua, 
batez besteko 14 cm instalatu zirenetik lehenengo bi asteetan, nahiz eta metaketa-
tasak asko gutxiagotu ziren ondoren (Maskill et al., 2015c). LiDAR azterketak emai- 
tza horiekin bat zetozen, eta, ondorioz, batez beste 17 cm (edo 0,6 m3) sedimentu 
metatzen dira jarri berri diren blokeen atzean (Crouch et al., 2015). 

TIMS sedimentuen azterketen emaitzek lehenengo urtean karkaba blokeatuak 
eta berriro landatutakoak dituzten lekuetako uren DKOren % 99 murriztu zela adie-
razten dute, berrezarri gabeko kontroleko tokiekin alderatuta. DKOren % 98ko mu-
rrizketa ikusi zen landaredia berrezarritako baina blokeatutako karkabak zituzten 
tokietan (Pilkington et al., 2015). Horrek aditzera ematen digu higaduraren mu-
rrizketa landaretza jartzearen ondorioa dela, eta ez karkabak blokeatzerena, espero 
zenaren aurka. Hobekuntza horiek landaretza berrezarri ondoren, berehala, egin dai-
tezkeela ematen dute aditzera emaitzok.

10. irudia. TIMSean 
berrezarpena egin 
eta urte beteko epean 
harrapatutako DKOren 
batez besteko pisua 
(Pilkington et al., 2015).

http://www.moorsforthefuture.org.uk/research-publications
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11. irudia. Ekaitz baten ohiko 
hidrograma. Non (a) ekaitzaren 
gehienezko deskargaren eta 
euri gailurraren arteko denbo-
ra; (b) ekaitzaren gehienezko 
deskarga (deskargaren gailu-
rra); (c) ekaitzaren isurketa to-
tala; (d) euriaren totala diren.

Lehenengo, zohikatz-aingurak 2013an jarri ziren, eta zohikatz-metaketaren ingu-
ruko epe luzerako datuak ematea espero da, zohikatza eratzen duten landare-es-
pezie nahikoak hartzen duenean lurra eta zohikatzaren geruza berria eratzen hasten 
denean. Egun arte bildutako emaitzak erreferentziarako baino ez dira.

 Korrontearen emaria 

Hauek dira uholdeen inpaktua ebaluatzeko ekaitzen hidrogramak aztertzen direnean 
kontuan hartzeko parametro nagusiak:

•	Ekaitzaren	 deskarga-muturra	 (ekaitzean	 erregistratutako	 deskarga	 osoaren	 ge-
hienezko tasari oinarriaren emari-tasa kenduta kalkulatuta).

•	Atzerapen	denbora	(euriaren	intentsitate	maximoaren	eta	ekaitzaren	deskarga-
muturraren arteko denbora-tartea).

•	Hidrogramaren	Forma	Indizea,	(HFI)	(ekaitzaren	deskargaren	muturra	eta	des-
karga osoaren arteko ratioa).

•	Isurketa-portzentajea	(ekaitzean	zehar	emari	gisa	deskargatutako	euriko	ur-por- 
tzentaje osoa, ekaitzaren ondoren oinarriko emari gisa deskargatutakoaren al-
dean).

Berrezartzearen aurreko egoerako tokien eta erreferentziako “ukitu gabeko” tokien 
arteko alderaketek erakusten dute azken horiek ekaitzaren deskarga-gailur horiek 
isurketa eta HFI portzentaje txikiagoak eta berreskuratu gabeko tokiek baino atzera-
pen laburragoak dituztela. Alde horien arabera, berrezarri gabeko tokietan erregimen 
hidrologikoak eten gehiago ditu ukitu gabeko tokietan baino. Urarentzako Espazioa 
Sortzen (Making Space for Water, MSW ingelesez) txostenaren emaitzen arabera 
(Pilkington et al., 2015) “O” berrezarritako tokiak (landaredia berrezarritakoak) eta 
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13. irudia. Maila freatikoaren 
sakontasuna zohikatza azale-
ratuta duten kontrolguneetan, 
landaredia berrezarrita du-
tenetan (7 urte) eta “ukitu” 
gabekoetan, eskuzko putzu-
zunden kanpainan neurtutako 
datuen arabera (Pilkington et 
al., 2015).

12. irudia. F (kontroleko azaleko zohikatza), N (karkaba blokeatua eta landaredia berrezartzea) eta O (landa-
redia berrezarritakoa soilik), berreskuratzearen aurretik (2010/11/4) eta ondoren (2013/10/23) udazkeneko 
ekaitzei aurre egiteko ekaitz-hidrogramen emaitzen adibideak (Pilkington et al., 2015).

“N” tokiak (landaredia eta karkaba blokeak dituztenak), non tratamenduaren au-
rretik “F” berrezarri gabeko kontroleko lekuaren antzerako jarrera izan duten, ukitu 
gabeko “P” tokiaren jarrerara hurbiltzen joan direla berrezartze lanak bukatu eta 
gutxira. 2 urteko epean, “O” eta “N” eremuetan ekaitzaren deskargaren gailurra 
% 8 eta % 37 jaitsi zen, hurrenez hurren, berrezartzearen aurrekoarekin alderatu-
ta; atzerapenak % 67 eta % 267 areagotu ziren, HFI % 19 eta % 38 murriztu ziren, 
eta isurketaren portzentajean ez zen aldaketa handirik nabarmendu. Emaitza horiek 
agerian uzten dute “N” berreskuratutako tokietako hobekuntza, non karkaba blokeak 
jarri ziren “N” eta “O” eremuetan aplikatutako landaredia berrezartzeaz gain. Aldiz, 
ekaitzaren hidrograma oso anitza izan daitekeela eta, alde horiek ez ziren estatis-
tikoki adierazgarriak izan.

 Maila freatikoa

Maila freatikoen jarraipenak erakutsi digu “ukitu” gabeko tokiak zohikatza azalera-
tuta duten kontrolguneak baino 250 mm gutxiagoko sakonera dutela (Maskill et al., 
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100 100150 150200 200
Time (min) Time (min)

Di
sc

ha
rg

e 
(L

 s
ec

-1
 h

a-1
) Ra

in
fa

ll 
(m

m
)

Ra
in

fa
ll 

(m
m

)

Di
sc

ha
rg

e 
(L

 s
ec

-1
 h

a-1
)

F F
N N
O O

250 250300 300350 350400 400450 450500 50050 500 0
0 0

0 0

1 1

2 2

2 2

4 4

6 6

8 8

10 10

12 12

14
14

16
16

De
pt

h 
to

 w
at

er
 ta

bl
e 

(m
m

)

Bare
Re-veg
Intact

2010

100

0

200

300

400

23/09 30/09 07/10 14/10 21/10 28/10 04/11 11/11 18/11



14908 ERRESUMA BATUKO PENINO MENDIEN HEGOALDEKO EREMUETAN OSO HIGADURA HANDIKO 
ESTALDURA-ZOHIKAZTEGIEN PAISAIA BERRESKURATZEA

14. irudia. Berreskuratze-lanen aurretik eta ondoren maila freatikoaren altuerarako metatutako maizta-
sunaren banaketa, putzuko zunda automatikoarekin bildutako datuen arabera (Maskill et al., 2015b).

2015b; Pilkington et al., 2015). Landaredia berrezartzeak edota karkaben blokea- 
tzeak maila freatikoan duten eragina alda dezake urteko eguraldiaren arabera, urte 
hezeenetan maila altuagoak egoten baitira bai berreskuratutako eremuetan bai be-
rreskuratu ez direnetan. Beraz, berreskuratzearen inpaktuak kontrolguneen eta tra-
tamenduaren aurreko eta ondorengo prozesuen arteko jarrerak alderatuta neurtzen 
dira. 

MSW ikerketak erakutsi zuenez, landaredia berreskuratu duten guneetako mai-
la freatikoa 35 mm inguru igo zen hiru urte lehenago azaleratutako zohikatza zuen 
kontrolarekiko, eta 100 mm zazpi urte ondoren. Berreskuratze-fase berantiarretako 
maila freatikoak oraindik ezin badira “ukitu” gabeko guneekin alderatu, badirudi, 
emaitzei erreparatuta, gainazaletik % 38 gertuago daudela berreskuratu baino lehe-
nagokoak baino.

Maila freatikoaren sakontasunaren maiztasun metatuak ordenatzeko diagramak 
argi uzten du, sarriago, berreskuratutako guneetan maila freatikoak gainazaletik ger-
tuago daudela berreskuratu ez diren guneetan baino.

 Uraren kalitatea

Ur-laginak emari txikiko baldintzetan jaso dira gehienbat, beraz, ezin dira aztertu 
berrezartzearen eraginak ekaitzeko uraren kalitatean. MFFPk orain arte bildutako 
datuak epe laburrekoak dira eta, haien arabera, uraren kolorea eta kutsatzaile ki-
mikoen kontzentrazioak berreskuratze-lanekin aldatu dira, eta baita klima-ereduen 
eta zohikatz hondaketa mailaren arabera ere. Uraren kolorea karea ematen denean 
jaisten dela ikusi da (Pilkington et al., 2015). Metalen kontzentrazioak, kobre eta 
zinka barne, ere asko jaisten dira berreskuratze-lanen ondoren, baina, kasu honetan, 
joera epe luzeagora ez da hautematen. United Utilities-ek, tokiko ur-konpainia, zazpi 
urteetan zehar berreskuratu gabeko kontrolguneekiko hobekuntza txiki baina esan-
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guratsuak hauteman zituen uraren kolorean berreskuratu zenetik., Halere, urtez urte 
eguraldi-aldaketen arabera emaitzak ere aldatu zirela ikusi zuen (Ross et al., 2015).

Ur-kalitatearen ekaitzeko laginketaren emaitzen arabera, badirudi ekaitzetan ze-
har emari handiagoko tarteetan DKO eta PKO maila altuagoak neurtu zirela (Maskill 
et al., 2015b). Jarraipen hori orain arte berreskuratutako guneetan bakarrik egin 
zen (eta ez kontrolekoetan), beraz, berreskuratzearen inpaktua ezin da ondorioztatu. 
Baina, aurkikuntza horrek adierazten du zohikatzaren egonkortasuna areagotzea ga-
rrantzitsua dela ekaitzen ondoriozko higadura mugatzeko eta ekaitzen deskarga-tasa 
murrizteko.

15.irudia. DKO eta PKO emaria ekaitz batean zehar. (Maskill et al., 2015b).
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16. irudia. Landaredia berreskuratu duten eremuen eta tratatu gabekoen arteko muga. Landaredia berriro 
jartzearen arrakasta tratatu gabeko azaleratutako zohikatzaren kontrolgunearekin alderatuz egiaztatzen da.

 Landaredia

Landarediaren jarraipenaren emaitzek azaleratutako zohikatzaren azalera asko mu-
rrizten eta landaredia-estalduraren portzentajea, espezieen heterogeneotasuna eta 
eremu hauetako espezieen estaldura-portzentajea areagotzen dela erakusten dute. 
Horiek guztiak berreskuratzeko lanen ondoren, hau da, karkaba blokeatzea, txilar-
lurrak aplikatu, inude-belarren haziak bota, karea, ongarria eta haztegiko haziak jarri 
ondoren. 

Epe luzean berreskuratutako hainbat gunetik abiatuta bildutako emaitzen arabe-
ra, Proctor et al., (2013) egileek ikusi zuten berreskuratze-lanen aurretik azaleratuta 
zegoen zohikatzaren azalera% 90 baino gehiago zela, eta lau urteko epean % 20ra 
jaisten zela, eta % 5tik behera 8tan. Alderatzean, kontrolgunean azaleratutako zo-
hikatzaren azalera % 90 inguru mantentzen da. 

Berreskuratze-lanak egin eta geroko azaleratutako zohikatzaren jaitsiera eta lan-
daredia estalduraren areagotzea germinazioaren arrakastari eta “inude-laborantzako” 
belarren garapenari atxiki dakieke. Berreskuratutako toki guztietan inude-laboran- 
tzen estalduran areagotze esanguratsuak ikusi dira, konfiantza-tarteek tokiaren es-
talduran aldakortasun handia dagoela esaten badute ere, lauki batzuetan karkaben 
horma karraskatuak daudelako, adibidez, eta graminea-haziak han garatzeko auke-
ra gutxiago dutelako. Karea eta ongarria emateari utzi ondoren, berreskuratze-lanak 
hasi eta 3 urte ingurura, inude-laborantzaren ondoriozko areagotzea eten egin zen 
toki gehienetan. 
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17. irudia. Azaleko zohikatzaren estaldura portzentajea eta landarediarena igo egin da berreskuratutako 
gune guztietan, baina ez berreskuratutako kontrolgunean (Proctor et al., 2013).
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18. irudia. Lauki monitorizatu baten trantsizioa Turley Hoes-en, SMP eremuetan, 2010an azaleratutako 
zohikatzetik 2013ko landaredia-estaldura osora (ezkerretik eskuinera eta erlojuaren orratzen zentzuan: 2010, 
2011, 2012, 2013).

19. irudia.  
Inude-belarren 
estalduraren % 
berreskuratutako 
guneetan (Proctor 
et al., 2013).
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Hurrengo urteetan, estalduran nagusi bihurtzen dira Deschampsia flexuosa, Callu-
na vulgaris eta haztegiko landareak (Vaccinium myrtillus, Empetrum nigrum, Rubus 
Chamaemorus, Eriophorum vaginatum eta Eriophorum angustifolium). Deschampsia 
inude-laborantzako hazien nahastean ere sartuta dagoen arren, eremu hauetako es-
pezie gisa ere harten da eta, ondorioz, inude-laborantza gisa ere sartzen da estaldu-
ran. Baliteke Deschampsia eta Calluna espezieek eragindako estaldura-areagotzeak 
txilar-lurrean dauden hazien bankutik erne direnen ondorioa izatea. Laugarren urte-
tik aurrerako haztokiko landareek eragindako estaldura areagotze bizkorra berresku-

20. irudia. Espezieen osaeraren aldaketak berreskuratutako guneetan egindako prozesuen ondorioz 
(Proctor et al., 2013).

21. irudia. Briofitoen estalduraren batez besteko portzentajean aldaketa (goroldioak, likenak eta 
hepatikak) berriro landatu diren guneetan (Proctor et al., 2013).
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ratzearen hirugarren urtean egindako landare horien landaketaren programa esten- 
tsiboaren ondorioa da.

Briofitoen estaldura-portzentajea (goroldioak, likenak eta hepatikoak) ere area-
gotzen dira laborantza-eremua egonkortu eta inude-belarrak babesten direnean. 
Zenbait goroldiok, Ipar-goroldio lumatsuak, esaterako, arrakasta handiagoa izaten 
dute, eta hazien bankutik hazi eta hartzen dute zohikaztegia % 75ko batez beste-
ko estaldura lortu arte, berreskuratze-lanetan landatuak izan gabe. Sphagnum go-
roldioak, batez besteko estalduraren portzentajea nolabait areagotzen badute ere, 
estaldura-zohikaztegietan gako-espezieak barneratze beharra azpimarratzen du, eta 
baita zohikaztegiko metaketa gehiago hezetu beharra ere.

Sphagnum goroldioaren birlandatzearen arrakasta aztertzen ari dira gaur egun 
eta, probatutako metodoak eraginkorrak direla ikusten bada, SMPren eremuek 
“egoera on”-erantz doazela esan nahiko du Erresuma Batuko “Common Standards 
Monitoring” jarraipen-monitorizazioko jarraibideen arabera. 

 Fauna eta flora basatien ikerketak 

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) elkarteak egindako azterketek be-
rreskuratze-lanak onuragarriak izan direla erakusten dute goi-lurretako hegaztien- 
tzat. PDNPko Dove Stone natura-erreserbako berreskuratze-lanen aurretik eta on-
doren errepikatutako azterketetan ikusi zen eremuetan hazitako gako-espezieetako 
bikote kopurua areagotu zela. 2004 eta 2014 bitartean, txirri arrunt (Calidris alpi-
na), urre-txirri (Pluvialis apricaria) eta kurlinta handi (Numenius arquata) koutua 
% 47, % 56 eta % 56 areagotu da, hurrenez hurren, eta hegazti harraparien kopurua 
ere areagotu da, ondorioz, besteak beste zapelatz arrunta (Buteo buteo) eta zingira-
hontza (Asio flammeus) (RSPB, 2015).

Emaitzen inplikazioa onura desberdinentzat
Arestian aipaturiko emaitzen balioa argi dago Penino Mendien Hegoaldeko Eremue-
tako KBE (Kontserbazioko Zona Berezia) zonaren onura desberdinen testuinguruan.

 Karbonoa

Aurretik azaldutako intentsitateko eta eskalako berreskuratze-lanak egitea, urrutiko 
eremuetan bereziki, eragiketa logistiko garrantzitsua da. Material kantitate handiak 
garraiatu behar dira berreskuratze-eremuetaraino, sarri helikopteroz, eta horrek kar-
bono-igorpenak eragiten ditu erregai fosilen errekuntzaren ondorioz. Lanen epe lu-
zerako inpaktuek, aldiz, karbono-igorpen horiek asko murriztu dezakete, zohikaz-
tegiko higadura txikiaren eta karbono-biltegiaren babes eta garapenaren ondorioz. 
Berreskuratze-lanek karbono-igorpenean duten inpaktu garbia ebaluatu ahal izateko 
karbonoaren ikuskaritza egin zuten Maskill et al., 2015a egileek.

Azterketa horren ondorioa izan zen berreskuratze-lanei lotutako igorpen-itu-
rriak, bai zuzenean lotutakoak (materialak eta pertsonak tokira garraiatzea) bai ze-
harka (karea, ongarria eta harria ekoiztea), 0,56 tona CO2e/ha/urtea igortzen dituzte 
bost urteko berreskuratze-programa batean zehar. Horretatik %  80tik gora mate-
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rialen ekoizpenaren karbonoaren intentsitate handiari dagokio, karearena bereziki. 
Aldiz, higatutako zohikaztegien karbono-igorpenak askoz ere altuagoak direla kal- 
kulatzen da. Worrall et al., (2011) egileek aurreikusi zuten, SMPko eremuetako 
Bleaklowko goi-lautadaren egonkortzeak eta, ondorioz, higatutako zohikaztegia akti-
bo bihurtzeak, 4,48 tona CO2 e/ha/urtea edo gehiagoko karbono-onura eragingo zue-
la. Berreskuratze-lanekin lotutako guztizko igorpenak baino 8 aldiz gehiago da hori, 
eta luze iraungo dute lan-programa bukatu ondoren. 

TIMSren emaitzek eta sedimentuaren metaketaren azterketen emaitzen arabera, 
LiDAR eta eskuz egindakoak, landaredia berriro barneratzeak higadura-tasak murriz-
tu ditu eta karkaba-blokeatzeak higatutako sedimentua berreskuratutako lekuetatik 
urrutira garraiatzea mugatzen du. Maila freatikoa igo ahala eta Sphagnum bezalako 
gako-espezieak berriro hazi ahala, landaredia-aniztasuna emendatu, zohikaztegiaren 
metaketaren egonkortasuna areagotu eta murrizketa osagarriak gertatuko dira sedi-
mentuaren higaduran eta garraioan.

 Uholdeak jasateko arriskuaren prebentzioa

Emariaren analisiaren emaitzak aztertzen baditugu berreskuratze-lanek beheko ure-
tan uholdeen larritasuna arintzen laguntzen dute. Berreskuratze-lanak egin eta hiru 
urteko epean, batez besteko atzerapen denborak % 267 arte areagotu, ekaitzaren ba-
tez besteko deskargak % 37 eta HFI % 38 arte jaisten ditu (Pilkington et al., 2015). 
Hobekuntza horiek, intentsitate handi eta txikiko gertakarietan nabarmenak ekaitze-
tako ura berreskuratutako ibai-oheetako drainatze-sareetan sartu eta bidaiatze-tasa 
moteltzen ari dela adierazten dute.

Moteltzea nahiko esanguratsua bada arroko burutik gauzatzen den ekaitzeko 
uraren banaketa arroaren hidrograma zabalago batean bana daiteke, eta ibaian be-
hera deskarga-muturra jaitsiko da. Horrek uholdeen inpaktua murriztu dezake ko-
nurbanizazioetan eta, ekonomiarentzat zein gizartearentzat onurak eragin ditzake 
horrek.

Ibaietan behera sedimentuak metatzean uholdeen larritasunak okerrera egi-
ten du. Horrek ibaiaren ahalmena murrizten du; ekaitzaren deskarga-muturra jaitsi 
eta ondorioz, uholdea errazago gertatzen da. Landaredia landatzearen eta karkabak 
blokeatzearen ondorioz hondatutako ibai-buruetatik eta haietan ekoiztutako eta ga-
rraiatutako sedimentua murrizteak beheko uretan metatuko den sedimentua ere gu-
txitzen du eta, ondorioz, uholdeen larritasuna eta ibaian sedimentuak kentzearen 
kostuak murriztuko ditu.

 Bioaniztasuna

Duela hamabost urte SMPko eremuetan nagusi zen zohikatz eremu handien ondoan, 
KBE delakoa landarez ia erabat estalita dago egun. Azaleko 500 ha zohikatzetan 
eremu hauetako espezie espezialistak berriro landatu dira haiek hobetzeko. Erdi-
hondatutako 2500 ha (ez azalekoak) tratatu dira haien landaredia estaldura eta he-
terogeneotasuna hobetzeko, eta estaldura-zohikatz aktibo bihurtzeko bideratu dira. 
Zohikaztegiaren birlandaketa eta berriro hezetzeak habitat oso baliotsua eskaintzen 
die intsektu, ugaztun eta hegazti ugariri, horietako batzuk mehatxatutakoak RSP-
Bren arabera edo Erresuma Batuan desargertzear daudenak (Eaton et al., 2015). 
Hazten ari diren hegaztien inguruko azterketek erakusten dute landaredia eta berres-
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kuratze-lanak hartzen dituzten lanek eremu hauetako hegazti espezialista ugariren 
populazioak nabarmen areagotuko dutela.

 Uraren kalitatea

Uraren kalitatearen azterketen arabera ikusi da berreskuratze-lanen ondoren ibai-
sedimentuak nabarmen murrizten direla eta, lanak bukatu eta zazpi urtera, ura-
ren kolorea ere argitzen dela. Ur emariko kutsatzaile kimikoen kontzentrazioan lan-
datzearen eta karkabak blokeatzearen inpaktua ebaluatzeko azterketa gehiago egin 
behar badira ere, zohikatzaren gainazaleko higaduraren eta aurretik metatutako 
kutsatzaileen isurpena ikusita, badirudi higadura murriztea eta zohikatzaren gaina-
zala egonkortzea baliagarria izan daitekeela zohikaztegiak kutsatzaileak ibai-sarera 
gutxiago askatzeko (Shotbolt et al., 2008).

Hala balitz, berreskuratze-lanek onura ekonomiko garrantzitsuak ekarriko lizki- 
ekete egun edateko ura lortzeko urari kutsatzaileak kendu behar dizkioten uren kon- 
painiei. Sedimentuaren edukian eta uraren kolorean eragindako murrizketak, froga-
tuta daudenak, berez, onuragarriak dira konpainia horientzat.

 Suteen arriskua

Zohikatzaren egiturarentzat, eta landare-estaldurarentzat zein aniztasunarentzat eta 
bizi basatiarentzat oso kaltegarriak izan daitezkeen suteen arriskua zohikatz sako-
nean gehienbat, maila freatikoa igoaz eta, ondorioz, zohikatzaren azalera berriro he-
zetuz murriztu daiteke. Zohikatz lehor eta azalekoa zohikatz asetu eta landareduna 
bihurtzeak paisaiaren erresilientzia areagotzen du ignizioaren aurrean eta sutearen 
aurrean.

Estaldura-zohikatz sakona duten eremuetan, erregai karga handiko espezie baka-
rreko espezieekin estalitako eremu zabalak, Molinia caerulea edo Calluna vulgaris, 
esaterako, zatitu egin dira suebakiekin eta esfagnoak landatu dira, besteak beste, 
aniztasuna areagotzeko eta suteak hobeto jasateko. Horrela, suteen hedapena eta 
larritasuna murriztu da. Hobekuntza horiek KBE eremuko bioaniztasuna hobetzen 
dute eta MFFPk eremuko higadura murrizteko lana indartzen dute, maila freatikoak 
igotzen dute, landaredia-estaldura areagotu eta uholdeen arriskua gutxitu. Horietako 
asko sute handi eta larriek kaltetuko lituzkete.

 Osasuna eta ongizatea

Mendi-bideetan egindako hobekuntzei esker, bisitari gehiago iristen dira eremueta-
ra, eta pertsona gehiagok eta anitzagoek goza dezakete osasun fisikorako eta buru-
rako goi-lurrek eskaintzen dituzten ariketa fisikoarekin lotutako onurez. MFFP bolun-
tariotza-programa oso ezaguna egin da eta tokiko komunitateetako pertsona ugarik 
hartu du parte KBE eremuaren berreskuratze- eta jarraipen-lanetan. Horri esker, 
hondaketa eta berrezartze prozesuak hobeto ulertzen dira, gehiago gozatzen da pai-
saiaz, eta haren berrezartzerako inbertsioa eta jabetza sentsazioa sortu da.

 Ekonomia

Ingalaterra Naturalek (Natural England) SMPko eremuen KBEan ebaluazio ekono-
mikoa egin du Keighley Moor-en, lurraldearen kudeaketan eta erabileran egindako 
hainbat aldaketarako eskainitako ekosistema zerbitzuentzat. Zoruko karbonoaren- 
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tzat kostu potentzialekin, uraren kalitatearen aldaketekin (tratamenduaren kostua) 
eta basoko karbonoarekin alderatu zen. Bi eszenatoki probatu ziren: 1) eszenatoki 
hobetua (habitata berreskuratu eta lurraldearen kudeaketa solidarioagoak); eta 2) 
okerrerantz doan eszenatokia lurraldearen kudeaketan inbertsio publikoa kentzea eta  
ingurumen araudi minimoa). Ekosistemen ebaluaziorako balioetan oinarrituta (Na-
tional Ecosystem Assessment /DEC), eszenatoki hobetua lortzeko balio garbia 6,27 £ 
milioi ingurukoa da (gizarteak irabaziko lukeena arroan inbertsioak gauzatuko balira) 
eta okerrerantz doan eszenatokiarena, aldiz, 6,77 -£ milioikoa (galduko lukeen dirua 
gastua kenduz gero).

 Ondorioz, arroan inbertitutako libera bakoitzeko gizarteak 2,96 libera irabaziko 
lituzke. Aldiz, okerrerantz doan eszenatokirako, arroan gastatu ez den libera bakoi- 
tzarengatik 5,20 libera galduko lituzke gizarteak (Clarke et al., 2015). Eremuetara 
iristeko eta aisialdirako onurak edo uholde arriskuaren aldaketak sartzen ez badira 
ere, badirudi azterketak arroan inbertitzeko arrazoi nahikoa ematen dituela.

Egungo eta etorkizunerako planak

 MoorLIFE 2020

SMPko eremuen KBE barruko berreskuratze estentsiboaren programaren arrakastei 
esker, azaleko zohikatz azalera handi guztietan jarri da landaredia. Egungo eta etor-
kizuneko lanetan, zohikatz biluziko gainerako eremu txikiago eta zailagoetan landa-
reak jarriko dira eta landaredia gazte eta hauskorra duten eremu handiak sendotu, 
babestu eta hobetuko dira.

Europar Batasunaren LIFE programak eta Erresuma Batuko zerbitzu publikoko 
konpainiek finantzatutako MoorLIFE Proiektuak estaldura-zohikaztegiak kontserba-
tuko ditu gelditzen diren zohikatz eremuetan landatuz, aurretik berreskuratutako 
eremuetan higadura eta intrusioa geldiarazteko. Karea, hazia, ongarriak, txilar-lurra 
eta haztegiko landareak erabiliko dira, tokiaren baldintzen arabera, landaredia estal-
dura eta aniztasuna areagotzeko xedearekin. Karkaben horma maldatsuak egonkor- 
tzea eta haietan landatzea zaila da, eta berreskuratzeko lanak egin beharko dira etor-
kizunean higatutako sedimentuen iturri garrantzitsua baitira.

Karkaba gehiago blokeatuko dira eta maila freatikoa igoko da eremuetako es-
pezientzako baldintzak hobetzeko, esfagnoarentzat esaterako, eta disolbaturiko edo 
partikula moduan askatutako karbonoaren galera murrizteko, ekaitzen ur-emaria gu-
txitu eta gainazalaren asetze-maila areagotuko da suteen arriskua gutxitzeko. Karka-
ba-blokeek euren gaitasunaren maximora arte sedimentua metatu duten tokietan, 
bloke horiek igoko dira, egokia bada, sedimentuaren garraioa mugatzeko gaitasuna 
areagotzeko eta, ondorioz, maila freatikoak ere igotzeko.

SMPko eremuetako estaldura-zohikaztegi aktiboentzat mehatxu bat zohikatza 
zeharkatzen duten hodien sare zabala da. Hodi horiei buruz ez dakigu asko, baina 
ekaitzaren emariarentzako ere bide garrantzitsuak izan daitezke, eta baita sedimen-
tua garraiatzeko eta karkaba-sareak eratzeko ere (Holden et al., 2002).  Hoditeria 
blokeatzeko hainbat metodo esperimental garatu dira, probatu eta haien jarraipena 
egin da estaldura-zohikaztegiaren baldintzetan zohikatz-hodien eraginkortasuna eta 
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inpaktua egiaztatzeko eta zerbitzu ekosistemikoak emateko, mehatxu hori nola ma-
neiatu hobeto jakiteko.

KBEeko hainbat zatitan espezie inbaditzaileak izan dira nagusi. Zohikatzaren 
azalera lehortu den tokietan, karkaba eratu direlako edo iraganean suteak egon zi-
relako, sahatsek edo urkiek har ditzakete eremua. Hori onuragarria izan daiteke 
hainbat tokitan, eta zohikatzaren egonkortasuna areago dezakete, baina beste ba-
tzuetan, arazoak eragin ditzake horrek, eta zohikatzaren gainazala are gehiago le-
hortu dezake. Rhododendron ponticum landatu izan da beti faisaientzako estaldura 
lortzeko, eta bizkor zabaldu zen eremuetan. Eremuetako ohiko espezieak ezkutatzen 
dituzten sastrakak eratzen ditu. Bi landare multzo horiek arazoak ematen dituzten 
tokietan, motozerrak eta herbizidak erabiliko dira haiek kentzeko, edo eskuz ken-
duko dira.

Zohikatz sakonaren sutearen aurkako erresilentzia hobetzeko, adin eta espezie 
bakuneko landaredia duen eta mozketa bitartez zatitutako erregai-karga handiak di-
tuzten estaldurako eremu handiak identifikatuko dira eta haien aniztasuna areago-
tuko da. Baldintzek uzten dutenean, eremu horietan Sphagnum espeziea jarriko da 
suebaki hezeak sortzeko.

Hedatzeko eta aplikatzeko metodo arrakastatsuei eta eraginkorrei buruzko egun-
go ikerketen emaitzetan oinarrituta, esfagno goroldio sorta handi bat landatuko da 
KBEean, estaldura-zohikaztegietan ohikoak diren espezie horien aniztasuna eta 

22. irudia. Sphagnum goroldioak funtsezko espezie turbogenoak dira, eta ezinbestekoak habitat primario 
horren etorkizunerako.
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kantitatea areagotzeko. Arrakasta izanez gero, KBEeko estaldura-zohikaztegiak bide 
onean jarriko lirateke estaldura-zohikaztegi aktibo bihurtzeko.

 Jarraipen-lanak

Kontserbazio-lan horiekin batera jarraipen estentsiboko programa bat ere garatuko 
da, bioaniztasunean eta zerbitzu ekosistemikoengan inpaktua ebaluatzeko xedeare-
kin, landaredian, uraren kalitatean, uraren bilketan eta karbonoan oinarrituta. Lu-
rraldearen estaldura-mapa egingo da KBE osorako, Lurraren Behaketako datuetan 
oinarrituta (satelite, hegazkin eta gidaririk gabeko Aireko Ibilgailuen urrutiko sentso-
re bidez batutako datuak), eta irudiak sailkatzeko softwarea baliatuta. Mapa horrek 
lurraldearen estaldura eta egungo habitat motak bereizmen handiz ulertzen lagun-
duko digu, eta haien plangintza estrategikoa eta kontserbazio zein lurralde-kudeake-
tako ekintzei lehentasuna ezartzea ahalbidetuko digu. Horrela, berreskuratze-lanen 
hedapena eta inpaktua ebaluatu ahal izango da etorkizunean paisaia aldetik.

 Lurraldeko kudeatzailearen parte-hartzea

MFFPk lurren jabe eta kudeatzaileekin egiten du lan lur-eremu pribatuen kontser-
bazio-lanak zabaltzeko Goi-mailako Administrazioko eskemen bidez (Higher Level 
Stewasdship, HLS). Horrek aukera aparta ematen du lurren jabeek goi-lurretako ku-
deaketan parte-hartzea bultzatzeko eta HLS eskemen baldintzak lortzen laguntzeko 
kontserbazio-helburuak bete ditzaten. MFFP gai da lur-eremuen jabeentzako onura-
garriak diren zerbitzuak eskaintzeko eta, espezie inbaditzaileak kendu, MFFPk lan-
daredia moztu eta Sphagnum goroldioak aplikatzeko gehienbat baina lur-eremuen 
jabeei eskaintzeko ere erosiko duten Sofftrack ibilgailua erabiltzeko adibidez, zeina-
ren bitartez txilardien aldizkako erreketa-planetan sartu eta erretzearen eta moztea-
ren arteko desberdintasunak ebaluatu ahal izango dituzten.

MoorLIFE 2020 proiektuaren barruan, dibulgaziozko pakete bat ere egingo da, 
alderdi interesatuen galderetan oinarritutakoa. Han lurraldearen kudeaketarako tek-
nikak eta azken proba zientifikoak gehituko dira. Gainera, jabeek dituzten kezkak eta 
haiek proposatutako gaiak ere landuko dira, tokietako emaitza guztiak ezagutzera 
emateko. Egiaztatzeko lau toki ezarriko dira, interpretazioarekin, eta jakintza hartu-
emanak egiteko ekitaldiak antolatuko dira lurraldearen kudeatzaileen parte hartzea 
areagotu eta lantzeko irtenbideak garatzeko eta estaldura-zohikaztegi aktiboen ba-
besaren garrantzia nabarmentzeko.

Ondorioa
Moors for the Future Erakundea sortu zenean, SMPko eremuen KBE hondatuta ze-
goen. Eremuen 30km2 estali duen berreskuratze estentsiboaren ondoren, non zohi- 
katz bidezko egonkortzea, berriro landatzea, karkabak blokeatzea eta mendi-bideak 
hobetzea sartzen zen, eten egin da paisaia garrantzitsu baina hauskor honen hon-
datzea. MFFPren jarraipen-programaren emaitzen arabera, inude-laborantzako be-
larren estalduraren ordez eremu horietako ohiko landaredia ari da hazten, bertako 
espezieak landatu direlako eta karkabak blokeatzean zohikatz-masak berreskuratu 
direlako. Etorkizunean ere hobetuko diren planifikatuta dauden berreskuratzeko eta 
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kontserbaziorako programarekin jarraituta hobekuntza horiek onura ugari ekartzen 
dizkiote gizarteari eta ingurumenari. Dagoeneko egin diren lanak sendotu eta haie-
kin jarraitzea den.
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Laburpena

Azken 20 urteetan aldaketa esanguratsuak egon dira espaziotik, hegaldi eta lur basetik 
lorturiko datu geoespazialen  espektro eta bereizmenean. Halako metodo ez-intrusiboen 
erabilerak landarediaren eta kartografiaren jarraipena hobetzeko aukera eskaintzen du zo-
hikaztegiak bezalako ingurumen sentikorretan. Artikulu honek teknologia geoespazialek 
dituzten gaitasunak balioztatzen ditu landarediaren jarraipena egiteko, higadura naturalen 
egiturak mapatzerako eta drainatze artifizialak ikertzeko, Ingalaterrako bi zohikaztegien 
inguruan. Lurraren behaketako (OE) datuek gaur egun airetiko ohiko argazkien antzeko 
bereizmena duten kolorezko irudiak eskaintzen dituzte. Espazio-sentsoreen espektroaren 
bereizmenaren hobekuntzak zohikaztegien sailkapen automatizatuaren zehaztasuna han-
ditu du  eta OEko datuek ohiko airetiko argazkiaren gailentasuna jarri dezakete zalantzan 
eskala-paisaiaren ebaluaketan. Tripulazio gabeko airetiko ibilgailuen (UAV) eta lurreko la-
ser eskanerraren (TLS) bidez lorturiko bereizmen handiko datuek teledetekzioan inoiz ikusi 
ez diren xehetasun maila eskaintzen dute. UAV-ko irudiek banakako landareak ezagutzen 
uzten digu eta, horri esker, ikertzaileek landaredia airetiko irudi batekin kartografiatzeko 
duten gaitasuna areagotzen dute. UAV-ren bitartez lorturiko altxamenduen datuek, TLS-
aren gaitasunarekin, higadura bidez (karkaba edo erretena adib.) eta drainatze artifizialez 
eratutako itxuren bereizmen hobetua eskaintzen dute LiDAR-a airez garraiatuta, honek 
higadura zenbatzeko ikuspuntu berri bat erabiltzeko aukera ematen du. Teknologia horiek 
ohiko metodoak zabaltzeko aukera eskaintzen dute lehen zitekeena baino arlo gehiagota-
ra eta, gainera, etorkizuneko berreskuratze lanetarako lagungarri izan zitekeenak, bai eta 
geroko aldaketen jarraipenean. Hala eta guztiz ere, eremu-laneko ohiko metodoek garran-
tzizko eginkizunak egiten jarraituko dute zohikaztegien ebaluazioaren hainbat arlotan, ez 
teledetektaruriko datuak egiaztatzeko informazioa ematen dutelako bakarrik, baina gaur 
egun zohikaztegi azpiko landaredia lodia behatzeko metodo bakarra delako baizik.

Gako-hitzak: lurraren behaketa; lurreko eskaner laserra; tripulazio gabeko airetiko 
ibilgailua; LiDAR; berriztapena eta zohikaztegien jarraipena.
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Sarrera

Zohikaztegien landaredia kartografiatzeko erabilitako eremu-laneko ohiko metodo- 
ek (Hobbs, 1984)  edo higadura tasak zenbatzeak (Labadz et al., 1991) denbora 
asko behar izaten dute eta eremu txikietan egiten da (Evans & Warburton, 2007; 
Boardman & Favis-Mortlock, 2016). Teknologia geoespazialean egindako aurrerape-
nen artean daude: espaziotik bereizmen handiko irudiak (< 0,5 m), tripulatu gabeko 
airetiko ibilgailuetatik (UAV) lorturiko irudietan < 0,1 m-ko bereizmena eta lurreko 
eskaner laserrarekin (TLS) < 0,01 m-ko bereizmena hiru dimentsioko informazioan. 
Zohikaztegien ekosistemetan, oinatzeei sentikorrak diren espezieak daudenetan 
(Lindsay, 2010) are zehatzago, teknologia ez-intrusibo horiek ekologiaren jarraipena 
hobetzeko (Anderson et al., 2010a; Knoth et al., 2013) eta geomorfologia mapatze-
ko (Evans & Lindsay, 2010; Höfle et al., 2013) aukera bikainak eskaintzen dituzte. 
Teknologia geoespazialak hedadura handiagoak ohiko metodoek baino denbora labu-
rragoan ebaluatzeko aukera eskaintzen dute (Xie et al., 2008).

Airetiko argazkiaren eskuzko interpretazioak zohikaztegiaren landaredia aldake-
taren kartografia erraztu du paisaiari dagokionez (e.g. Taylor et al., 2000), eta irudi 
historikoen artxiboen bidez hainbat hamarkadatan zehar zohikaztegien azala eta ku-
deaketa eraiki izan da (Pellerin et al., 2008; Clutterbuck & Yallop, 2010; Thacker 
et al., 2015). Hala eta guztiz ere, bereizmen handiko airetiko irudiez gain (ohiean 
0,25 m), Erresuma Batuko datuak 3-5 urteko zikloetan hartzen dira. Hortaz, da-
tuen denboraldiko bereizmen honek teknologia horiek zohikaztegien jarraiena egite-
ko izan dezaketen erabilera murrizten du, zohikaztegiek urtero edo sarriagotan behar 
baitituzte ebaluazioak.

Gero eta maiztasun handiagoarekin egten diren azterketak eta Lurraren Behake-
tako (OE) datuen erabilgarritasunak estaldura-zohikaztegia ezberdinak kartografia- 
tzeko erabili dira (ej. Brown et al., 2007; Connolly et al., 2009). 2000. urtea bai-
no lehen, OE-ko datuen bereizmen baxuak eskala txikian kartografiatzeko gaitasuna 
zailtzen zuen. Haatik, hurrengo hamarkadak espaziotik ateratako bereizmen handiko 
datuen (< 1 m) hasiera ezarri zuen. Ikonos eta Quickbird plataformetan oinarritutako 
(orain deuseztatuak) lehen sentsoreek 1 m eta 0,65 m-ko bereizmen pankromatikoa 
eskaintzen zuten, hurrenez hurren. Baina, 2008an, sentsore-teknologia aurrerape-
nek irudi pankromatikoen bereizmen espaziala 0,5 m-ra (Pleiades-1A eta 1B) eta 
0,46 m-ra (Geo-Eye-1; WorldView-1 eta 2) igo zituzten. 

Oraintsuago, WorldView-3 eta 4 plataformak (DigitalGlobe Inc.-ek maneiatua) 
0,31 m bereizmeneko datu pankreatikoak biltzen dituzte 670 k m orbita garaieratik. 
Oso gutxi dira espektro anitzeko datuak (MS) biltzen dituzten airetiko zundaketa fo-
tografikoak. Halere, OE-ko sentsore gehienek bai datu pankreatikoak, bai MS-koak 
biltzen dituzte. MS-ko datuek RGB (kolorea) eta infragorri hurbil (NIR) artekoa osa- 
tzen dute gutxienez, baina horien bereizmena datu pankreatikoena baino 4 aldiz 
baxuagoa da gutxi gorabehera (1,2 m-koa WorldView-3 eta 4 sentsoreentzako, adib.) 
Halere, pan-sharpening algoritmoek MS datuen bereizmena hobetu dezakete kolo-
rezko irudiak sortuz eskuzko interpretaziorako.

MS datuez gain, sateliteetako sentsoreen errepikazio aldiak egunekoak dira ai-
retiko argazkien maiztasunarekin konparatuz. Honek OE-aren abantailak azpimarra- 
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tzen ditu monitorizaziorako, bereziki pan-sharpened-en bidez lorturiko bereizmene-
tan (0,31 m). Horiek airetiko ohiko argazkien bereizmen antzekoak dira (0,25 m).

Kometak bezala, maila baxuan hegan egiten duten airetiko ibilgailuen (Lorenz 
& Scheidt, 2014), aire beroko puxiken (Marzolff & Poesen, 2008) eta gasolinaz- 
ko hegazkin txikien (Hodson et al., 2007) garapenak beraien gainean kamerak jar- 
tzea eta intereseko eremuan datu espezifikoak lortzea ahalbidetu du. Teknika horrek 
bateriaz hornituriko UAV bidezko datu bilketa goitik behera aldatu du. Gaur egun, 
ingurune sorta zabalean erabiltzen da, menditik (Tonkin et al., 2014) eta glaziarre-
tik (Tonkin et al., 2016), nekazaritzara arte (Gago et al., 2015; Santesteban et al., 
2016) eta kostako habitatera arte (Mancini et al., 2013). UAV teknologia aurkitzeko 
era errazari esker, errazago hartzen dira irudiak OE-ko datuekin eta airetiko argazkie-
kin baino. Gainera, UAV plataformen lurraren gainean zehar eginiko hegaldiko ga-
raiera baxuak irudien bereizgarritasuna handitzen du, < 0,1 m-ra, baina, < 0,01 m-ra 
ere iritsi daiteke (Mancini et al., 2013). 

UAV-tik lorturiko irudiak zohikaztegi ingurumenetan hasi dira erabiltzen (Kalack-
sa et al., 2013; Knoth et al., 2013; Lehmann et al., 2016), eta berreskuratze-gu-
neak identifikatzeko orain arte ikusi ez den xehetasun maila ematen du eta ondoren-
go jarraipena ere hobetzen du. Ingurumenarekiko arretak (Joys & Crick, 2004 adib.) 
eta airearen inguruko arauek (adib. CAA, 2016) halere, datuen bilketa eta banakako 
hegaldien norainokoa murriztu dezake.

Laser eskaner teknologiak (LiDAR; light detection and ranging) objektuen dis-
tantzia neurtzen du sentsore baten bidez, non laser izpi batek objektua jo eta itzu-
lera egiteko behar duen denbora neurtzen den (Wehr & Lohr, 1999). Airez garraia-
turiko LiDAR-a sarri hiru dimentsioko puntuen hodeia eratzen duen altimetria-laser 
gisa definitu da. Puntuen hodeia pixeletan oinarrituriko altxamendu digitaleko ere-
duak (MDE) lortzeko prozesatuak izan daitezke. Datu guztiak mantentzen direnean, 
azaleko eredu digitalak (MDS) objektuak eta landaredia ere erakusten ditu. Datuak 
iragazi daitezke azaleko objektuak ezabatzeko eta lurraren eredu digital (MDT) bat 
eratzeko. Honen bidez, adibidez, zuhaitzen adaburuen garaieraren ebaluazioa egin 
daiteke (Dubayah & Drake, 2000). 

Airez garraiaturiko LiDAR-aren datuen bidez paisaia-mailan eta zohikaztegi in-
gurumenean kartografiatu daiteke, eta MDT-ko datuen bidez higadura prozesuen 
(Evans & Lindsay, 2010) eta bideen eta basabideen ezaugarriak (Kincey & Challis, 
2010) ebaluatu daitezke. MDS datuak landarediaren egitura aztertzeko dira ego-
kiagoak (Anderson et al., 2010a; Li et al., 2011), eta OE-ko datuekin nahasi dira 
zohikaztegi landarediaren sailkapen automatizatuaren zehaztasuna hobetzeko (An-
derson et al., 2010b).

Erresuma Batuko hiri-eremuan airez garraiaturiko LiDAR-aren datu espazialen 
bereizmena 0,25 m-ra iritsi daitekeen arren, nekazaritza eremuetan (zohikaztegiak 
barne), bereizmen espaziala 1-2 m-ra bakarrik iristen da. Hortaz, puntuen artean 
geratzen diren lur-eremuko espazio txikiagoak ezin dira atera eta eremu horretan 
da non TLS-ari (lurreko LiDAR ere esaten zaio) zohikaztegien ikerketan eman zaion 
erabilera nabarmenena (Grayson et al., 2012; Höfle et al., 2013; Luscombe et al., 
2014). 

Lurreko eskaner laser teknologia azkar joan da garatzen azken 15 urteetan, 
milioi bat baino gehiago puntu segundora arte eta < 0,002 m-ko bereizmena eta 
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< 0,001 m-ko zehaztasuna lortu duelarik eskanerretik 10-25 m-rako distantziara 
(Idrees & Pradhan, 2016).

Aurrerapen teknologiko horiek kontuan hartuz, lan honek teknologia geoespazia-
len erabileraz jarduten du, higadura egiturak (karkabak, adib.) eta drainatze artifi-
zialen ebaluaketa  Ingalaterrako bi ikerketa eremuri dagokionez.

Ikerketa eremuak eta metodoak 
Ikerketa eremuak bata testetik 9 km-ra daude kokatuak gutxi gora behera Peak 
District-eko Parke Naturalean (PDNP; South Pennines). Hau 3 hiri nagusien artean 
aurkitzen da: Manchester, Sheffield eta Leeds (1. irudia).

 Howden Moors

Ikerketa eremu hau Howden Moors gunearen parte da, eta Stainery Clough eta Roc-
king Stones artean dago kokatua (1. irudia). Zohikaztegiaren pilaketa nahiko azalean 
gertatzen da, 70 zm-ko sakoneran gehienez (2016ean egileak neurtua), nahiz eta 
hainbat drainatze artifizial ageri diren ere. Landaredia txilarrez dago osatua batez ere 

1. irudia. Peak District Parke Naturalaren kokapena, estaldura-zohikaztegi eta aukeraturiko ikerketa eremuen 
guneak (BAP (estaldura-zohikaztegia) lehentasuneko habitataren inbentarioa  Ingalaterrarako 2.1 bertsioa; 
Natural England, 2008). A) Howden Moors-en airetiko argazkia (© 2016 Iturria: ESRI); B) Featherbed Moss-en 
Pan-sharpened WorldView-2 irudia (© 2016 DigitalGlobe, Inc. – Europear Irudi Espazialak-k emanda).
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2. irudia. Ikerturiko eremuaren Azkeneko airetiko argazkia (2012) (0,25 m-ko bereizmena) (© 2016, Iturria: 
ESRI); b)  Pan-sharpened WorldView-3 irudia (0,31 m-ko bereizmena) 2016ko ekainaren 5ean (© 2016 Digi-
talGlobe, Inc. – Europear Irudi Espazialak-k emanda).

(Calluna vulgaris), eremu hezeetan agertzen diren biofrito (Sphagnum spp. and Poly-
trichum commune) eta ihiekin (Juncus spp.) batera. Ahabiak (Vaccinium myrtillus) 
eta iratzeak (Pteridium aquilinum) ugariagoak dira ur mailatik 510 m-ko garaierara 
dagoen Rocking Stones ondoko maldan (2. irudia).

Eremua sute batez erasia izan zen 2016ko martxoaren 9an, baina eskuragarri 
den ikerturiko gunearen azken argazkia 2012an hartu zen (ArcGIS-en eskuragarri). 
Ondorioz, ezin izan da egin suteak egindako kalteen azterketa edo erreferentzia 
datuak edukitzeko landarediaren urrutiko-monitorizazioa. UAV teknologiak ordezko 
ikuspuntu bat eskaintzen du suteez erasandako eremuetan. Halere, gertaera hori he-
gaztien habiaraketa garaian eman zen (martxoak 1etik uztailaren 31ra; Joys & Crick, 
2004) eta UAV-ren bidezko datu bilketa ezin izan zen 2016ko abuztura arte egin.

Suteak gertatu eta 4 aste geroago ikerturiko eremua betetzen duen satelitezko 
irudi bat hartu zen World-View 3 plataformaren sentsoreen bidez. Datu hauekin su-
tearen hedaketa aztertu ahal izan zen, zeinek gutxi gora behera 42 ha erre zituen 
(2b irudia). Bereizmen handiari (0,31 m) esker landaredia nagusiaren eraketa eskuz 
interpretatu ahal izan zen, airetiko argazkia bezalako 0,25 m-ko bereizmen xeheta-
sunarekin (2a eta b irudiak). NIR-ko datuak suaren hedatzearen eta suteaz biziraun 
zuen landarediaren mapatzean laguntzeko erabili ziren (3 irudia).
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3. irudia. WorldView-3 irudiak pan-sharpened NIR G B osaketarekin(© 2016 DigitalGlobe, Inc. - Europear Irudi 
Espazialak-k emanda), estalki-zohikaztegia kartografiatzeko laguntzeko inrtenbide erabilgarri bezala (sutearen 
hedatzea) eta a) landaredia nagusia azaleratze harritsuak, b) suteez erasan gabeko landaredi guneak eta c) 
zuhaitzak.

UAV-ak eta ohiko metodoaren erabilera batuz, sateliteen datuek plangintza egiteko 
gaitasuna eta 2016ko abuztuan erasaneko eremua ikertu ahal izateko gaitasuna es-
angarri hobetu zuten. UAV-ko irudiak zuzentzeko lurreko kontrol puntuak (GCP) iker-
turiko eremuan 100 m-ko hiruki formako lauki-sare batean kokatu ziren (Tonkin eta 
Midgley-en gidaliburua jarraituz, 2016) eta erreferentzia objektu bakoitzaren zen-
trorako 3D koordenatuak (0,5 m-ko karratu beltzak eta zuriak) Trimble Geo 7x DG-
NSS-a erabiliz neurtu ziren (horizontalean ± 0,01 m-ko bereizmena eta bertikalean 
± 0,015 m-koa, ondoren prozesatu eta gero). Bestalde, GCP-arekiko 2 metro hegoal-
dera, 0,5 m-ko lauki-sareak erabiliz, espezie mailarekiko landarediaren estaldura 
presentzia portzentajean neurtu zen. Gainera, zohikatzen sakonera lauki bakoitzean 
metalezko hesi bat erabiliz neurtu zen 1 m-ko sekziotan.

Hego finkoko UAV bat (Sensefly eBee) erabili zen suteez erasaneko eremuak az-
tertzeko lurretik 60 m-ko garaierara. Banakako hegaldiak egin ziren kolorezko iru-
diak (RGB) eta infragorri hurbileko datuak (NIR) biltzeko S110 RGB eta S110 NIR 
kamerak baliatuz, hurrenez urren. Hegaldi bakoitza 30 minutu baino gutxiagotan 
egin zen eta 34 ha-ko azalera bete zuen. Pix4Dmapper softwarea erabiliz prozesatu 
ziren datuak  ortofoto mosaikoa eratzeko eta MDS bat ikerketa eremurako eta hegal-
di bakoitzerako.



17109 ZOHIKAZTEGIEN MONITORIZAZIORAKO TEKNOLOGIA GEOESPAZIALEN ERABILERAREN 
AHALMENA

 Featherbed Moss (Thomason’s Hollow)

Featherbed Moss-ek zohikaztegi onbrotrofikoez dago osatua, Howden Moors-en bai-
no zohikatz pilaketa handiagoz kupula, ohikoz 2-4 m artekoa (Tallis, 1973; autoreek 
bildutako datuak 2015ean). Zohikaztegia nabarmeneko dago degradatua kupula 
mozten duten karkaba natural higatuez beteta (1b irudia). Ikerketa eremuko jabea 
(National Trust) karkaba hauek berreskuratzen dabil blokeo teknikak erabiliz higatu-
riko karkabetan (Labadz et al., 2015).

Zohikaztegian zehar dagoen landaredia junco lanudo (artilezko ihi) eta algodoi be-
larra (Eriophorum vaginatum eta E. angustifolium), geroz eta txilarraren (Calluna vul- 
garis), ahabien (Vaccinium myrtillus) eta zingirako masusten (Rubus chamaemorus) 
ugaritasunarekin karkaben bazter inguruetan (Tallis, 1973). Sphagnum spp.-a urria 
da (Carroll et al., 2009), baina ikerketa eremuko hegoaldean birbarneratzen saia- 
tzen ari da (Hinde et al., 2010). Featherbed Moss-eko eremurik garaiena itsas mai-
latik 544 m-ra dago.

Thomason’s Hollow-en ikerketa eremutik ipar-ekialdera dagoen karkaba sarea 
(1b irudia) Canon S110 RGB kamaraz hornituriko Sensefly eBee batekin ikertu zen 
2016k irailean. GCP-ak 100 m-ko sare batez kokatu ziren ikerketa eremuan zehar 
(Tonkin & Midgley, 2016), eta erreferentzia objektu bakoitzaren zentrorako 3D koor-
denatua Trimble Geo 7X DGNSS-a erabiliz neurtu zen. UAV-ak lurretik 50 m-ko ga-
raieran egin zuen hegaldia 23 ha-ko eremua hartuz 30 minutu baino denbora gutxia-
goan. Datuak Pix4Dmappera erabiliz prozesatu ziren ortofoto mosaikoa eta ikerketa 
eremuaren MDS-a eratzeko.

Landarediaren kartografia eta monitorizazioa 
OE-ko datuen paisaia mailako nolakotasunak, baso suteak barne, kartografiatzeko 
baliagarriak dira (Millin-Chalabi et al., 2014). Howden Moors-en, OE-ko datuek ger-
taera baino 4 aste geroagoko sute eremuko datu berriak eskaini zituen. Nahiz eta 
erasaneko eremua zehazteko GPS bidezko ohiko datu bilaketa egun gutxi batzuetan 
egin daitekeen, OE-ko datuek bereizmen espazial eta espektralak xehetasun maila 
aparta eskaintzen dute sutearen hedatze inspekzio manualetik urrunago, erasan ga-
beko eremuak barne (3 irudia). 

Landaredia mota begi bistaz sailkatu daiteke datu hauek erabiliz, eta horrek ai-
retiko argazkiaren garrantzia kolokan jar dezake (hegazkinak bezalako plataformak) 
etorkizun hurbilean. UAV bidez lorturiko argazkiak sutea baino 3 hilabete geroago 
hartuak baziren ere, irudien bereizmen espazial handiagoari (0,028 m) esker landa-
reak banan-banan identifikatu daitezke (4c-d, 5 eta 6a irudiak). 

UAV bidez lorturiko altxamenduren datuen (MDS) barneraketari esker ikuspegi 
hurbilaren eraketa egin daiteke, landarediaren garaiera eta morfologiari buruz in-
formazio gehiago eskainiz (5 irudia). Txilarra, ihiak, briofito hainbat espezie, ahabi, 
iratze, zohikatz biluzia, harkaitz eta ardiak eta guzti identifikatu daitezke era fidaga-
rrian datu horietan (3-5a irudiak). 

Teknologia berrien aurrerapenengatik ere, landaredia identifikatzeko ohiko me-
todoek oraindik badituzte abantailak, teknika berriekin landaredia azpia ikuskatzea 
zail egiten dena adibidez. Hala eta guztiz ere, teknologia geoespazial berriek inoiz 
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4. irudia. Landaredia kartografiatzeko UAV bidez lorturiko 0,028 m bereizmen gaitasuneko; a) UAV hegaldiko 
saila; b) WorldView-3-en datuak (0,31 m-ko bereizmena; © 2016 DigitalGlobe, Inc. – Europar Irudi 
Espazialak-k hornitua) c) RGB eta d) NIR, G, B konposaketa Sensefly eBee-a (UAV) bidez.

bezalako trebetasunak eskaintzen dituzte landaredia azaleko geruzak kartografiatze- 
ko eta ohiko moduan bildutako datuak hedatzeko erabili daitezke ikerketa eremu za- 
baletarako.

OE datuak irudien sailkapen automatizaturako ere dira egokiak (pixel edo objek- 
tuetan oinarrituak) eta eremu handiak ohiko metodoak baino bizkorrago kartografia- 
tzea ahalbidetzen dute. MS datuen erabilgarritasunagatik da hori, WorldView plata-
formako sentsoreek, WorldView-2-tik (2009an jaurtia, 1,8 m-ko bereizmenarekin) 8 
datu-banda biltzen baitituzte (coastal bioleta, urdina, berdea, horia, gorria, red-edge 
eta bi NIR).

WorldView-3 sentsoreak (2014 jaurtia) 1,2 m-ko bereizmen espaziala du. Erre-
suma Baturako aurreko kartografiako sateliteko datuak (lurraren estaldura Mapa 
2007an, LCM2007) % 83ko zehaztasuna du (Morton et al., 2011). Hala eta guztiz 
ere, zehaztasun eskasak ere neurtu ziren (% 43) zohikaztegien eremuan. LCM2007 
deribatzeko erabilitako satelite datuek 20-30 m baino bereizmen txikiagoa zuten, 
eta honek zohikaztegi eta beste habitaten artean gertatzen den nahaste espektrala 
islatzen du.

Objektuetan oinarrituriko sailkapenak, zohikaztegien habitatean GeoEye-1-aren 
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5. irudia. MDS-tik deribaturiko Sensefly eBee (0,028 m-ko bereizmenarekin) erabiliz ikusi daitezkeen landare 
espezieen morfologia irudiak lehen eskuz harturiko argazkiarekin konparatuz (azpian eskuman):1) Sphagnum 
spp. eremua; 2) Polytrichum commune hummock;  3) Calluna vulgaris lorean; 4) Juncus spp.; 5) Calluna 
vulgaris eta Polytrichum commune hummocks nahasketa.

(2008an jaurtia, MS-en 1,8 m-ko bereizmerarekin) pan-sharpening bidez tratatuak 
izan diren irudiez oinarritua, % 82ko zehaztasuna eman zuen (Dribault et al., 2012). 
Hortaz, Howden Moor-eko suteak eta beste gertakariek (post-2014) bereizmen es-
pazial eta espektraleko OE datuen baliagarritasuna ebaluatzeko aukera eskaintzen 
dute, eta ez bakarrik landarediaren haziera suteaz erasaneko azaleran zehar moni-
torizatzeko.

OE irudien sailkapen automatikoa UAV bidez lorturiko datuekin osatu daiteke. 
Bildutako datuak hobetuz gain satelite irudien sailkapenerako, UAV bidez harturiko 
NIR datuen sailkapenak ohiz kanpoko zehaztasun handiagoak (% 91) ari dira lor- 
tzen zohikaztegi landaredian (Knoth et al., 2013). UAV bidez bildutako irudien RGB 
eta NIR datuek (0,015-0,018 m) ortozuzenketa akatsak 4 MS banden (R, G, B y 
NIR. 4d irudia) lerrokatze eta produkzio zehatza ahalbidetu zuen. 

NIR datuek zohikatz biluzien eta txilar erreen begi-bistako bereizketa erakusten 
dute –RGB irudietako ez erretakoak konparatuz (4d irudia), eta 0,028 m-ko bereiz-
meneko erreferentziadatuak ematen ditu landarediaren bilakaera zehaztasun han-
diarekin ikuskatzeko. UAV-ri atxikituriko sentsore infragorri termikoek landarediaren 
firma espektral ezberdinak banatzen lagundu dezakete haiek sailkatzeko (Berni et 
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6. irudia. Sensefly eBee bitartezz 0,028 m-ko bereizmenean ikusi daitezkeen egituraren RGB irudiak ; 
a) landaredia; b) karkaba naturala; c) drainatze artifiziala.

al., 2009) eta baita zohikaztegien ezaugarri berriak neurtzeko ere, azaleko higrolo-
gia, besteak beste (Luscombe et al., 2015).

UAV bidez lorturiko datuen bereizmen espazialez gain OE bidez lorturiko datue-
kin konparatuz, irudien sailkapen automatizatuak erronka berriak aurkezten ditu. 
Bereizmen handia dela eta, banakako landareek erantzun espektral ezberdinak izan 
ditzakete, adibidez, txilarrak dituen 0,028 m pixel (edo txikiagoak), adarrak, hostoa 
eta lorea bakarrik osatzen duena (4 eta 5 irudiak). Gainera, satelitezko irudia UAV 
hegaldiak irauten duena baino lehenago biltzen da; hegaldi hauetan ehundaka ar- 
gazki hartu daitezke. Bestalde, 30 minutuko hegaldian zehar, zohikaztegietan ze- 
hazki, baldintza atmosferikoek edo hodeiek landarediaren erantzun espektrala alda-
tu dezakete ikerturiko eremuaren argazkietan.

Higadura naturalaren eraketaren eta drainatze  
artifizialaren kartografia
Banakako landareak begi bistaz identifikatzeaz gain, higadura naturalen bidez sortu-
riko eraketak (6b irudia) eta drainatze artifizialak (6c irudia) identifikatzeko aukera 
ere ematen digu UAV-ak. Zohikaztegi hondatuen eremuetan karkabak eta drainatze 
artifizialen sorrerarekin lotutako faktoreetako batzuk  higadurarekin eta maila frea-
tikoarekin daude lotuak (Holden et al., 2004; Allott et al., 2009). 
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Horrek gaineko azaletako zohikatzen deskonposaketa arindu eta uraren drainatzean 
izan dezake eragina (Armstrong et al., 2010), eta ondoko deskonposaketan ere, zo-
hikatz eraketa espezieak barne (ej. Sphagnum spp.; Lindsay et al., 2014). Ezauga-
rri geomorfiko hauek interes handikoak dira zohikaztegiak berreskuratzeko, hortaz, 
bereizmen handiko morfologia mapen erabilerak berreskuratzeko esfortzuetan lagun 
dezake.

Airez garraiaturiko LiDAR datuak eraginkorrak dira karkaben forma eta sakonera 
kartografiatzeko (Evans & Lindsay, 2010), baina egile horiek diotenez, 2 m bereiz-
meneko datuek karkaben zabalera eta sakonera kartografiatzeko gaitasuna murriz-
ten dute hauek 8 m-ko zabalera baino gutxiago dutenean. Thomason’s Hollow-en, 
Featherbed Moss-en kokatua, karkaba batzuk bestearekiko 2 m baino gutxiagora 
daude, eta Howden Moor-eko datuek (6b irudia) UAV bidez lorturiko MDS datuen 
erabilera eskala txikiagoan kartografiatzeko erabil daitezkeela uzten dute agerian.

Featherbed Moss-en UAV bidez bilduriko datuek 0,02 m-ko bereizmen espaziala 
dute, eta MDS datuek landaredia barneratzen dutela ere, karkaben morfologia ohiz 
baino argiagoa da (7a-b irudiak). Karkaba berrien trazuak antzeman daitezke gara-
penaren lehen etapetan, seguruenik zohikatzeko lurrazpiko kanalak kolapsatu izana-
gatik, Holdenek (2005) azaltzen duen bezala. 

7. irudia. Karkabak Thomason’s Hollow-en; a) MDS datuetatik deribatuko 0,02 m-ko bereizmeneko RGB 
irudia erakusten duen datu sekzioa; b) MDS hurbil 0,02 m-ko bereizmenarekin; c) eremu batzuen aldaketa 
morfologikoen eragina, karkaba barruan esekitako landaredia.
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8. irudia. MDS bidez ikusitako drainatze artifiziala (0,028 m-ko bereizmenarekin) Howden Moor-en UAV bidez 
lorturiko irudien eratorria eta zeharkako profila (eskuma) bi lekuetan.

Karkaba batzuetan aldaketa nabarmenak ikusi daitezke morfologian zohikatzaren 
jaitsieragatik bloke eran (batzuetan 0,5-0,6 m zabalerakoa) eta karkaban zintzilika-
turiko landaredian (7b irudia). Ezaugarri hauek bereizmen handiko datuetan ikusi 
daitezke eta litekeena da UAV-ko MDS datuen eratorriak tresneria garrantzitsu bi-
lakatzea higaduraren eta zohikaztegietako karkaba sareen jarraipenerako.

Hala eta guztiz ere, Evans eta Warburton-ek (2007) Erresuma Batuko zohikaz-
tegi batzuek higadura tasak ohiko metodoak erabiliz 0,01 m/urte-koak baino baxua-
goak direla uzten dute agerian. UAV bidez harturiko datuez lorturiko higadura eskala 
honetako kartografia zehaztasun gutxiagokoa da, eta eremu honetan da non TLS bi-
dez lorturiko bereizmen handiagoko datuek (< 0,01 m) izan dezaketen erabilera na-
gusiena. TLS datuen gaitasun espazial eta bereizmenak zohikaztegietan hauteman 
dira jada (Grayson et al., 2012). 

Hala eta guztiz ere, datuak denboran zehar zehaztasun handiarekin lerrokatzea 
aldaketa txiki horiek zenbatzeko erronka jarraitzen du izaten. Vertosol lurretan 
<0,01 m-ko lerrokatze zehaztasuna lortu da (Goodwin et al., 2016), baina zohikaz-
tegietan, lur motak eta beste faktore batzuek, lurraren arnasketa bezala,  eragina 
izan dezakete denbora-tarte desberdinetako datuak lerrokatzeko duten gaitasunean 
(Grayson et al., 2012). Gainera, karkaben morfologian eragina duten beste ezau-
garri batzuk, zintzilik dagoen landaredia esaterako, interes eremu guztia hartzeko 
gaitasunean eragin dezake, anizkun eskanerrak erabili arren (Höfle et al., 2013). 
Azkenik, eremu oso txikiagoak barneratuz ere, ohiko metodoak existitzen jarraituko 
dute, datu horiek teknologia espazialen bidez balioztaturiko higadura tasak ematea 
ahalbidetzen duelako.
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Errestaurazioaren esfortzuei dagokionez, zeinbait eremu konkretutan zentratzea fun- 
tsezkoa da planifikazio etaparako. Karkaben eta drainatzeen kokalekua OE datuak 
eta airetiko argazkiak kartografiatuz lor daitezke, baina karkaben dimentsioen ma-
patzeak ezaugarri handiagoak ikertzen lagunduko luke. Howden Moor-eko datuek 
bereizmen handiko drainatze artifizialen neurketak erauztea posible dela egitea fro-
gatzen dute UAV bidez lorturiko irudien bidez (8. irudia). Horrek, landarediaren 
identifikazioarekin eta bereizmen handiko kartografiarekin batera, teknologia geoes-
pazialen duen garrantzia agerian uzten du zohikaztegien kartografia, berreskutatzea 
eta monitorizaziorako funtsezko tresneriaren parte gisa.

Ondorioa
Aurrerapen esanguratsuak eman dira datu geoespazialen bereizmenean. OE-ko da-
tuek metodo fidagarriago bat eskaintzen dute zohikaztegien ingurumeneko gertaka-
riak biltzeko eta sentsore berrien (post-2014) bereizmen espazialaren hobekuntzari 
esker, airetiko ohiko argazkien antzeko mapak egin daitezke. Teknologia horren au-
rrerapena funtsezkoa izan daiteke etorkizuneko kartografiarentzat, eta bereizmen 
espektralaren hobetzeak zohikaztegi landarediaren sailkapen automatizatuaren ze-
haztasunarentzat lagungarri izan daiteke.

UAV eta TLS bidez lorturiko bereizmen handiko datuek inoiz bezalako xeheasu- 
nak lortzeko gai da teledetekzio bidez. UAV-ko irudien bidez landareak bakarki iden-
tifikatu daitezke, zeinak ikerlarien gaitasunak ikaragarri handitzen dituzten ohiko 
ikerketak eremu zabalagoetara hedatzeko. UAV bidez lorturiko altxamendu datuak 
TLS-ak eskaintzen dituen gaitasunekin nahastuz karkaben morfologia eta draina- 
tze artifizialen bereizmen hobetua eskaintzen dute airez garraiaturiko LiDAR-arekin 
konparatuz eta higadura tasak zenbatzeko enfoke berri bat ematen dute.

Eskerrak
National Trusti (Steph Hinde eta Chris Woods) eta Natural England-i eskerrak eman 
nahi dizkiogu SSSI-ko eremuetan lan egiteko sarbidea eta baimena emateagatik. 
Sarah Swindell eta Martin Kistelli ere eskerrak eman nahi dizkiegu datuen bilketan 
laguntzeagatik Howden Moor-en eta Airbus Defentsa eta Espazio-ko datu salmenta 
departamentuari satelite datuen hartzean laguntza lanetan.
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Laburpena

Artikulu honetan, estaldura-zohikaztegien ikuspegi orokorra ematen dugu, klima baldint-
za zehatzen mendeko ekosistema berezia. Ekosistema hau, Europa iparraldean ugariagoa 
da Atlantikoaren eragineko zonaldean. Estaldura-zohikaztegiak Iberiar penintsulan duten 
banaketa behatzen da gehienbat, non Galizia iparrean eta Kantauri itsasoko ertzean baino 
ez diren aurkitzen. Eremu horretan, Zalamako zohikaztegia da aipagarriena, bere ezauga-
rri geografiko bereziengatik: Penintsulako estaldura-zohikaztegien ekialdeko muga eratzen 
du, nahiz eta Nafarroako gailurretako zonaldetan ere zohikatzaren metaketa berri batzuk 
ere ikusi diren. Zalamako zohikaztegiaren deskribapenean, beraz, alderdi geografikoak eta 
geofisikoak kontuan hartu, haien kontserbazio-egoera, landaredia eta zohikatz metaketak 
biltzen dira. Bere kontserbazioaren erronkak ere aztertu dira, eta Espainiako estaldura-
zohikaztegiek dituzten mehatxu nagusiak ere aipatzen dira.

Gako-hitzak: estaldura-zohikaztegi; Zalama; banaketa; Eriophorum vaginatum.

Aurkezpena
Estaldura-zohikaztegiak (blanket bogs ingelesez) ezagutzen diren bi zohikaztegi on-
brotrofikoen mota bat da, beraz, gehienbat behar duen ura eguratsetik lortzen du. 
Beste zohikaztegi onbrotrofikoen mota1, zohikaztegi altxatua (raised bogs ingelesez), 
kubetetan eta erliebeko sakonuneetan garatutako zingiretan sortzen badira ere, es-
taldura-zohikaztegiak ez dira sakonunetara mugatzen. Horregatik, zohikaztegi horiek 
lurrean hedatzen doaz, malda leunetan, eta eguraldi baldintza egokietan eremu za-
balak hartzen ditu.

Klima atlantikoaren mendeko zohikaztegiak dira, hau da, atmosferako prezipita-
zio ugari jasotzen dituzte (ura eta, gehienbat, lainoa). Haiek garatzeko beharrezkoak 
diren klima-baldintzak, Lindsay et al. (1988)-en arabera, urteko 1.000 mm-tik go-

1  Oinarrizko bi zohikaztegi mota daude: Zohikaztegi onbrotrofikoak, zeinak bakarik edo batez ere prezipi-
tazio atmosferikoetako urez elikatzen diren, eta minerotrofikoak, zeinetan ur edafikoak nagusitzen diren, 
batez ere lurpetik jariatuta. Zalamako zohikaztegiaren berezitasun askoren oinarrian dago Euskal Mendie-
tan geratzen den zohikaztegi onbrotrofiko bakarra dela, non fenomeno hidroturboso gehienak minerotro-
fikoak diren (Heras et al., 2017). 
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rako prezipitazioak dira, urtean 160 egun baino gehiagotan euria eta hile beroenean 
15 ºC-tik beherako batez besteko tenperatura. Gainera, substratu litologiko silizeoez 
gain, erliebe lau edo uhin gutxikoak behar dituzte. Beharrizan genetiko berezi horien 
guztien ondorioz, estaldura-zohikaztegiak mundu mailan arraroenak izatea egiten 
dute, izan ere, guztietatik % 3 baino ez baitira estaldurakoak (Foss et al., 2001). 
Munduko zohikaztegi mehatxatuenak ere badira, eta Europako Batasunak Intereseko 
Lehentasuneko Habitat gisa sailkatu du 7130* kodearekin.

Europan, haiek garatzeko beharrezkoak diren baldintzak direla eta, estaldura-
zohikaztegiak mendebaldeko herrialdeetako baldintza atlantiko sendoenak dituzten 
lurraldetan banatzen dira (1. irudia). Gehienak Britainiar uharteetan daude, estal-
dura-zohikaztegien mundu osoko zentzuaren % 10-15 inguru, hain zuzen ere (Lind-
say, 1995, Foss et al., 2001). Iparraldean eta Eskoziako lur garaietan aurki ditzake-
gu, Ingalaterra iparreko mendietan (Penino mendiak), baita Cornuallesen (Gales) 
eta Irlanda Ipar eta Mendebaldean ere. Eskandinavian, Norvegiako mendebaldeko 
kostaldeetan hedatutzen dira, eta baita Islandian ere. Zalantzan jarri bada ere, eta 
oraindik ere eztabaidagaia den, badirudi Armorikako Mendigunean ere badagoela 
estaldura-zohikazegirik, oso urriak badira ere, oso txikiak eta garapen-estadio oso 
goiztiarrean diren bi gune Arrée Mendietan, Frantziako Britainian, (baby blanket 
bogs, R. Lindsay-ren arabera) (Gaudillat et al., 2002).

Europako estaldura-zohikaztegiak aurki daitezkeen hegoalderagoen dagoen ko- 
kapena Espainiako kantauriar mendien ertza da (Heras et al., 2017). Urte askotan 
inork ikusi ez baditu ere, eta duela gutxi aurkitu badituzte ere (Ramil et al., 1996, 
Heras & Infante, 2003-2004), Espainiako estaldura zohikaztegiak interes bereziko 
guneak dira.

1. irudia. 
Estaldura-
zohikaztegien 
banaketa 
Europan.

Europe´s blanket bog main areas
Presence area of blanket bogs in Spain

Zalama blanket bog
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2. irudia. Espainiako estaldura-zohikaztegien gune ezagunen kokapena. Gorriz irudikatzen dira estaldura-
zohikaztegiak garatzeko egoera klimatiko aproposeko guneak.

Estaldura-zohikaztegiak Espainian
Aurreko ataleko Lindsay et al. (1988) egileak adierazitako klima-baldintzak aintzat 
hartuta, Espainian, kantauriar zonaldeko eremu gutxi batzuetan baino ezin dira gara-
tu estaldura-zohikaztegiak. Iberiar Penintsulako Klimen Atlaseko mapei erreparatuta 
(AEMET 2011), urtean 1.000 mm edo prezipitazio handiagoak, urtean 160 egune-
tan euria eta hile beroenean (abuztua) 15ºC-tik beherako batez bestekoa duten be-
tetzen dituzten zonalde bakarrak Galizia Iparreko mendien eremu batzuk, Kantabria 
Hegoaldeko eta Euskal Herriko leku isolatu eta Nafarroako Iparraldea dira, prin-
tzipioz, estaldura-zohikaztegiak garatzeko baldintzak. Galizia, Asturias, Kantabria, 
Euskadi eta mendebaldeko Pirinioen zati handi bat kanpo geratzen dira, haietan 
prezipitazioak ugariak badira ere, eta urteko egun askotan euria egiten badu ere, 
udan egiten duen beroa eragile mugatzailea baita haiek garatzeko orduan. Kontuan 
izan behar dugu, klima-baldintzez gain, badirela beste eragile edo faktore mugatzai-
le garrantzitsu batzuk ere, haitz karbonatuen edo karetsuen azaleratzeak eta erliebe 
indartsua gehienbat, estaldura-zohikaztegiak eratzeko topografia desegokia eratzen 
dutenak.

Datu horiek oso ongi mugatzen dituzte Espainian estaldura-zohikaztegiak erat-
zeko egokiak diren lekuak, gero lurrean ikusten denez. Gaur egun, bi gunetan ikusi 
dira estaldura-zohikaztegiak: Galizian, Lugo Iparreko mendilerroetan, eta kantauriar 
mendikateko ekialdean, Kantabria Hegoaren, Burgos Iparraren eta Euskadi Mende-
baldearen arteko mugan (2. irudia). 
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3. irudia. Pena da Cadela estaldura-zohikaztegiak, Serra do Xistralen (Lugo), zeinetan aerosorgailuak 
jarri diren.

Aspalditik ezagutzen da Espainian estaldura-zohikaztegiak daudela. Lehenengoz, 
Ramil et al. (1996) egileek aztertu zituzten Galiziako zohikaztegi onbrotrofikoak eta 
Serra do Xistraleko (Lugo) estaldura-zohikaztegiak aipatzen zituzten orduan, gerora 
xehetasunez aztertu eta karakterizatu zena (Izco & Ramil, 2001; Martínez, 2001).

Handik eta urte batzuetara, Heras & Infante (2003-2004) egileek beste estal-
dura-zohikazegi bat adierazten zuten, Serra do Xistraletik 350 km ingurura, Zalama 
mendian (Burgos eta Bizkaia). Oraingoz, bi dira Espainian egiaztatutako estaldura-
zohikaztegien eremuak: galiziar muina, Lugo Iparreko mendietan, eta Kantauriar 
mendigunearen Mendebaldeko sektorea, Kantabria Hegoan, Burgoseko Iparrean eta 
Euskadiko Mendebaldean (2. irudia).

Bi eremu horien artean dagoen hutsuneak agerian uzten du Espainiako estaldu-
ra-zohikaztegiak oraindik ez direla ondo ezagutu barik jarraitzen dute, eta zohikaz-
tegien benetako banaketa askoz ere hobeto zehaztu eta haien ezaugarriak aztertu 
beharra dagoela. Adibidez, asturiar Ekialdeko mendilerro Lauetako zohikaztegien 
ezaugarriak behar bezala aztertu behar dira, Llanesetik hurbil daudenak (La Borbolla 
eta Roñanazas), itsasotik gertu dauden mendilerro kuartzikoen gailurretan sortuak, 
antzinako kostaldeko lautadak, zeinak beste gune bat era dezaketen.

Bukatzeko, zohikaiztegi metaketa berezi baina finak nabarmendu behar dira 
(metro erdiko sakonera baino ez dutenak), Nafarroa Iparreko gailur gutxi batzue-
tan baino ez daudenak. Kantauri itsasotik hurbil dauden gailurretan estaldura-zo-
hikaztegiak sortzeko baldintzak betetzen dituzte, baina baldintza topografikoek eta 
erliebeak ez dute zohikatz metaketa onak sortzea ahalbidetzen. Zohikaiztegi horiek 
xehetasun handiagoz aztertu behar badira ere, estaldura-zohikaztegiekin lotura es-
tua duen fenomeno interesgarria da, zalantzarik gabe, baina oso goiz da oraindik ere 
estaldura-zohikaztegi gisa hartzeko.

Galiziako muinek dute Espainiako estaldura-zohikaztegien gehiengoa. Serra do 
Xistral, itsas-lerrotik 20 km baino gutxiagora dagoena, da aipagarriena eta hainbat 
motatako zohikaztegiak ditu., Horien artean galiziar estaldura-zohikaztegien adibide 
garrantzitsuenak daude (3. irudia). Izco & Ramil (2001) egileek Serra do Xistralen 
topa ditzakegun ingurune turbofiloen banaketaren eskema egin zuten, non estaldu-
ra-zohikaztegien kokapena zehaztu zuten.

Horrez gain, Galiziako estaldura-zohikatzek berezitasun botaniko eta fitogeogra-
fikoa dute, belar itxura duten zohikaztegiak direlako, non Carex durieui Steud. ex 
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4. irudia. Motas de Pardoko estaldura-zohikaztegia, Samoko Mendietan (Burgos - Kantabria).

Kunze (Iberiar penintsulako Ipar-Mendebaldeko landare endemikoa) den nagusi. 
Landare hau Eriophorum angustifolium Honckeny-rekin batera zohikatz-egileak na-
gusiak dira. Neurri txikiagoan bada ere, beste landare endemiko bat badago, Erica 
mackaiana Bab. eta baita Sphagnum pylaesii Brid ere.

Urrutiko lekuetan dauden zohikaztegi hauek nahiko babestuta egon dira azken 
aldiko mehatxu nagusia agertu den arte: haize-parkeak. Haiek nonahi jartzeak Gali-
ziako mendilerro hauen paisaia berezia erabat aldatu dute artifizialtasun maila han-
dituz.

Kantauri Mendilerroko ekialdeko sektoreko estaldura-zohikaztegien gune baka-
rra Cueto de la Avellanosako zohikaztegian hasten dela esan dezakegu, Tudanca on-
doan, Kantabrian hain zuzen ere. Itsas-mailatik 1.350 metroko altitudean dagoen 
zohikaztegi hori, egun ia desagertuta dago zohikatzaren metaketa ustiatu dutelako, 
bibliografian lehenengo aldiz aipatu zena Mariscalek (1983) “Colladoko zohikazte-
gia” izenarekin. Horregatik, egile honek zohikaztegiaren garapena posizio topogra-
fiko nahiko altuan ezarri du. Baina kontzentrazio nagusia Ekialderago aurkitzen da, 
Sierra del Escudo (Kantabria), Samoko mendien (Burgos eta Kantabria probintzien 
artean) eta Zalama mendiaren artean, Ordunteko mendilerroaren Mendebaldeko er- 
tzean, Burgos eta Bizkaia artean, alegia. Sierra del Escudon Cruz del Marqués zo-
hikaztegia nabarmentzen da, itsas-mailatik 1.250 metroko altitudean, 8 hektarea 
inguru dituena, inguruko estaldura-zohikaztegirik handiena. 

Zoritxarrez, Cueto de la Avellanosan gertatzen den bezala, egun erabat ustiatuta 
eta ia desagertu da. Samoko mendien gailurren inguruan, estaldura-zohikaztegien 
hainbat kokagune lerrokatzen dira, bereziena Motas de Pardokoa (Burgos eta Kan-
tabria artean), zeina Las Estacas de Truebako portura arte iristen diren (4. irudia). 
Bukatzeko, Ordunteko Mendilerroko mendebaldean, Los Tornos portutik gora, estal-
dura-zohikaztegi gutxi batzuk topa ditzakegu. Zalamako zohikaztegia da, hain zuzen 
ere, Espainiako Mendebalderago dagoen zohikaztegia.

Kantauriar mendikateko Mendebaldeko estaldura-zohikaztegi guztiek hainbat 
ezaugarri dituzte amankomunean. Guztiak garatu dira gehienbat silizeoak diren 
mendiguneetan, erliebe arin eta biribildukoak, itsas-mailatik 1.150 m eta 1.350 m 
bitarteko altitudeetan. Gutxi gorabehera Ekialdetik Mendebaldera lerrokatutako 
mendiak dira, eta itsasotik 45 km ingurura lerro zuzenean, beraz Kantauri itsasotik 
datozen haize hezeak jasotzen dituzte zuzenean. Horregatik, baldintzak ezin hobeak 
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dira estaldura-zohikaztegiak garatzeko, uda freskoak eta lainoak dituen klima atlan-
tikoaren eraginpean.

Landarediari dagokionez, Kantabriako estaldura-zohikaztegiak eta Galiziakoak 
oso desberdinak dira. Lehengoetan, Ericacea mulutxo ugari ditu eta (Erica tetralix 
L. eta Calluna vulgaris [L.] Hull nagusiki) zuhaixken itxura handiagoa dute Galiziako 
estaldura-zohikaztegiek baino. Kantabriako estaldura-zohikaztegietan ere Eriopho-
rum vaginatum L. kotoi-belarra ere aurki daiteke, asko ez izan arren; Galiziakoetan 
ez, ordea. 

Izan ere, Kantauriar mendilerroaren Ekialdeko zonaldeko estaldura-zohikazte-
giek E. vaginatum espeziea kontserbatzeko funtsezko habitata da, zohikaztegi-subs-
tratu sakonen gainean hazten delako gehienbat eta eskualdeko hainbat katalogotan 
babestuta datorrelako. Bestetik, aurkakoa badirudi ere, esfagnoak urriak izaten dira 
estaldura-zohikaztegietan, eta multzo txiki bereizietan baino ez da aurkitzen, tapi-
zak eratu gabe.

 Beraz, zohikatza metatzeaz arduratzen direnak ez dira horrenbeste esfagnoak, 
E. vaginatum espeziea baizik, errizoma oso indartsuak dituen landarea, edo Erica 
espezieko muluak baizik. Bere landarediaren eta itxuraren ondorioz, Kantabriako 
estaldura-zohikaztegiek Britainiar Uharteetako hainbat lekutan aurki ditzakegunen 
antza handia dute (Penino mendiak, esaterako), Galiziakoen zohikaztegiena baino 
gehiago.

Aipatu denez, zohikatzaren ustiapenak Kantabriako estaldura-zohikatzen zen-
bait kokapen desagertzea eragin du. Halere, haien kontserbazioaren ikuspuntutik, 
Kantauriar Mendilerroko ekialdeko estaldura-zohikatz guztiak higadura-prozesuen 
biktimak dira. Printzipioz, higadura-prozesu naturalak izango lirateke, baina arrazoi 
antropikoek zohikaztegien jatorrizko azalera asko txikiagotu dute.

Zalamako estaldura-zohikaztegia
Arestian aipatu dudan bezala, Zalamako zohikaztegiak mugatzen du Espainiako es-
taldura-zohikaztegien banaketa (1. eta 2. irudiak). Ekialderantz egiten badugu, Na-
farroako Auza eta Zuriain gailurretako zohikaztegi enbrionarioak ere kontuan hartuta, 
erliebe indartsuak eta Euskal Herriko mendien litologia karetsu ugariek, eta haratago 
bagoaz ere, Pirinioetan, klimaren kontinentalizazioa ere badaukagu, gero eta naba-
riagoa, Ekialderantz joan ahala.

Zalamako zohikaztegia XX. mendeko laurogeiko eta laurogeita hamarreko ha-
markadan botanikoek erregistratu zuten. Esaterako, M. Onaindia izan zen zohikaz-
tegi horretan aurki daitekeen Eriophorum vaginatum espeziearen multzo garrantzi- 
tsuaren aurkitzailea (Onaindia, 1986; Onaindia & Navarro, 1986/86). Ondoren, ha-
ren landaredia eta begetazioa aztertu zuten Heras (1990) & Prieto et al., egileek 
(2001). Halere, bere ezaugarri bereziengatik, eta Zalamako estaldura-zohikaztegia-
ren ondarearen esanahiarengatik, agerian jarri ziren haien ingurumen balioak zehaz-
teko egin zen hurrengo urteetan argitaratu eta hedatutako azterketa batean (Heras, 
2002). Garai hartan, zohikaztegiaren takimetro bidezko altxamendua eta lehenengo 
planoa egin zen, egun arte egin den zehatzena (Murillo, 2004).
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5. irudia. Zalamako 
zohikaztegiaren 
ikuspegia 2002 urtean. 
Zalamako gailurretik, 
goian, gailur batean 
zohikaztegia ikusten da, 
eta Iparreranzko maldan 
behera nola hedatzen 
den. Azpian, zohikaztegi 
beretik, Zalama 
mendiaren gailurra 
atzean.

Itsas-mailatik 1330 m-ra dagoen zohikaztegiak, Zalama mendiaren gailurretik Ekial-
dera, Terrenos Negros udalerriaren lurretan (5. irudia) 6 hektarea zituen jatorrian. 
Gaur egun, aldiz, azalera horren % 50 baino ez du.

Zalamako zohikaztegiaren egoera topografikoa ikusita, iturbururik edo ur-ibilgu-
rik ez dagoen gailurrean, horrenbesteko zohikatz-metaketa eragin duen ura atmosfe-
ran izan behar du jatorria (euria, elurra eta lainoa, gailur hauetan oso ohikoa). Beraz, 
zohikaztegi onbrotrofikoa dugu, eta erliebeari egokitzen zaion zohikaztegia denez, 
gailurra pixka bat ahurra baita, Iparrera duen maldatik behera ere jaisten dena ( 5. 
irudia), ondorioz, ez dago lurraren sakonuneari mugatuta, estaldura-zohikaztegien 
adibide argitzat hartu dezakegu (blanket bog). Horrez gain, gailur sekundario batean 
kokatuta dagoenez, “Mendi ezproiko estaldura-zohikaztegi” (spur blanket bog) azpi-
motan sar dezakegu (Lindsay, 1995; Charman, 2002).
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6. irudi. Zalamako 
zohikaztegiko zo-
hikatz metakinaren 
itxura 2002an.

Zalamako Zohikaztegiaren zohikatz-metakina
Zalamako zohikaztegiaren zohikatz-metakinaren lodiera nabarmena da (6. irudia), 
zohikaztegiaren zonaren arabera aldatzen bada ere, metakinak banaketa asimetrikoa 
baitu. Iparreko eta Ekialdeko ertzetan, non metaketa desagertu arte landaredia gu-
txiagotzendoan malda gogorrak, aurkitzen dugu sakonera txikiena (50 cm inguru). 
Erdian eta Mendebaldeko ertzean, aldiz, gailurreko zonarik lauenaren oinarrian non 
bi metrotako sakonera gainditzen den (226-232 cm; Souto et al., 2014, Pérez-Díaz 
et al., 2016 irudia).

Estaldura-zohikaztegietan, zohikatz-metaketa zuzenean oinarritzen da harri 
amaren gainean edo buztinezko metaketa txikien gainean. Zalamako zohikaztegiaren 
kasuan, harri amaren eraldaketaren ondorioz sortutako lur harritsu baten gainean 
dago (Behe Kretazeoko kuartzo-ale ugaridun hareharriak), hau da, solte dauden zen-
timetrotako harri lauen oinarria, batzuk ertzetik jasota, zirkuluak edo poligonoak 
eratzen dituztenak (7. irudia). Banaketa horri “harrien zirkulu” esaten zaie, modela-
tze periglaziarreko modu bat, zeina topografia lauetan gertatzen den (Sanz, 1986). 
Beraz, Zalamako zohikaztegiko zohikatz-metaketaren oinarrian ez dira aintzira mo-
tako sedimenturik aurkitu, hareak edo kubetaren baten sedimentuen ondorioz sortu-
tako buztina, esaterako. Horrek adierazten du zohikaztegia paludifikazio bidez sortu 
dela2.

Historia luzea du Zalamako zohikaztegiak. Zohikatzaren metaketa duela 8000 
urte inguru hasi zen, zohikatzaren metaketaren oinarriaren horizontearen datazioaren 
arabera (Ua-35895: 7852 – 8053 14C cal. a BP, Pérez-Díaz et al., 2016). Nahiko 
antzinakoa dela esan nahi du horrek, britainiar estaldura-zohikaztegi gehienak baino 
gehiago, hau da, 7500 urte inguru sortutakoak (Gallego-Sala et al., 2016).

2  Zohikatzak eratzeko funtsezko bi prozesu ezagutzen ditugu:
terrestrializazioa: zohikaztegia ur-geruza duen hezegune baten eboluzioaren azken fasea da. Ur-multzo 
hori hartzen duen arroa lohiz betetzen da, zingirako landarediaren segidak jarraituz, uraren sakonera 
txikiagotu ahala. Baliteke zohikaztegi sabelduak (raised bogs) prozesu horri jarraituz sortu izana. 
paludifikazioa: jatorriz lehorra zen lur bat esfagnoek hartuta zohikazten dela esan nahi du, eurite ugari 
eta uda fresko eta hezeak dituzten zonaldeetan. Estaldura-zohikaztegiak beti sortzen dira paludifikazio-
aren ondorioz.
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7. irudia. Zalamako zohikaz-
tegiko zohikatz-metaketaren 
azpian dagoen oinarri harrit-
suaren itxura (goian) eta hartan 
aurki daitezkeen “harrien zirkulu 
edo poligonoen” xehetasuna 
(azpian).

Estaldura-zohikaztegien beste berezitasun bat maila oso homogenetoko zohikatzak 
dira, itxuraz behintzat. Laborategian egindako azterketa zehatzago batek hezetasun 
desberdineko hainbat maila erakusten dizkigu; ia deskonposatu gabe ere dagoen zo-
hikatza oinarrian, non zohikatzarekin nahastuta are-aleak ere agertzen diren (Pérez-
Díaz et al., 2016). Geruza desberdin horiek klima-faseak eta baldintza hidrologiko 
desberdinak azaleratzen dituzte, zohikatzaren horizonteen azterketei eta landareen 
aztarnen azterketei esker ikusi denez (Souto et al., 2014). Lan honetan hezetasun 
handiko lau aldi ikusi dira zohikaztegiaren gainazalean, haren lehenengo urteetan, 
duela 8000 urte - 7400 urte, eta gero 6400 - 5640 BP, 1050 - 480 BP eta 480-
300 BP, eta lehorteak eta lehorretik hezerako trantsizioak haien tartean.
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Zohikaztegien metaketak klima aldaketen, ingurumenaren eta gizakiak lurraldeari 
emandako erabileren erregistroak gordetzen dituzten artxibo historikoak dira. Bai-
ta Zalamako zohikaztegian ere. Haren azterketa palinologiko eta zenbait elementu 
geokimikoren azterketak azken 8000 urteetako landarediaren historia azaleratu du 
(Pérez-Díaz et al., 2016). Landaretza-paisaian gertatu ziren lehenengoa erdiko Ho-
lozeno hasierako pinudi ugarietatik zuhaitz hosto-erorkorrerako gutxikako aldaketa 
da, 6500 BP-tik aurrera gizakiak eraldatutako paisaia-eraldaketa (Neolitikoan) eta 
duela gutxiko pagadien hedapena (3300 BP-tik aurrera).

Zoritxarrez, Zalamako zohikaztegiaren zohikatz-metaketa ez da ere osotasunean 
mantentzen. Haren zati handi bat desagertu egin da antzerako beste estaldura-zo-
hikaztegietan ere gertatu ohi den higadura-prozesuaren ondorioz, Britainia Han-
dikoetan, esaterako. Higadura horrek Zalamako zohikaztegiak egun duen itxura era-
gin du, eta ezaugarri morfologiko bereziak eman dizkio, Kantauriar mendiguneko 
Mendebaldeko gainerako sektoreko estaldura-zohikaztegietan ere aurkitzen duguna. 
Hemen bereiz ditzakegu (8. irudia):

• babestutako zona, non zohikatz-metaketak bere horretan jarraitzen duen profil 
estratigrafiko berean, eta bere maila freatiko garaia, gainazaletik hurbil;

• higatutako zona, non zohikatz-metaketa oso zatikatua dagoen eta ezaugarri 
bereizgarri batzuk utzi dituen, “zohikatz mogote” deritzenak, zeinak metaketa-
ren profil estratigrafiko osoa edo ia osoa mantentzen duten.

Horietako askotan zohikatza zati batean edo erabat desagertu da, eta haitza azalera-
tu da. Babestutako zonarekin ukitzen dauden ertzetan zehar, higadura-fronteak ager- 
tzen dira. Haietan, zohikatz-metaketaren profila ikusgai dago, eta haren oinarrian, 
zohikatz-ezpondak sortzen dira, higadura fronteetan askatutako zohikatzarekin.

Zalamako Zohikaztegiko landaredia
Zalamako zohikaztegiko landaredia Kantauriar mendilerroko gunerako arestian aipa-
tu diren ezaugarri orokorrekin bat dator: Erica tetralix eta Calluna vulgaris txilardiak 
dira nagusi, eta monokotiledoneoen artean, Eriophorum vaginatum eta Trichopho-
rum cespitosum subsp. germanicum (Palla) Hegi, dira turfogeno espezie nagusiak.

Zalamako Zohikaztegietan 40 taxoi aurki ditzakegu (17 briofito-1 hepatika folio-
soa eta 16 goroldio, horietatik 3 esfagno eta 23 fanerogama, 1. taula).

Horietatik, hamar habitat hidroturbosoetan aurkitu ohi dira (* bitartez adierazia); eta 
gainontzeko hamaikaingurune horietan bakarrik (** bitartez adierazitakoak). Gaine-
ra, Zalamako zohikaztegian Euskal Autonomia Erkidegoko bederatzi taxoi arraro bizi 
dira (r batez adierazitakoak). Eremuaren briofitoen eta landareen azterketan (Heras, 
1990) agerian jarri ziren briofito higrofiloen bederatzi taxoi, guztiak zohikaztegie-
takoak, baina zohikaztegiaren ondorengo azterketetan ez dira horiek aurkitu († bate-
kin adierazitakoak). Horiek desagertu izana zohikaztegiaren gainazala lehortzen ari 
denaren seinale gisa ulertu da.
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Agrostis capillaris L.

Agrostis curtisii Kerguélen

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. 
(**) (musgo) (†)

Bryum alpinum Huds. ex With. (musgo) 
(†)

Calluna vulgaris (L.) Hull (*)

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. (*) 
(musgo) (r) (†)

Campylopus subulatus Schimp. ex Milde 
(musgo) (r) (†)

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. (*) 
(musgo)

Carex echinata Murray (**)

Daboecia cantabrica (Hudson) C.Koch

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Dicranum bonjeanii De Not. (**)  
(musgo) (r) (†)

Dicranum scoparium Hedw. (musgo)

Epilobium tetragonum L. subsp.  
tetragonum
Erica cinerea L.

Erica tetralix L. (**)

Eriophorum angustifolium Honckeny 
(**) (r)
Eriophorum vaginatum L. (**) (r)
Festuca laevigata Gaudin

Festuca nigrescens Lam. subsp.  
microphylla (St-Yves) Markgr.-Dannenb.

Galium saxatile L.

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.(*) 
(hepática) (r) (†)

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 
(musgo)

Hypnum cupressiforme Hedw. var. 
cupressiforme (*) (musgo)

Juncus effusus L. (*)

Juncus squarrosus L. (*) (r)
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 
(musgo) (†)

Molinia caerulea (L.) Moench. (*)

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) 
Mitt. (musgo)

Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose

Polytrichum commune Hedw. var. 
commune  (**) (musgo) (†)

Polytrichum juniperinum Hedw. (musgo)

Potentilla erecta (L.) Raeuschel (*)

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus 
(Murb.) Murb.

Sedum anglicum Hudson

Sphagnum auriculatum Schimp. (**) 
(musgo)

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 
(**) (musgo)

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 
(**) (musgo) (r) (†)

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. 
subsp. germanicum (Palla) Hegi (**) (r)
Vaccinium myrtillus L. (*)

Biotopo homogeneoei dagokienez, Zalamako zohikaztegiko landaredia ez da oso 
anitza, nahiko uniformea baizik. Zohikaztegietako txilardi nahiko dentsoa eta leho-
rra da nagusi, txilar arrunta gehienbat (Calluna vulgaris), eta zohikaztegietako txilar 
ugari aurki daiteke (Erica tetralix). Halere, ezaugarri morfologiko desberdin horiek 
aniztasuna ematen diote, lurraren hezetasun maila handiago edo txikiagoaren men-
de, eta horrek zenbait landareren maiztasuna eta nagusitasuna eragiten du, eta lan-
dare-komunitate batzuk bereiztea ahalbidetzen du (9. irudia).

1. taula. Zalama zohikatzaren espezieen zerrenda (Heras, 1990, 2002).
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Zalamako zohikaztegiaren egungo egoera  
eta kontserbazio-egoera
Espainiako zohikaztegiei eragiten dieten mehatxu nagusiak hiru dira:

1. higadura. Hasieran estalduta-zohikaztegien dinamika eta eboluzioko fakto-
reen eraginez izan bazitekeen ere, eragile nagusia suteak eta abeltzaintzako 
erreketak dira, zeinak uda lehorretan zohikatza ere erretzen dutenak eta zohikaz-
tegiko azpiko geruzetan kalteak eragiten dituztenak. Ondorioz, azpiko geruza ho-
riek isurketen eta haizearen ondorioz higa daitekeen zohikaztegiaren metaketa 
eremuak eratzen dituzte. Higadura da zohikatz askearen ezponda handien era-
gilea, haizearen ekintzarekiko babes gutxiago dutelako, eta aldizka “mogoteak” 
eratzen dituena.  Horrez gain, abereen eraginak ere egoera larriagotzen du. Za-
lamako zohikaztegiaren jatorrizko azaleraren % 50a inguru higaduraren ondorioz 
sortu dela gogoan izan.

2. haize parkeak jartzea. Xistraleko galiziar mendilerroko estaldura-zohikatzen 
kontserbaziorako arazo larriena da hori (3. irudia) (Heras et al., 2017). Orain-
goz Kantauriar mendilerroko zohikaztegientzako mehatxu handia ez bada ere, 
esan beharra dago duela gutxi Ordunteko mendietan haize-parkea eraikitzeko 
proiektu bat bazegoela, non Terrenos Negros gailurrean aerosorgailu bat jartzea 
aurreikusten zen eta, horretarako, Zalamako zohikatza garbitu beharra zegoela 
(PTS, Energía Eólica 2002, Heras & Infante, 2005b, 2008). Zorionez, 2004an 
gelditu zen haize-parkearen proiektua eta, dirudienez, urrundu da mehatxu hori 
Zalamako zohikaztegitik eta haren inguruetatik.

3. Zohikaztegi horietan bertakoek zohikatza ateratzen duten arren, hirietatik 
urruti daudela eta, oso ustiapen txikia izaten da eta ez du eragin handirik haien 
kontserbazioan. Aldiz, meatzaritza ustiapenak arriskuan jartzen ditu Kan-
tauriar mendilerroaren Mendebaldeko estaldura-zohikaztegiak. Adierazi denez, 
zohikatza ateratzeak Cruz del Marqués eta Cueto de Avellanosako zohikaztegiak 
desagertzea eragin du (Kantabria). Zorionez, eraso hori ez da gertatu Zalamako 
zohikaztegian.

Aldiz, Zalamako zohikaztegian eragina izan dute bertatik igarotzen diren ibilgailuek 
(quad, motorrak eta mendiko bizikletak (10. irudia) eta, besteak beste, Galarleiz 
Mendi Maratoiak), zeinak higadura areagotu duten.

10. irudia. Zalamako 
zohikaztegiko higadura 
ibilgailuen ondorioz, 
2007an.
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11. irudia. Zalamako Zohikaztegian burututako berreskuratze-lanak. Babesteko hesiaren itxura 2014an 
(ezk.). Zohikaztegien ezpondak geoehunez estalita, 2014an (esk.).

Ordunteko haize-parkea gelditu ondoren, hainbat ekintza burutu dira Zalamako zo-
hikaztegia hobetze aldera. Esaterako, zohikaztegitik igarotzen zen Galarleiz Mendi 
Maratoiaren ibilbidea aldatu da. Ekitaldi horrekin batera, ibilbidearen aldaketaren 
arrazoiak eta tokiaren ingurumen balioa jakinarazi ziren liburuxka baten bitartez 
(Heras & Infante, 2005c).

Bukatzeko, 2008-2009 urtez geroztik, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ekime-
nez, abian jarri da hura berreskuratzeko esku-hartzea, zeinaren xedea abereak he-
sien bidez kanporatzea den nagusiki (11. irudia) eta, bigarrenik, zohikatz-ezpondak 

zein agerian geratu diren eremuak egonkortu eta babestuz, geoehunez estaliz (11. 
irudia). Hesiek zohikatzeko landaredia ahalik eta hoberen garatzen uzten dute, eta 
geoehuneko estaldurak higaduraren ondorioz azalera apurka baina etengabe galtzea 
eragozten du. Aldi berean, Eriophorum vaginatum espeziearen ugalketa burutu da, 
landare horren populazio bakarra Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Zalamako zo-
hikaztegiaren ingurumen balio nagusietako bat bihurtu da (12. irudia). 

Populazio hori ugaltzeko Zalamako zohikaztegiko populazio bereko hazietatik 
landareak haztegietan hazi eta zohikaztegian landatu dira, ondoren. Azken ekintza 
honekin batera, gainera, E. vaginatum populazioaren jarraipena egin da, 2007tik 
aurrera. Ekintza horiek guztiak garrantzitsuak dira Kantauriar mendilerroko Mende-
baldeko estaldura-zohikaztegiak funtsezkoak baitira Asturias, Gaztela eta Leon eta 
Euskadiko espezie mehatxatuen katalogoetan datorren ziperazea hori Espainian ba-
besteko (Heras & Infante, 2015). 

Gaur arte egin diren ekintzak lagungarriak izan dira espezie horrentzat, eta po-
sitiboak izan dira populazioen ugalketak. Oraingoz, ez da lehiakortasun-arazorik 
agertu beste espezieekin. Aldizka botatzen dituzte loreak eta fruituak, urtearen ara-
berako eguratsaren baldintzen araberako gora-beherekin. Abereentzako sarbidea ire-
kitzea komeni den ala ez balioztatu beharra dago (Prieto, 2015).
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Laburpena

Iberiar Penintsulako Eskualde Atlantiarreko zohikaztegietako ekosistemak izaten dituzten 
prozesu ekologiko eta eratze-prozesuak aztertzen dira lan honetan, bioaniztasunaren gor-
deleku gisa betekizun garrantzitsua dutelako eta, ondorioz, babesteko interesgarriak diren 
hainbat habitaten barruan sartu direlako, 92/43/CEE zuzentarauaren baitan. Gainera, zo-
hikaztegien garrantzia, ingurumenaren ikuspuntutik, epe luzean karbono-hobi natural beteki-
zunean eta, orokorrean, ekosistemari ematen dien zerbitzuetan (erregularizazioa, hornikunt-
za, kultura) datza. Iberiar ipar-ekialdeko zohikaztegiek, Europako Eskualde Atlantiar osoko 
zohikaztegien ekosistema zaharrenen adierazleak dira, eta zohikaztegiko sedimentu horie-
tan iparrerago dauden beste eskualde batzuetan baino sekuentzia poliniko handiagoak aurki 
ditzakegu. Iberiar Penintsulako Eskualde Atlantiarreko zohikaztegi-ekosistemen garrantzia 
berebizikoa da, eta erregistro paleoekologiko eta paleoklimatiko luzeak, jarraiak eta oso zeha- 
tzak dituzte. Informazio horri esker, iraganeko klima, bioaniztasun eta paisaia aldaketak 
ebaluatu ditzakegu, baita etorkizuneko aldaketa egoerak aurreikusteko ereduak sortzeko 
erreferentzia baliagarria lortu ere.

Gako-hitzak: zohikaztegi; EUNIS; Habitaten Zuzentaraua; distribuzioa; Holozenoa; 
zohikatz ustiapena.

Aurkezpena
Zohikaztegietako ekosistemak funtsezko osagaiak dira, mundu osoko natura onda-
rearen eta bioaniztasunaren babeserako. Haien berezitasun aipagarriena, eragile fi-
siko oso zehatzei lotutako habitatez, biozenosiz eta espeziez osatuta daudela da, 
zeinak, Lurreko eskualde biogeografiko desberdinetan era askotara nahasten diren. 
Hala ere, bere osagai gehienak, habitatak gehienbat, haien banaketa naturaleko ere-
muetan desagertzeko arriskuan daude, klimaren dinamika globalaren eta gizakiek 
aspalditik ematen dizkieten erabileren ondorioz. Horregatik, zohikaztegi-ekosistema 
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gehienek banaketa-eremu txiki eta zatikatua dute gaur egun, XX. mendearen hasie-
rako egoerarekin edo, urrunago joanda, Antropozeno eta Holozeno aurreko garaiekin 
alderatuta.

Bioaniztasunarekin lotutako alderdiez gain, zohikaztegi-ekosistemen inguru-
men arloko garrantzia, besteak beste, karbonoaren hobi naturalak izatean eta uraren 
zikloa erregulatzean datza, eta bi funtziook, ingurune horietan denbora luzez biltzen 
eta metatzen den materia organikoarekin lotuta daude. Horregatik, ingurune apar-
tak dira, tokiko zein eskualde mailako ikerketa paleoekologikoak eta dinamika pa-
leoklimatikoak egiteko, zeinak, ingurumenari eta kronologiari erreparatuz, ingurune 
karstiko edo aztarnategi arkeologikoetan egindako azterketen aldean fidagarritasun 
handiagoa duten.

Aipatu ekosistemen zerbitzuei dagokionez, Europako Eskualde Atlantiarreko lu-
rraldeetan, zohikaztegiek abeltzaintza estentsiboari eman zioten eta dioten zerbitzu 
garrantzitsua gehitu behar zaio. Inguru honetan, istingen (behin behinekoak zein 
iraunkorrak) ondoko landareen estaldurak eta zohikaztegi-eremuetan jaiotzen diren 
iturburuak, aspalditik erabiltzen dira udaberriko larre (branda, brana, sastrakadi, 
etab.) eta uraska gisa. Erabilera tradizional horri lotuta, lurralde horietako mendiko 
eremu desberdinetan ondare etnobiologiko garrantzitsua bereizi zen, bereziki gara-
tutakoa eta aniztutakoa, eta zoritxarrez, oraindik ere asko aztertu eta balioetsi ez 
dena. Erabilera estentsibo horren ondorioz, eta atzerakada izan badute ere, zohikaz-
tegiak oraindik paisaia-eremu zabaletan funtsezko elementuak dira, erakargarrita-
sun naturala eta kulturala ematen baitute.

Zohikatza, urtez urte bere gainazalean bizi den biozenosi higrofiloz osatutako 
hondakinak pilatzean eratzen den jatorri organikoko sedimentua da, oro har, sedi-
mentu hori urez estalita eta oxigeno presio txikiarekin dagoenez, biozenosiak egin-
dako aldizkako hondakin organiko ekarpenen degradazioa partziala izaten da. Beraz, 
bere garaian biozenosia osatzen zuten landareen zatiak (zelula epidermikoak, es-
tomak, zuntzak edo hodi garraiatzaileak bezalako landare-ehunen hondarrak, baita 
haziak, polena edo iratzeen eta briofitoen esporak bezalako erresistentzia egiturak), 
onddoenak (hifen zatiak eta esporak) eta, maila txikiagoan, animalienak ere (intsek-
tuen ozeloak, oribatido zatiak), gainjartzen doazen geruzetan pilatzen dira, eta ingu-
runearen dinamikaren zein euren bizi-zikloko baldintzen adierazle dira. Epe luzean 
emandako hondakin horien pilaketak, hainbat eragile ekologikoren araberako indar 
eta hedadura desberdineko zohikatz-gordailuak eratzen ditu.

92/43/CE Habitaten Zuzentarauaren I. eranskina egiteko orduan, oinarritzat har-
tu zen Corine Biotopes programaren bitartez (EUR 13231, 1991) garatu zen sailka-
pena, zeina, egun EUNIS Habitat Classification sistemak barneratu eta ezarri duen 
(Davies et al., 2004). Eranskin horretan, hainbat habitat mota bereizten dira, egun 
EBren barruan topa ditzakegun zohikaztegi ekosistema desberdinak osatzen dituz-
tenak. 1. taulan, Iberiar Penintsulako Eskualde Biogeografiko Atlantiarreko lurral-
deetako zohikaztegi ekosistemen adierazle diren komunitatearen intereseko habi-
tat mota desberdinen egungo distribuzioa ikus dezakegu administrazio unitateetan 
banatuta, LIFE zohikaztegiak proiektuan bildutako informazioa oinarritzat hartuz. 
92/43 Habitaten Zuzentarauaren arabera, sei dira lehentasunezko habitatak. Habi-
tat horien definizioa eta ezaugarriak Interpretation Manual of European Union Ha-
bitats EUR28 delakoan (Europako Batzordea, 2013) zehaztu dira. Informazio horri 
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COD. HABITATA
(izen laburra)

PT AC LU OU PO AS CA BZ GK AR NA BU PA LE ZA

7110*
Zohikaztegi altxatu 
aktiboak • • • • • • • • • • • •

7120
Zohikaztegi altxatu 
hondatuak • • • •

7130* Estaldura-zohikaztegiak • • • • •

7130 Estaldura-zohikaztegiak •

7140
Trantsizio-zohikaztegiak 
eta istingak • • • • • • • • • • • • • • •

7150 Rhynchosporion • • • • • • • • • • • • •

7210*
Kare-zohikaztegiak 
(Cladium mariscus) • • • • • • •

7220*
Iturburuak (Cratoneurion)

• • • • • • • • • • • • • • •

7230 Lintzura alkalinoak • • • • • • • • • • • • •

91D0* Zohikazdun basoak • •

4020* Txilardi hezeak • • • • • • • • • • • • • • •

Portugal (PT), A Coruña (AC), Lugo (LU), Ourense (OU), Pontevedra (PO). Asturias (AS), Kantabria (CA), Bizkaia (BZ), Gipuzkoa 
(GK), Araba (AR), Nafarroa (NA), Burgos (BU), Palentzia (PA), León (LE), Zamora (ZA).

1. taula. Zohikaztegi ekosistema bereizgarriak diren komunitatearen intereseko habitaten presentzia (92/43 
Habitaten Zuzentarauaren I. eranskina) Iberiar Penintsulako Eskualde Biogeografiko Atlantiarrean.

eremu geografiko desberdinentzat egin diren beste eskuliburuetako informazioa ge-
hitu diezaiokegu: Galizia (Ramil-Rego et al., 2008), Euskadi (Ihobe, 2008, 2011), 
Nafarroa (Peralta et al., 2013), Gaztela eta León (Escudero et al., 2008).

Zohikaztegien ekosistema bereizgarri mota gehienak 7. multzoan daude sai-
lkatuta, “Zohikaztegi altxatuak, zohikaztegi baxuak (fen eta mires) eta lintzurak” 
bezala. 71 azpimultzoan sartzen dira ur eta sedimentu azido edo oso azidoko zo-
hikaztegiak eta, ondorioz, biozenosi azidofiloak dituztenak, Sphagnum generoko es-
pezieekin, eta, zenbait ingurune edo eboluzio-etapatan nagusiak direnak. Zohikazte-
gien sailkapenerako betiko eskemei jarraituta (Taylor, 1983; Moore, 1984; Rodwell, 
1991; Davies et al., 2004; European Commision, 2013), 71 azpimultzoaren ba-
rruan, ezaugarri ekologikoen eta, bereziki, biozenosien arabera hurrengoak bereiz 
ditzakegu; estaldura-zohikaztegiak edo estaldura-zohikaztegi aktiboak (7130*) eta 
Zohikaztegi altxatu aktiboak (7110*). Jendartearen ekintzek (abeltzaintza, sastraka 
kentzea, erretzea, espezieak landatzea, etab.) zohikaztegi altxatuak eta estaldura-
zohikaztegiak dauden zenbait tokitan zohikaztegiak hondatuta egotea eragiten du, 
eta kaltea eragiten dioten eragileak kenduta (7110 Zohikaztegi altxatu hondatuak, 
7130 Estaldura-zohikaztegi ez aktiboak) berreskura daitezke. Zohikaztegi azidoen 
hirugarren mota, zohikaztegi flotatzaileekin bat dator, 7140 motakoa, Trantsizio-
zohikaztegiak eta istingak, non, zohikaztegi azidoen eta beste habitat naturalen ar-
teko trantsizio-egoerak ere sartzen diren. Bukatzeko, zohikaztegi azidoen barruan, 
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Rhynchosporion-aren biozenosiek ordezkatutako habitat aitzindariak daude (7150 
Zohikatz-substratuen gaineko sakonuneak (Rhynchosporion).

72. azpimultzoan, Lintzura alkalinoak, ur eta sedimentu neutro edo basikoko 
inguruneak eta biotopoaren ezaugarrietara egokitutako biozenosiak daude. Hartan, 
7230 lintzura alkalinoak (fens) bereizten dira, belar higrofiloen kommunitateak di-
tuztenak (Carex davalliana, C. demissa, C. cuprina, C. riparia, Carex panicea, C. 
pulicaris, Juncus conglomeratus, Schoenus nigricans), eta goroldio arrez oso esta-
lita egon daitezkeenak (Bryum, Campylium, Fissidens generoak besteak beste) eta 
Sphagnumik gabe edo oso gutxi dutenak. Helofito handiak sortzeak (Phragmites 
australis, Scirpus maritimus, Scirpus lacustris), eta Cladium mariscus espeziea ego-
teak, fen mota berezi bat eratzen du, 7220* Kare-zohikaztegiak (Cladium mariscus) 
habitata hain zuzen; 7220* habitatean, aldiz, tuf multzoak dituzten iturburu petri-
fikatzaileak sartzen dira (Cratoneurion).

7. multzoan dauden zohikaztegien habitatez gain, baliabide ekologiko horretan 
aurki daitezkeen beste bi habitat mota daude. Batetik, zohikazdun basoak, Euro-
par Batasuneko ipar-eremuetan oso hedatua, baina Iberiar Penintsulako Eskualde 
Atlantiarreko lurraldeetan oso gutxitan eta eremu txikietan aurkitzen dena. Zohika-
zdun basoak 92/43 Habitaten Zuzentarauean zehaztutako Europako Baso epelen 
azpimultzoan sartzen dira. Bigarrenik, 4020* Erica ciliaris edota Erica tetralix-dun 
zonalde epeleko Atlantikoko txilardi hezeak habitatari dagozkion sastraka higrofilo 
eta higro-turbofiloak daude, zeinak, eremu biogeografiko zabalagoan banatzen diren.

Lurralde Atlantiarreko zohikaztegi zaharrenak
Denbora igaro ahala, zohikaztegien sedimentuen propietate fisikoak eta kimikoak 
aldaketa asko jasaten dituzte, eta haiek dituzten hondar begetal eta animalietan 
ere eragina dute (talozenosia). Ehunka edo milaka urteko tartea hartuz, zohikatz be-
rrienek arre kolorea eta dentsitate txikia izaten dituzte, eta kasu batzuetan, haien 
bolumenaren % 90tik gora ura izaten da. Haietan zuntzen zati makroskopikoak eta 
bestelako hondar begetalak aurki ditzakegu. Aldiz, zohikatz zaharrenak kolore iluna-
goa izaten dute, belzkara, eta ur gutxiago dute, baita hondar makroskopiko gutxiago 
ere. Haietan, zohikatz muinak mikrohondakinen kontzentrazio handia du (polena, 
esporak, ehunen zati txikiak, etab.). Milioika urtetan zehar, sedimentu-pilen maila 
sakonetan metatzen joan diren zohikatzaren hondakinek, eraldaketa fisiko-kimiko 
garrantzitsuak jasaten dituzte eta osagai hegazkorren zein hezetasunaren murrizke-
ta ezaugarritzat dute, aldiz, karbono portzentajea handiagoa. Prozesu horri esker, 
hainbat motako sedimentu-materialak bereiz ditzakegu, “ikatzaren segida” deritzo-
na osatuz: Zohikatza - Lignitoa - Harrikatza - Antrazita.

Eskualde Biogeografiko Atlantirraren baitan dauden lurraldeetan harrikatzaren 
eta antrazitaren metaketak aurki ditzakegu, Karboniferoan eratutakoak, eta oso he-
datuak dauden Asturiasko, Leongo eta Palentziako eskualde desberdinetan, ikatz 
arre metaketa moduan (lignitoak eta fosilizatutako lignitodun zohikatzak), ustez Ter-
tziarioaren bukaeran eratu zirenak (Neogenoan) eta Galizia barnealdeko hainbat arro-
tan ere topatzen direnak (Médus, 1965; Médus & Nonn, 1963; Menéndez, 1975; 
IGME, 1974,1979; Peña, 1993).
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Urriagoak dira, aldiz, Pleistozenoaren etapa berantiarragoei esleitzen zaizkien zo-
hikatz-sedimentuen erreferentziak (1.800.000 - 750.000 urte), Europako konti-
nenteko gainerako lurraldeetan gertatzen den bezala. Erdi-pleistozenoan (750.000 
-128.000 urte), zohikatz metaketen erreferentziak gehiago dira, aipagarrienak Pa-
dulekoa (Florschütz et al., 1971), eta Grande Pile, Vosges, Frantzia (Woillard, 1978; 
De Beaulieu & Reille, 1992)-koak dira. Lehenean egindako zundaketa mekaniko 
bati esker, 60 metroko zohikatz-segida atera zen, ustez, Mindel-Riss glaziazio arteko 
tartean hasi eta Holozenoaren erdian amaitu zen metaketari dagokiona (Florschütz 
et al., 1971).

2. taulan (a eta b) Iberiar penintsulako ipar-mendebaldeko zohikatz-metakete-
tatik abiatuta lortutako polen-erregistro nagusiak azaltzen dira, lurraldeka banatu-
ta. Zohikaztegien segidak eta kokapena zenbatuta datoz. Testuan erreferentzia gisa 
zenbaketa bera erabiltzen da, baita 1. irudian ere, lurraldean nola banatzen diren 
azaltzeko.

Atlantiko iparrerako erreferentzia diren klima-segiden arabera (Martinsson et al., 
1987; Mix et al., 1992) Riss garaia bukatu ondoren (MIS 6), Riss-Würm glaziazio 
arteko etapa hasi zen (MIS 5), Eemiense deritzon hasierako etapa batekin (MIS 5e 
123-109 ky), non, planetaren tenperatura globala izugarri igo zen, eta ondorioz, 
izotzak atzera egin zuen, bai poloetan bai kontinenteetako lurraldeetan. Berotze 
horren ondorioz, itsasoaren mailak gora egin zuen, egungo mailarekiko 6 edo 7 me-
trora arte. Eemiense garaiko itsasoaren aurrerakada horrek kostaldea erabat aldatu 
zuen, amildegien higadura areagotuz eta kostaldeko harri-koskorren zein harearen 
metaketa berriak sortuz, baita aurretik ekosistema kontinentalek betetzen zituzten 
eremuetan sortutako mantu eolikoak ere, Iberiar Penintsularen Atlantikoko Eskual-
deko kostaldeko hainbat sektoretako dokumentuetan ikusi daitekeenez.

Itsasoak atzera egiterakoan, kostaldeko zein kontinenteko landaretza hazi zen 
metaketa horietan. Horietako batzuetan, kostaldeko hezeguneak garatu, eta zo-
hikatz-sedimentuak eratu eta metatu ziren, horietako batzuk azterketa objektu izan 
dira. Honen adibide da La Francako (6) kostaldeko metaketa, non, espezie zurka-
ren makrohondakinen inguruko dokumentaziorik ez dagoen. Kostaldearen hurrengo 
dinamikak, La Francako zohikatz maila fosil bihurtu zuen eta jatorria kontinentean 
duten detritu-materialen maila desberdinek estali zuten, bertan, itsas hareko mailak 
ere tartekatuz. Kronologikoki, zohikaztegi maila horiek MIS5a: 82-70 ky BP (Gó-
mez- Orellana et al., 2007) garaiari esleitu zitzaizkion.

Zailagoa da Area Longa (8) segida, zeinarentzat segida desberdinak eskuratu 
diren, bai beheko hondartzan, bai amildegiaren ezpondan ere. Goiko detritu-mailak 
kendu ondorengo azken kokapen horretan, zundatze mekaniko bat egin zen eta zo-
hikatz sedimentuen hiru metro atera ziren, zeinak, buztin mailak eta zohikatz maila 
txikiak tartekatzen ziren, eta kuartzitazko harri ugariko itsasoko hondartza mailaren 
gainean kokatzen ziren. Buztin-mailaren barruan Erica hondar zurkara ugari berres-
kuratu ziren (Erica australis) metaketaren hainbat eremutan, horietako batzuk, po-
sizio primarioan zeuden sustrai zatiak eta landarearen lepoko zatiak ziren; beste 
batzuetan, aldiz, ateratako zatiak adar eta zurtoin lodienak ziren. Dinamika hidro-
logikoan gertatutako aldaketek, txilardia zohikatz moduko hezegune batek hartzea 
erraztu zuen, eta Erica zurkaren zati batzuk zohikatzak estali zituen. Material horien 
polenen analisiak MIS 5c garaiko ingurumen baldintzak islatzen ditu. Area Longako 
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MIS 5c garaiari esleitutako mailen gainetik hare eta buztinen detritu mailak daude 
eta beste zohikatz sorta bat dute gainean, sendoagoa, zeina, MIS 4 (71-57 milurte) 
garaian metatzen hasi eta MIS 3 bukaeran (57-29 milurte) amaitu zena, ondorioz, 
honek hasierako Würm garai osoa estali zuen eta baita Würm garaien arteko zatirik 
handiena ere (Gómez-Orellana et al., 2007).

MIS 3ko baldintzak, landaretza garatzeko MIS 4 sasoian bildutakoak baino ego-
kiagoak zirela ikusi zen. Ingurumen baldintzak hobetu zirenez, hezeguneak eratu 
ziren bai barrualdean bai kostaldean zein eremu sublitoraletan. Hezeguneen erakun- 
tza-fase honi dagokionez, hainbat zohikatz-maila aurkitu dira hurrengo eremuetan: 
Moucide (28), Reiro (12), Sorrizo (12), Caamaño (14), Oia (18) edo San Xián (19), 
zeinak, Area Longako erregistroaren osagarri diren (Gómez-Orellana, 2002; Gómez-
Orellana et al., 2007). Erregistro hauetan ondorioztatzen den landare-paisaia egun-
goaren oso antzerakoa da, bertan, espezie hosto-erorkorrak (Quercus, Betula, Ulmus, 
Alnus, Fraxinus, Salix, etab.) nagusi dira, nahiz eta, horietako batzuk (Carpinus, Fa-
gus, Tilia) egun dutena baino hedadura handiagoa izan. Kasu hauetan guztietan, 
paisaia horietan Castanea eta Juglans espezieak aurkitzen ditugu, Tertziarioko dia-
grama pollinikoetan dagoeneko bazeudenak, eta beraz, elementu horiek eskualdean 
denbora luzea iraun dutela adierazten dute. Gimnospermei dagokienez, garai horre-
tan pinuak (Pinus pinaster / Pinus pinea, Pinus sylvestris), haginak (Taxus), ipuruak 
(Juniperus), eta izeiak (Abies eta Picea) aurki zitezkeen, batez ere, kostaldean eta 
eremu sublitoralean.

MIS 3 garaiko eta glaziarren arteko egungo (Holozeno) loreak antzerakoak ba-
ziren ere, megafaunako espezieei dagokionez, desberdintasun handiak ikusi dira. 
Honela, Izotz Aroko arkeotipotzat hartzen diren tamaina handiko espezie ugari, MIS 
3an zeudenak, MIS2an zehar desagertzen joan ziren (mamuta, errinozero iletsua, 
orein erraldoi, kobazuloetako lehoia), aldiz, beste batzuk (kastorea, bisontea, uroa, 
lehoinabarra, hipopotamoa, hiena, etab.), babeslekuetara mugatuak geratu ziren, 
nahiz eta, lurralde kantauriar-atlantiarrean desagertu.

Pleistozenoko azken garaia MIS 2 (29-14 milurte) garaiko segida isotropikoekin 
identifikatzen da, eta munduko tenperaturaren jaitsierarekin erlazionatzen da, ho-
nen ondorioz, mendietan zein kostaldean higadura prozesuak areagotu egin ziren. 
Bi faktore horiek eragin nabarmena izan zuten lurreko ekosistemen, eta bereziki, 
zohikaztegien distribuzioan eta konfigurazioan. Ondorioz, Azken Maximo Glaziarra 
deritzon (LGM ingeleseko Last Glacial Maximum) garaiko metaketekin bat datozen 
zohikatz-sedimentu hauek, 23-20/19 milurteko tarteari dagozkionak, oso mugatuta 
daude Iberia-atlantiarreko lurralde biogeografikoan (Gómez-Orellana et al., 2013), 
non, Boó (31), Caamaño (14) eta Oia (18) ibaien metaketetan lortutako segidak 
nabarmentzen diren. Era berean, garai honetan nagusi ziren ingurumen baldintzek, 
kalteak eragin zituzten aurreko garaietan eratutako metaketetan. Horrela, hauetako 
asko guztiz higatu ziren eta, soilik,  gutxi batzuk segidaren zati bat baino ez zuten 
mantendu detritu material metaketa sendoen azpian. Metaketa horietan duela urte 
asko eten zen zohikatz eraketa, beraz, zohikaztegiak fosiltzat jotzen dira.
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Kantauriar kostaldea - Atlantikoa

• Kantauriar kostaldea: Euskadi • Atlantikoko kostaldea

01 Irún (Edeso et al.,1989) 12 Reiro I (Sáa, 1985)
02 Herriko-Barra (Altuna et al.,1989) 12 Reiro II (Gómez-Orellana, 2002)
03 Urdaibai (Iriarte et al., 2006) 12 Sorrizo (Gómez-Orellana, 2002)

• Kantauriar kostaldea: Kantabria 13 Traba (Bao et al.,2007)

04 Liencres (Clark & Menéndez, 1975) • Atlantikoko kostaldea: Rías Baixas

05 Jerra (Mary et al.,1975) 14 Caamaño (Gómez-Orellana et al., 2013)
05 Río Berdena (Mary et al.,1975) 15 Corrubedo (Gómez-Orellana, argitaragabea)

• Kantauriar kostaldea: Asturias 16 Lagoa dos Nenos (Costas et al., 2009)

06 La Franca I, II (Mary et al.,1975) • Atlantikoko kostaldea: Baixo Miño - Portugal I

06 La Franca III (Gómez-Orellana, 2002 17 Mougás (Gómez-Orellana et al., 1998)

• Kantauriar kostaldea: Galizia 18 Oia (Gómez-Orellana et al., 2013)

07 Reinante (Gómez-Orellana et al., 2013) 19 San Xián (Gómez-Orellana, 2002)
08 Area Longa  I (Mary et al.,1977) 19 Fedorento (Gómez-Orellana, 2002)
08 Area Longa II (Gómez-Orellana et al.,2007) 20 Moledo (Gómez-Orellana, 2002)

• Atlantikoko kostaldea - Artabra kostaldea 21 Aguçadoura (Gómez-Orellana et al., 2001)

09 Ponzos (Gómez Orellana & Ramil, argitaragabea) 22 Cortegaça (Gómez-Orellana et al., 2001)
10 Doniños (Santos Fidalgo et al., 2001)
11 Seselle (Santos et al., 1993)

2a. taula. Iberiar Penintsulako Eskualde Atlantiarrean lortutako sekuentzia poliniko nagusiak.

Zohikaiztegien eraketa LGM ondoren
Ipar hemisferioan, LGM bukaera eta glaziazioaren atzera egitearen hasiera 20/19 ky-n 
ezarri da (Clark et al., 2009). Une honetatik aurrera, tenperaturaren igoerak ekosis-
temen berrantolaketa eragin zuen Kantauriar-Atlantiar lurraldeetan. Mendi eremue-
tan, izotzek atzera egin zutenean, sakonune ugari utzi zituzten agerian, ondoren, 
aldi baterako edo betirako urmaelak eta laku sakonak eratuz. Laku-sistema horien 
sedimentuen azterketa paleoekologikoak ikusita, horietako askok egun arte ur li-
breen baldintza ekologiko berberak izaten jarraitu dutela egiaztatu da, bertan, taxoi 
belarkarak nagusituz (Isoetes cf. velata, Ranunculus). 

Beste batzuetan, laku ingurune gisa nahiko luzez funtzionatu ondoren, bioze-
nosi turbofiloak hasi ziren garatzen, nagusiki, Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae eta 
Sphagnum, eta zohikazdun sedimentuak metatzen joan ziren. Biozenosi horiek, oro 
har, kubetaren ertzetatik erdirantz hazten doazen ehun belarkarak dira, eta landare-
dia horren zati bat ur-zutabearen gainean geratzen da flotatzen. Beste kasu batzue-
tan, tapizak urmaelaren erdian flotatzen dute ertzetatik solte. Tapiz flotagarri horiek 
eratzen duten landarediaren hondakin horiek, urmaelaren hondoan metatzen dira, 
eta nahikoa denbora igaro ondoren, kubeta betetzera iritsi daitezke, uraren behin-
betiko zutabearen potentzia pixkanaka txikituz eta aldizkako urmael bihurtuz, hau 
da, euria egiten duen garai edo urtzaroan agertzen dena. 

Kasu horietan, ur librerik ez dutenean, hezegunearen gainazala estaltzen duten 
biozenosi begetala terofito urlehortar edo higrofilo komunitateak dira. Dinamika ho-
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Mendilerro eta haran sublitoralak

• Asturias 30 Schwejk (Ramil-Rego, 1992)

23 Llano de Roñances (Menéndez, 1950) 30 Sever (Ramil-Rego, 1992)

23 Buelna (Menéndez, 1950) 31 Río Boó (Gómez-Orellana, 2002)

23 Pendueles (Menéndez, 1950) 32 Gañidoira (Ramil-Rego, 1992)

23 Vidiago (Menéndez, 1950) • Galizia: Mendebaldeko mendilerro eta haranak

23 Llano de la Mesa (Menéndez, 1950) 33 Mandeo (Méndez, 1969)

24 Monte Areo (López et al., 2010) 34 Boedo (Bellot & Vieitez 1945)

25 Dueñas (López et al., 2006) 35 Alcaián (Törnqvist & Joosten, 1989)

26 La Espina (López et al., 2009) 36 Brins (Van Mourik, 1986)

27 La Bobia (Gómez-Orellana, argitaragabea) 37 Insua (Aira et al., 1992)

• Galizia: Iparraldeko mendilerro eta haranak 37 Ameneiros (Aira et al.,1992)

28 Moucide (Gómez-Orellana, 2002) 38 Sabuceda (Aira, 1986)

29 Montes do Buio (Menéndez et al.,1961) • Galaico - Miñotos

29 Montes do Buio, Vilacampa (Van Mou-
rik,1986)

39 Budiño I (Nonn, 1996)

30 Chan do Lamoso (Ramil-Rego, 1992) 39 Budiño III (Gómez-Orellana et al.,1997)

30 Río das Furnas I (Ramil-Rego, 1992) 40 A Portela (Gómez-Orellana,argitaragabea)

30 Río das Furnas II (Ramil-Rego et al.,1996) 40 Cruz de Pao (Gómez-Orellana,argitaragabea)

30 Chan da Cruz (Ramil-Rego, 1992) 41 Serra de Arga (Gómez-Orellana et al., 2010)

30 Pena Vella (Ramil-Rego, 1992) 42 Châo da Cheira (Ramil-Rego et al., 1996)

30 Pena Veira (Ramil-Rego, 1992)

Barnealdeko sedimentuen sakonuneak

• Galizia: Terra Chá • Galizia: A Limia

43 Lagoa de Cospeito (Ramil-Rego, 1992) 46 Antela I (Van Mourik, 1986)

43 Alligal (Ramil-Rego, argitaragabea) 46 Antela II (Gómez-Orellana et al., 1997)

43 Legua Dereita (Ramil-Rego, argitaragabea)

• Galizia: Terra de Lemos

45 Touriz ((Van Mourik, 1986)

rren adibide dira Lagoa de Lucenza (76), Laguna de la Lleguna (70), Pena Velosa 
(67), Pozo de Carballal (75), Turberas de San Isidro (64) edo Laguna de la Roya 
(70), besteak beste.

Urmaelak sortu ziren kubeta guztiak ez dira jatorri glaziarrekoak. Mendigune 
granitikoetan, meteorizazio eta tektonika prozesuen ondorioz sortutako neurri des-
berdineko albeoloak eratu dira, metro batzuk eta kilometro hainbat kilometro arteko 
tamainak dituztenak, eta prozesu hotzen eraginpean egon dira .Albeoloen formak eta 
neurriak oso anitzak dira, baita hondoa betetzen duten material granitikoaren higa-
duraren ondorioz askatutako detrituen materialen potentziak ere. Detrituen mantu 
horiek euri ura iragaztea errazten eta dinamika hidrologikoa mantsotzen dute. Zen-
bait kasutan, drainatze-sare zehatzak daude, eta ondorioz, metatutako ura erraz iga-
rotzen da arro guztira, aldiz, beste batzuetan, drainatze-sareak ongi zehaztu gabe 
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daudenez, ura gainazalean metatzen da eta hezegune mota desberdinak eratzen 
dira.

Azken Maximo Glaziarra bukatu zenean, mendigune granitikoetako kubeta al-
beolarretako ur kopuru handiak zohikaztegi altxatuak eratzea erraztu zuen. Nahiz eta 
hasiera data desberdina izan, hurrengo lekuetan prozesu hori erregistratuta dago: 
Montes do Buio (29), Sierra del Xistral (30), Serra de Queixa (77), Peneda –Gerês – 
Xures (80) edo Macizo de Sanabria (70). Gerês-eko mendilerroan, izotzak eraldatu-
tako albeolo granitiko handi bat urmael bihurtu zen, eta azken urtzaroaren ondoren, 
Lagoa do Marinho eratu zen (80). Kubeta glaziarretan eratutako urmaeletan bezala, 
hezegune honetan zohikaztegi flotatzaileen biozenosiak eratu ziren eta hondakinak 
albeoloaren hondoan sedimentatu ziren, 290 zentimetrora iritsiz. Sedimentu orga-
nikoen metatze-prozesurako lortutako kronologian, 12.845 cal. yr. BP-n hasi zela 
uste da.

Sierra del Xistral-en (Lugo iparraldean), Pena Vella eremuan (30), landare hi-
grofilo eta higroturfofiloa ertzetan duten urmael eta istil txikiko albeolo granitiko 
ugari daude, batzuk duela 10.000 urte baino gehiago sortutakoak. Biozenosi ho-
riek limo organikoen metaketen erantzule dira (gytja), zeinak, albeoloen ertzeta-
tik askatutako material detritiko finekin nahasten diren. Maila horietako analisi po-
linikoak erakusten digu, hezegune horien tokiko landarediaren artean, ur libreko 
espezieak, eta zohikaztegietako eta ingurune higrofiloetako beste hainbat espezie 
daudela (Sphagnum, Cyperaceae, Juncaceae, Poaceae, Drosera, Pinguicola). Dryas 
garaiaren bukaerarekin batera, landare turfofiloek hartu zuten ur libreetako landare-
diaren lekua eta hezeguneen sedimentuetan aldaketak eragin zituzten, zohikatzaren 
metaketa hasiz. Pena Vella zohikaztegia garapenak jarraipena izan zuen hurrengo 
garaietan, eta Holozenoaren erdialdean lortu zuen hedapen zein potentzia handiena, 
Atlantiko garaiarekin bat eginez.

LGMren ondoren eratutako zohikaztegien hirugarren kasu bat, mendiguneetako 
mendi-gailur ez karetsuei lotutakoa da. Horietan, izotza joan zenean, agerian ge-
ratu ziren harkaizti edo ur kantitate handiak metatzeko egokiak ez diren topogra-
fia duten material litikodunen metaketak, ondorioz, lakuak edo urmaelak eratzeko 
egokiak ez zirenak. Euri ugariko zenbait mendilerrotan, fronte ziklonikoen aurrean 
zuten posizioaren ondorioz, lurzoruak urte osoan zehar mantentzen zen hezetasun 
handiari eutsi zion Holozenoan zehar, ura gailurrak estaltzen dituzten harri zatien 
artean geratzen diren metro gutxiko sasoiko urmael txikietan metatzen bazen ere. 
Ingurune horietan, istila txikiak lakuko elementuak (Glyceria, Ranunculus)  ezartze-
ko ingurune aitzindari gisa jokatu zuten, eta etengabe hezetutako gainazalak, aldiz, 
ingurune turbofilo edo higrofiloetako espezie bereizgarriek bete zituzten pixkanaka, 
ur kopuruaren arabera lautada kuminaletan hedatuz eta haizealdeko magaletatik al-
titude gutxiagoko lurraldeetara jaitsiz, eta estaldura-zohikaztegi deritzon zohikazte-
giak eratu zituzten.

Xistral-en mendilerroan (30), gailurreko zohikaztegietako antzinako sedimen-
tuak bat datoz 1.039 metroko altitudean dagoen Tremoal do Chao do Lamoso he-
zegunean  daudenekin. Jatorri periglaziarreko kuartzo materialen geruza baten gai-
nean, Tardiglaziar garaiaren bukaeran sortutako hezeguneen sistema batek sortutako 
metaketa ezarri zen, bertan, ingurune turfofiloak lakuen sistema txikiekin tartekatuz. 
Holozenoaren hasieran, hezegunea gailurreko zohikaztegi bihurtu zen, eta pixka-
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2b. taula. Iberiar Penintsulako Eskualde Atlantiarrean lortutako sekuentzia poliniko nagusiak.

Barnealdeko mendi Kantauriar-Atlantikoak eta Iberiar Mesetako trantsizio eremuak

• Euskal Herriko mendiak 70 Lago de Sanabria (Watts, 1986)

47 Belate (Peñalba, 1989) 70 Laguna de La Roya I(Allen et al.,1996)

48 Saldropo (Peñalba, 1989) 70 Laguna de La Roya II(Muñoz et al.,2013)

49 Zalama (Pérez-Díaz et al., 2016) 71 Arroyo de las Ciervas (Muñoz, 2001)

• Ekialdeko Kantauriar Mendikatea 71 El Portillo (Muñoz, 2001)

50 Los Tornos I (Peñalba, 1989) • Mendebaldeko Galaico mendilerroak

50 Los Tornos II (Muñoz, 2001) 72 San Ciprian (Muñoz, 2001)

51 Sotombo (Pérez-Díaz et al., 2016) 73 Subarbol (Muñoz, 2001)

52 Estacas de Trueba (Mariscal, 1995) 73 Porto Ancares (Muñoz, 2001)

53 Escudo (Muñoz, 2001) 73 Cespedosa Ancares (Muñoz, 2001)

54 T. de Alsa (Mariscal, 1993) 74 Brañas de Lamela (Muñoz, 2001)

54 Pico Ano (Salas, 1993) 75 Pozo del Carballal (Muñoz, 2001)

55 Santa Gadea (Muñoz et al., 2003) 76 Lagoa de Lucenza (Muñoz, 2001)

55 San Mames de Abar (Iriarte et al.,2001) • Queixa mendilerroa

55 La Piedra (Muñoz, 2001) 77 Queixa-I (Menéndez, 1971)

56 Valle de la Nava (Menendez, 1968) 77 Queixa-II (Menéndez, 1971)

57 Cueto de Avellanosa (Mariscal, 1983) 77 Manzaneda (Aira, 1986)

58 Pico Sertal (Mariscal, 1986) 77 Xuncos (Aira et al.,1986)

• Erdiko Kantauriar Mendilerroa 77 As Lamas (Maldonado, 1994)

59 Río Frío (Menéndez et al., 1963) 77 Prada (Maldonado, 1994)

60 Lago Enol (Moreno et al., 2011) • Galaico - Minhotas mendilerroak

60 Lago Ercina (Moreno et al., 2011) 78 Monte de Vieiro (Alvarez, 1993)

60 Vega de Comeya (Ruíz et al.,2001) 79 Souto Fiscal (Ruiz et al.,1995a,b)

61 La Tarna (Ruíz, 2000) 79 Lorderlo (Ruiz et al.,1995a,b)

62 Pinar de Lillo (García et al.,1997) 79 Lamas de Movio (Ruiz et al.,1995a,b)

62 Lillo II (Muñoz, 2001) 79 Branda de Gorbelas (Ruiz et al.,1995a,b)

63 Corteguero (Ruíz, 2000) 79 Lamas de Vez (Coudé, 1981)

64 San Isidro (Fombella, 2001) 80 Lagoa de Marinho I (Coudé, 1981)

65 Lago de Ajo (Allen et al., 1996) 80 Lagoa de Marinho II (Ramil-Rego et 
al.,1996)

65 Laguna de la Mata (Belet et al.,1994) 80 Lama de Porto Châo (Fonticova, argitaragabea)

• Mendebaldeko Kantauriar Mendilerroa 80 Lama do Pastor (Fonticova, argitaragabea)

66 Puerto de Leitariegos (García et al., 2004) 80 Turbera de Leonte (Bellot, 1950)

67 Pena Velosa (Muñoz et al., 2012) 80 Pé de Cabril (Bellot, 1950

68 Brañuelas (Muñoz, 2001) 80 Borrageira (Bellot, 1950)

• Sanabria – Cabrera - Culebra 80 Carris (Bellot, 1950)

69 La Baña (Janssen, 1996) 81 Lama de Mira (Ruiz et al.,1997)

70 LLeguna (Muñoz et al., 2004) 81 Encostra do Trobaô (Ruiz et al.,1997)

70 Sanguijuelas (Muñoz et al., 2004)
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naka, mendiko lautada eta zelaietan hedatzen joan zen (estaldura-zohikaztegia). 
Zohikaztegi-sedimentuen gehienezko potentzia 420 cm-koa da. Oinarriaren datazioa 
duela 9.833 cal. yr. BP da, aldiz,  gainaldean, eskualdeko paisaian hainbat espezie 
exotiko landatu eta hedatu direla-eta, gertatu diren aldaketak islatzen ditu.

Holozenoan zehar Galiziako Iparraldeko Mendilerroko beste hainbat menditan 
estaldura-zohikaztegiak ere eratu ziren, baita Chao do Lamoso dagoen sektorearen 
altitudea baino txikiagoetan ere. Hortaz, Tremoal das Furnas II (30) zohikaztegietan, 
zohikatza duela 8.255 cal. yr. BP baino gehiago hasi omen zen metatzen, eta 155 
cm-ko potentzia erregistratu da; Buio Mendietan, duela 8.613 cal. yr. BP inguru, 
aldiz, (29), Vilacampan (29) duela 8.504 cal. yr. BP. Bestetik, Tremoal da Charca 
do Chan da Cruz (30) zohikaztegietan, zohikatzaren sedimentazioaren hasiera be-
randuagokoa izan zen, duela 6.706 cal. yr. BP inguru. 

Holozenoaren hasieran estaldura-zohikaztegiak Iberiar Penintsulako Eskualde 
Atlantiarreko beste hainbat menditan ere erregistratu dira. Zehatzagoa, Zalama 
Mendiko Zohikaztegian (49), Chan do Lamoson erregistratutakoaren ondorengo une 
batean erregistratu da, duela 7.973 cal. yr. BP inguruan. Puerto del Escudon halako 
zohikaztegien jardueren frogak ere aurkitu dira (53), zohikaztegien maila 8.573 cal. 
yr. BP ingurukoa omen da, eta Puerto de los Tornoseko zohikaztegiaren (50) materia 
organikoaren metaketaren hasiera, aldiz, duela 8.596 cal. yr. BP, ingurukoa.

Zohikazegi Atlantiarrenen hedapen handieneko garaia
Holozenorako egindako klima-berreraikitzeek (Davis et al., 2003; Mauri et al., 2015; 
Peyron et al., 1998; Prentice et al., 1998; Rensen et al., 2012) prezipitazioen area-
gotze nabarmena islatzen dute Iberiar Penintsulako isurialde Kantauriar-Atlantia-
rrean, Holozenoaren maximo termikoarekin bat egiten duena. Klima-baldintza ho-
riek, aurreko garaietan abiarazitako zohikatz-metaketak garatzeko baliagarriak izan 
ziren, eta zohikaztegi berriak eratu ziren beste lurralde batzuetan.

Etapa honetan, estaldura-zohikaztegiak inoiz baino hedatuagoak zeuden. Heda-
pen horren ondorioz, Serra del Xistralen estaldura-zohikaztegiak eremu kuminalek 
(1.500-900 m), albeolo-sistema handietako eta bailara-hondoetako zohikaztegiekin 
bat egin zuten. Hedadura desberdinekoak baziren ere, antzera gertatu zen Eskualde 
Atlantiarreko beste hainbat menditan ere. Asturias mendebaldeko mendilerro subli-
toraletan, Turbera de la Bobiak (27) zohikatz-segidaren hasiera 6.085 cal. yr. BP 
inguruan izan zela ikusi da, eta amaiera 1.480 cal. yr. BP baino gutxiago. Bestetik, 
Asturias ekialdean, Cordal del Cueran, holozenoko estaldura-zohikaztegien sistema 
handi bat izan zenaren aztarnak aurkitu dira (23). Garai horretan, Kantauri hegoal-
dean, gailurretako zohikaztegi sistemen hedapen handiena eman zen, hein handi 
batean, estaldura-zohikaztegien antzerakoak zirenak, eta hurrengo udalerrietan aur-
kitutako eratze datak frogatzen dute: Puerto de los Tornos (50), Solombo (51), Esta-
ca de Trueba (52), Puerto del Escudo (53), Turbera de Alsa (54), Pico Ano (54) edo 
Cueto de Avellanosa (57).

Estaldura-zohikaztegiez gain, Holozenoaren lehenengo zatian zohikaztegi altxa-
tuen eta zohikaztegi baxuen konplexu ugari sortu ziren beste mendi unitateetan, 
hauen hedapen maximoa, Maximo termikoaren garaian izan zen: Brañuelas (68), A 
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Fonsagrada (72), Ancares (73), Pedrafita (74), Queixa (77), Saldropo (48), Belate 
(47).

Holozenoaren lehenengo herenean zehar, mendi eremu silizioei lotuta ez dau-
den eta euri zein kripto-prezipitazio ugari duten beste ingurune batzuetan ere agertu 
dira zohikaztegi ekosistemak. Garai horretan, prezipitazio gutxiago izan zuten, baina 
ibaietako urak edo azaleko isurketak zituzten beste eremuetan ere zohikaztegien se-
dimentuak eratu zirela ikusi da. Horren adibide aipagarriena Lagoa de Antela (46) 
da, XX. Mendearen hasieran 7.000 ha inguru hartzen zituen laku-hezegune handia, 
non 3.700 ha urek estaltzen zuten, 3 m-ko gehienezko sakontasunarekin. Ur-geru-
zaren inguruan hainbat motako biozenosi urlehortar eta higrofilo bizi ziren, aipaga-
rriena seskak (Scirpus lacustris, Phragmites communis) eta zintabelarrak (Sparga-
nium, Iris) izanik. Espezie horiek nagusi dituzten komunitateek zohikatz arrea eratu 
zuten (Guitián & Carballas, 1982), fen zohikaztegien ezaugarri dena. Zohikaztegi 
mailen sedimentazioaren hasiera 7.493 cal. yr. BP inguruan kokatu da.

Kostaldeko urmael eta hezegune sistema handien inguruan ere antzera gertatu 
zen, non, seskak (Phragmites communis, Cladium mariscus, Scirpus maritimus), 
ihidiak (Juncus maritimus), zintabelarrak (Sparganium, Iris) garatu ziren, eta hauen 
ondoren, sastraka formazio higrofiloak (Erica ciliaris, Erica tetralix, Erica erigena) 
eta aintzira zein ibai bazterretako baso konplexuak (Alnus, Salix, Fraxinus). Antze-
rako zohikatz-materialen metaketak dituzten hezeguneen adibide ditugu Irun (1), 
Herriko-Barra (2), Urdaibai (3), Liencres (4), La Jerra (5), Berdena ibaia (5), Rei-
nante (7), Ponzos (9), Doniños (10), Seselle (11), Reiro (12), Traba (13), Corrubedo 
(15), Lagoa dos Nenos (16), Aguçadoira (21) edo Cortegaça (22).

Zohikaztegien ekosistemen hedapen handienarekin batera, horietako batzuen 
biozenosiak aldatu ziren, zuhaitzek hartu baitzituzten. Prozesu horiek zuhaitz-ele-
mentuen hondarrak sedimentu organikoetan barneratu zirelako erregistratu ziren, 
nagusiki, Betula, Salix, Alnus espezietakoak. A Gañidoria (32) zohikaztegia, urkiak 
hartu zuen 7.744 cal. yr. BP datan. (Ramil-Rego, 1992), zeinaren ondoren, zohikatz 
geruza berriak metatu ziren. Berreskuratutako aztarnen artean hainbat luzera eta ta-
mainako adarren zatiak agertu dira, batzuk 70 cm luzera eta 10 cm zabalera baino 
handiagoa dutenak. Beste aztarnak, sustraienak dira, batzuk, euren jatorrizko posi-
zioan jarraitzen zutelarik. Ponzos (9) edo Reinante (7) zohikaztegietan, garai bateko 
zohikaztegia, haritz (Quercus), sahats (Salix) eta haltza (Alnus) zuhaitz taxoiek hartu 
zuten, non, hainbat aztarna zurkara berreskuratu diren, zurtoin eta adar handiekin, 
batzuk 3 metro baino luzeagoak.

Zohikaztegien hedapenaren murrizketa
Holozenoaren azken herenean, lehenengo herrixkak sortu ziren, eta berehala, pai-
saia naturala nekazal paisaia bilakatu zen. Laborantzarako eta abeltzaintzarako lu-
rrak lortzeko beharrak, erabat aldatu zuen landareen estaldura, zuhaitzena bere- 
ziki. Sua behin eta berriro erabiltzeak, artzaintzak, baso-mozketak edo landaredia 
kentzeak, batzen zen eragina izan zuen paisaiaren egituraketan eta lurraldearen 
bioaniztasunean.

Garai horretan, giza jardueren eraginaren ondorioz, klima-aldaketak eta landare-
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estalduran izandako eraginak ezkutuan geratzen dira sekuentzia poliniko askotan. 
Iberiar Eskualde Atlantiarreko lurraldeetako aipagarriena, ondoz ondoko gora-behera 
termikoekin egongo litzateke lotuta, tenperatura maximoen artean fase hotz laburrak 
zeuden, Pleistozenoan gertatzen ez zen bezala, eta Holozenoko Maximo Termikoan 
ikusitakoarekin alderatuz, prezipitazioak ere urriagoak ziren. Prozesu horiek lehe-
nengo nekazariengan izandako eraginaren inguruko daturik izan ez arren, Erdi Aroari 
eta Antzinako Erregimenari buruzko dokumentu ugari aurkitu dira eta uztarentzat 
eragin tamalgarriak izan zirela ikus daiteke, ondorioz, goseteekin, epidemiekin eta 
giza hilkortasun-tasa altuarekin lotuta egon ziren.

Datu sedimentologikoen, polinikoen eta kronologikoen datuen analisiari esker, 
3,0-2,5 ky aurrera, Eskualde Biogeografiko Atlantiarreko zohikaztegien ekosistema 
askotan, biozenosi turbofiloen ordez landare mesofiloak (eurihidrikoak) hazi zirela 
jakin izan dugu, bereziki, eremu azpihezeetako edo lehorretako sastrakak eta be-
lardiak. Prezipitazioak murriztu ziren edo urtaro batzuetan zituzten baina kripto-
prezipitazioen ekarpenei eutsi zieten eremuetan ere, udaberrian eta udan bereziki, 
zohikaztegietako biozenosien ordez txilardi hezeak (Erica ciliaris, Erica mackayana, 
Erica tetralix) edo belardi higrofilodun txilardien mosaikoak (Nardus, Juncus, Moli-
nia) garatu ziren. Kasu horietan, txilardi hezeek hartu zituzten hezegune gehienak, 
eta zohikaztegien biozenosiak aztarna gisa bakarrik geratu ziren. Baliteke ingurune 
horietako lurralde-konfigurazioa, naturako faktoreen mende badago ere (klima, al-
titudea, material geologiko mota, eta abar), giza jarduerek aldatu izana, nagusiki, 
suteek, artzaintzak, drainatze-sare txikiek eta abarrek.

Lurra laborantzarako erabiltzen hasi zenean, gizakia nagusiki garaiera txikietan 
kokatu zen. Metal Aroaren bukaeratik aurrera, eremu horiek erabat aldatu ziren, 
gehienbat, suaren erabilera estentsibo eta errepikatuaren ondorioz, baina baita ar- 
tzaintza bidez bertako landaredia desagertarazteagatik edo landareak eskuz kentze- 
agatik ere. Lehenengo agrosistemetan, hezeguneen azalera ugari mantendu ziren, 
eraldatzeko zailtasunak zeudelako eta esfortzu handia behar zelako, nahiz eta, han-
go larreak eta urak, baita zurak eta arbaztak ere, maiz erabili.  Egoera hori XVIII. 
mendean aldatu zen, nekazaritzako ildo berriek landatu gabeko lurrak, hezeguneak 
bereziki, hobetu eta eraldatu beharra ikusten zutelako (Jove eta Tineo Kontsula, 
1786). Proposamen horrek indar handiagoa hartu zuen XX. mendearen hasieran, 
lurraldean eragiten duten arau nagusiek (mendien legedia, urarena eta laborantzare-
na), urte askotan ezertarako erabili ez diren lurrei erabilera ematea sustatzen zute-
lako. Eta asmo horrekin jarraitu zen, baita frankismo garaian areagotu ere, eta egun, 
“garapen jasangarriaren” garaian, oraindik, lurraldean egiten diren jarduera askoren 
atzean dagoena.

Maastritch-eko Ituna sinatu zenean (1993), zuhurtziaren, prebentzioaren, kut-
sadura jatorrian zuzentzearen eta “kutsatzen duenak ordaintzea” printzipioetan oi-
narrituta, ingurumena Europar Batasunaren politika ofizial bihurtu zen. Noranzko 
berri horretan, 92/43 Habitaten Zuzentarauak, naturaren babeserako politika babes-
tutako guneen sare bat sortzera bideratu zuen, Natura 2000 Sarea, irizpide ekolo-
giko neurgarri eta ebaluagarrien arabera habitaten eta komunitatearen intereseko es-
pezieen babesean oinarritua zegoena. 92/43/CEE Dekretuaren onespenak eta Iberiar 
Penintsulako Eskualde Biogeografiko Atlantiarreko Natura 2000 Sareko guneen le-
henengo proposamenen izendapenak ordea, ez zuen eragotzi Zuzentarauak berak ze-
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hazten dituen betebeharretatik eta Aniztasun Biologikoaren Hitzarmenaren ondoko 
nazioarteko konpromisoetatik urruntzen gaituzten bioaniztasun galerak murriztea. 
Azken 25 urteetan, Iberiar Eskualde Atlantiarreko lurraldeetan bioaniztasun galera 
esanguratsua izan da, eta horrek, zohikaztegi eta txilardi hezeen taldeekin lotutako 
mota desberdinetako hezeguneetan ere eragina izan du.

Galera horren arrazoiak aztertzen baditugu, txilardi hezeen eta zohikaztegien ha-
bitaten gainean egindako baso-landaketa proiektuak daude, bertan, ingurune haue-
takoak ez diren espezieak erabiltzen dira, gehienak, aloktonoak edo inbaditzaileak 
lurralde desberdinetan (Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Pinus radiata, Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus nitens). Zohikaztegi-ekosistemetan bioaniztasunaren galeran 
eragina duen bigarren eragilea, lursailen kontzentrazio prozesuekin eta nekazaritza 
eta abeltzantza ustiapenen hobekuntzarekin lotuta dago; bideak ireki direlako, dra-
inatze-sareak egin direlako, kareztadurak, mindak edo ongarriak bota direlako, la-
rreak erein direlako, baso-espezieak landatu direlako (pinuak, eukaliptoak, urkiak 
eta abar), etab.

Meatzaritzak ere, azken urteotan lorezaintzarako substratua ateratzen aritu de-
nak, aztarna utzi du Eskualde Atlantiarreko zohikaztegietan. Saldropoko zohikazte-
gia, duela 5.600 urte sortua, Euskal Herriko erreferentziazko zohikaztegi-ekosiste-
matzat (zohikaztegi altxatua) hartu da. Hala ere, 70eko eta 80ko hamarkaden artean 
ustiatua izan da, erabat desagertu arte. Baina zohikaztegien meatzaritza-ustiapenak 
92/43/CEE Zuzentaraua indarrean sartu ondoren aurrera jarraitu du eta ustiategi ba-
tzuk Natura 2000 Sarearen baitan daude. IGMEk argitaratutako datu estatistikoen 
arabera (Marchán & González, 2014), 2008 eta 2012 bitartean, 102.130 tona 
zohikatz ustiatu ziren, eremu Atlantiarreko hiru probintziatan: Lugo, Kantabria eta 
Burgos.

Egun, azpiegiturek (errepideak, autobideak) eta garraiobideek zohikaztegi eta 
txilardegi heze asko hondatzen jarraitzen dute, nahiz eta,  Haize-parkeek hondatu-
takoa baino txikiagoa izan. “Energia berdeek” mendiko zohikaztegi ekosistemetan 

PROVINTZIA 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Lugo 6.379 6.187  5.112 3.225 2.464 23.367

Kantabria 3.500 4.000 2.500 3.500 3.000 16.500

Burgos 10.580 10.580 7.493 6.444 7.718 42.815

Valladolid 105 714 157 74 50 1.100

Tarragona 3.092 1.507 - 546 142 5.287

Castellón 19.379 33.300 46.600 46.600 35.340 181.219

Valentzia - - 1.600 1.182 3.000 5.782

Granada 38.190 860 1.500 25.000 9.665 75.215

GUZTIRA 81.225 58.678 64.962 86.571 61.379 351.285

3. taula. Zohikatz-esportazioak Espainian. Tona urtean. Iturria: Estadística Minera de España. Marchán 
& González (2014).
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jartzeak eragindako bioaniztasun galeraren adibide tamalgarri eta kaltegarrienetako 
bat, Galizia Iparraldeko Mendilerroan egindakoa izan zen, non, hainbat Natura 2000 
sareko Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) dauden, bertan, 1995 eta 2016 artean, 
600 aerosorgailu jarri  eta ehunka kilometro pista ireki zituzten, baita lur azpiko zein 
azaleko linea ugari sortu ere. Ingurumen inpaktuaren ebaluazioek eta ingurumen 
txostenek zohikaztegien garrantzia eta haize-parkeak jartzearen ondorioak gutxietsi 
zituzten. Estaldura-zohikaztegiek, zohikaztegi altxatuek eta txilardi hezeek estali-
tako mendi horietako zati handi bat suntsitu zen. Bideak eraikitzeak hezeguneen 
jatorrizko hidrologia aldatu zuen, eta zohikatz metaketen azpian zeuden detrituak 
azaleratu zituen. Euri-garaian alboko baso-bideek eta drainatze-bideek ur ugari bildu 
eta bideratzen dute, eta indarrez askatzen dute txilardiz eta zohikaztegiz estalitako 
maldetan behera, tamaina handiko erosio arazoak sortuz milaka urtetan fenomeno 
hauek agertzea eragotzi duen landaredia higro-turfofiloa dagoen zonaldeetan. Beraz, 
zohikaztegietako lurrazal-azpiko mailetan, urak eramandako baso-mozketen eta bi-
deak eraikitzearen ondorioz sortutako 

Bibliografia
Clark, P.U., Dyke, A.S., Shakun, J.D., Carlson, 

A.E., Clark, J., Wohlfarth, B., Mitrovica, J.X.,  
Hostetler, S.W., McCabe, A.M. 2009. The 
Last Glacial Maximum. Science 325, Issue 
5941, pp. 710-714.

Cónsul J. y Tineo, F. 1786. Memoria sobre el co-
nocimiento de las tierras; Verdadero i Econó-
mico Método de cultivarlas adaptado al clima, 
i circunstancias de Galicia, i Asturias, Santia-
go: Imprenta Aguayo.

Davies, C.E., Moss, D., O Hill, M. 2004. Eunis 
Hábitat Classification. Report to the European 
Topic Centre on Nature Protection and Biodi-
versity. European Environment Agency.

Davis, B.A.S., Brewer, S., Stevenson, A.C., Guiot, 
J. 2003. The temperature of Europe during 
the Holocene reconstructed from pollen data. 
Quaternary Science Reviews. 22: 1701-1716.

De Beaulieu, J.L., Reille, M. 1992. The last cli-
matic cycle at la Grande Pile (Vosges,France): 
A new pollen profile. Quaternary Science Re-
views 11: 431–438.

Escudero, A., Olano, J.M., García, R.; Bariego, P., 
Molina, C., Arranz, J.A., Molina, J.I., Ezque-
rra, F.J. 2008. Guía básica para la interpre-
tación de los hábitats de interés comunitario 
en Castilla y León. Junta de Castilla y León. 
Valladolid. 

EUR 13231. 1991. CORINE biotopes. The de-
sign, compilation and use of an inventory of 
sites of major importance for nature conserva-
tion in the European Community. Office for 
Official Publications of the European Commu-
nities. Luxembourg.

European Commission. 2013. lnterpretation Man-
ual of European Union Habitats - EUR 28. DG 
Environment - Nature and Biodiversity.

Florszchütz, F., Menéndez, J., Wijmstra, T.A. 
1971. Palynology of a thick Quaternary suc-
cession southern Spain. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 10: 233-
264.

Guitian, F., Carballas, T. 1982. Suelos naturales 
de la provincia de Orense. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). Santia-
go de Compostela.

Gómez-Orellana, L.; Ramil-Rego, P., Muñoz, C. 
2007. The Würm in NW Iberia, A pollen re-
cord from Area Longa (Galicia). Quaternary 
Research 67 (3): 438-452.

IGME 1974. Investigación de lignitos en Meira-
ma. (La Corufia) Colección-Informe. Madrid: 
IGME.

IGME 1979. Aspectos geológicos de la cuenca 
Terciaria de Puentes de García Rodríguez. 
(La Coruña). Boletín Geológico y Minero 95: 
451-461.

Ihobe 2008. Bases generales para la elaboración 
del inventario y la caracterización de los hábi-
tats hidroturbosos (turberas, medios paratur-
bosos y afines) en la CAPV. Eusko Jaurlaritza.
Bilbao.

Ihobe 2011. Primera evaluación del estado de 
conservación de los hábitats hidroturbosos de 
interés comunitario en el País Vasco. Eusko 
Jaurlaritza. Bilbao.

Marchán, C., Regueiro, M. 2014. Panorama mi-
nero 2014. Instituto Geológico y Minero de 



21711 IBERIAR PENINTSULAKO ESKUALDE BIOGEOGRAFIKO ATLANTIARREKO ZOHIKAZTEGIEN 
SORRERA ETA DINAMIKA

España (IGME). Madrid.
Mauri, A., Davis, B.A.S., Collins, P.M., Kaplan, 

J.O. 2015. The climate of Europe during the 
Holocene: a gridded pollen-based reconstruc-
tion and its multi-proxy evaluation. Quaternary 
Science Reviews 112: 109-127.

Médus, J., Nonn, H. 1963. Prerniers résultats 
d’analyses polliniques à Puentes de García 
Rodríguez (province de Galice. Espagne) et 
conclusions géomorphologiques qui en dé-
coulent. Comptes Rendus de l’Accadémie des 
Sciences 256: 1570-1572.

Médus, J. 1965. L’evolution biostratigraphique 
dune lagune néogéne de Galicie (Espagne). 
Pollen et Spores 8: 381-393.

Menéndez, J. 1975. Análisis paleobotánico de 
algunas muestras de lignitos proccedentes de 
Puentes dc García Rodríguez (La Coruña). Bo-
letín de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural (Sección Geológica) 73: 121-124.

Moore, P.D. 1984. European mires. Academic 
Press. London.

Peña, A. 1993. Estudio paleontológico en las 
cuencas terciarias de Galicia. Revista de la 
Sociedad Geológica de España 6: 19-28.

Peralta, J. Biurrun, I., García-Mijangos, I., Remón, 
J.L. Olano, J.M., Lorda, M. Loidi, J., Campos, 
J.A. 2013. Manual de Hábitats de Navarra. 
Nafarroako Gobernua.

Peyron, O., Guiot, J., Cheddadi, R., Tarasov, P., 
Reille, M., de Beaulieu, J.L., Bottema, S., 
Andrieu, V. 1998. Climatic reconstruction in 
Europe for 18,000 yr B.P. from pollen data. 
Quaternary Research 49: 183-196.

Prentice, I.C., Harrison, S.P., Jolly, D., Guiot, J. 
1998. The climate and biomes of Europe at 
6000 yr BP: comparison of model simulations 
and pollen-based reconstructions. Quaternary 
Science Reviews 17: 659-668.

Ramil-Rego, P., Rodríguez, M.A., Hinojo, B.A., Ro-
dríguez, P.M., Ferreiro da Costa, J., Rubinos, 
M., Gómez-Orellana, L., de Nóvoa, B., Díaz, 
R.A., Martínez, S., Cillero, C. 2008. Os Hábi-
tats de Interese Comunitario en Galicia. 2 Vol. 
IBADER. Universidade de Santiago de Com-
postela. Lugo.

Renssen, H., Seppä, A., Crosta, X., Goosse, H., 
Roche, D.M. 2012. Global characterization of 
the Holocene Thermal Maximum. Quaternary 
Science Reviews 48: 7-19.

Rodwell J.S. 1991. British Plant Communities. 
Vol. 2. Mires and heaths. Cambrigde Univ. 
Press.

Taylor, J.A. 1983. The peatlands of Great Britain 
and Ireland. In: Gore A.P.J. (ed.), Ecosystems 
of the World 4B. Mires: Swamp, Bog, Fen and 
Moor. Regional Studies, pp. 1-46. Elsevier 
Science, Amsterdam. 

Woillard, G.M. 1978. Grande Pile peat bog: A 
continuous pollen record for the last 140,000 
years. Quaternary Research 9 (1): 1-21.



ZOHIKAZTEGIAK IDENTIFIKATU, BALORATU ETA LEHENGORATZEA: EGIN BERRI DIREN EKARPENAK218



Zalamako estaldura-zohikaztegiaren jatorria 
eta eboluzioa (Orduteko Mendiak, Iberiar 
Penintsulako iparraldea)
Xabier Pontevedra-Pombal1, Martín Souto2, Daniel Castro2, Jose Antonio López-Sáez3, 
Sebastian Pérez-Díaz3; Maria Isabel Fraga2 & Eduardo García-Rodeja1

(1) Dpto. Edafoloxía e Química Agrícola, Fac. Bioloxía, Universidade de Santiago de 
Compostela. Campus Vida, 15782 Santiago de Compostela, Espainia
(2) Dpto. Botánica, Fac. Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela, Espainia
(3) GI Arqueobiología, Instituto de Historia, CCHS – CSIC, Madrid, Espainia

Harremanetarako:: X. Pontevedra Pombal [xabier.pombal@usc.es]

Laburpena

Zalamako estaldura-zohikaztegia, bere kokapen eta tipologiagatik, ekosistema paregabe 
bat da biogeografia eta paleoingurunearen ikuspuntutik. Lan honetan zohikaztegiko holo-
zenoko garapena aztertu da ezaugarri geokimiko batzuen portaeraren eta polenaren anali-
siaren bidez, eta propietate horien aldaketa nagusien paleoingurumen interpretazioa egin 
da. Zalamako zohikaztegia duela 8000 urte hasi zen eratzen, azalaren paludifikazio oroko-
rra sorrarazi zuten glaziarren inguruko materialekin, zeinak baldintza minerotrofikoetatik 
onborofikoetarainoko trantsizio bizkor eta bortiz bat eragin zuten, 7750 OL kal. u-an. Den-
bora honetan zehar, zohikaztegiko hazkuntza-tasak 0,07-0,02 zm u-1 balioen artean ibili 
dira, bariazio klimatiko nagusiekin batera aldatuz, eta horrek agerian uzten du zohikaztegia 
paleoingurumenaren berritze azterketak egiteko oso aproposa dela.

Gako-hitzak: zohikaztegien eraketa; Holozenoa; geokimika; klima-akoplamendu klimatikoa.

Sarrera
Zohikaztegiak ingurumen garrantzi handiko ekosistemak dira (Pontevedra-Pombal 
et al., 2001), mundu mailan nahiko eskasak diren arren, lurrazalaren % 3 baino ez 
baitute betetzen (Gorham, 1991). Euren sakabanapena asimetrikoa da, eta eska-
sagoa da iparraldeko zonaldeetatik hegoaldera mugitzean. Iberiar Penintsulan be-
reziki urriak dira (Heras et al., 2016) eta zehazki estaldura-zohikaztegiak ez ohi dira 
agertzen eta, ondorioz, egon ere ez zeudela uste zen (Evans, 2006). Hala ere, zen-
bait estaldura-zohikaztegien nukleoak deskribatu dira Iberiar Penintsulan, mota ho-
netako habitaten hegoaldeko muga osatzen dutenak. Horietako bat Zalamako estal-
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dura-zohikaztegia da, interes biogeografiko handiko zonalde batean dagoena, eremu 
atlantiko eta mediterraneoaren artean.

Nahiz eta mota honetako zohikaztegiak klimaren eboluzio eta bereraikitze paleo-
geologikoaren inguruko atzera begirako azterketak egiteko oso baliagarriak diren (de 
Jong et al., 2010), bere sorrera dela eta ingurune aldaketen aurrean oso sentikorrak 
direla eta, ez dira sarri aztertu, urriak direlako. Zalamako zohikaztegiko ondoko ere-
muan paleoinguruneari buruzko zenbait ikerketa burutu dira, zohikaztegi minerotro-
fikoetan (Menéndez-Amor, 1968; Mariscal, 1993; Muñoz-Sobrino, 2001) eta, kasu 
gutxi batzuetan, zohikaztegi onbrotrofikoetan (García-Antón et al., 1989; Peñalba, 
1994; Pérez-Obiol et al., 2016).

Edozein kasutan ere, zohikaztegien ikerketak artxibo paleobotaniko moduan era-
biltzeko helburuarekin (Pérez-Díaz et al., 2016) eta, neurri txikiagoan, gaur egungo 
landaredia aztertzeko (Heras, 2002), zohikaztegiaren eboluzioa ez da inoiz aztertu.

Beraz, haren izaera biogeokimikoak, sakabanapen biogeografikoak eta zonalde-
ko paleoingurunearen azterketa ezak, areagotu egiten dute Zalamako estaldura-zo-
hikaztegiaren garrantzia. Ikerketa honetan, Zalamako sorreraren eta azken 8000 ur-
teetako eboluzioaren xehetasun handikoeredu bat aurkezten dugu, haren ezaugarri 
geokimiko eta analisi polinikoetan oinarrituta.

Ikerketa eremua
Zalamako zohikaztegia, 43º08’04’’ N - 3º24’35’’ W; 1330 m s.n.m. (1. irudia), 
Ordunteko Mendien gailurretan kokatuta dago, mendi eusko-kantauriarreko hego-
ekialdean (Iberiar Penintsulako iparraldea). Kantauri Itsasoko eta Mediterraneoko 
isurialde hidrografikoak banatzen dituen mugan dagoen mendilerroko gailur eta 
hegalak estaltzen ditu. Zohikaztegia garai glaziarraren ondoren tinko teilakatutako 
kuartzozko harearrien gainean eratzen da zuzenean (1. irudia), zeinak lurzoruaren 
paludifikazioa bultzatu duten. Zohikaztegiaren goiko partea konpaktazio eta higadu-
ra prozesuen ondorioz biziki aldatu da (1. irudia), seguru aski erredura sistematikoko 
abeltzaintza teknikek eraginda (Heras e Infante, 2005).

Azalera eremu biogeografiko atlantikoaren barruan dago, urteko 7,5ºC-ko batez 
besteko tenperatura eta urteko 16.000 mm-ko baino handiagoko prezipitazio tasa 
dituena (Heras, 2002). Kantauriar itsasoko masen oztopo orografikoaren efektuare-
kin erlazionatutako lainoak agertzen dira, zeinak inguruko hezetasun altua berma- 
tzen duten urte osoan zehar, batez ere hilabete beroenetan.

Gaur egungoko landarediari dagokionez (Heras, 2002), erdialdean, eta Calluna 
vulgaris (L.) eta Erica tetralix L. –ren zohikaztegiko txilarrak dira nagusi, non Erio-
phorum vaginatum L., Molinia caerulea (L.) Moench., Daboecia cantábrica (Huds.)
K. Koch., Erica cinerea L., Potentilla erecta (L.) Rauschel, Galium saxatile L., Vac-
cinium myrtillus L., Juncus effusus L. eta Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw., 
Hypnum cupressiforme Hedw., Dicranum scoparium Hedw. eta Campylopus flexuo-
sus (Hedw.) Brid. goroldioak dauden; eta inguruan, non hezetasuna handiagoa den 
eta minerotrofikoa den, E. tetralix, C. vulgaris eta D. cantabrica menderatutakoa, 
Juncus squarrosus L., Eriophorum vaginatum, E. angustifolium Honck,, Scirpus ces-
pitosus, M, caerulea, J. effusus eta  Sphagnum cuspidatum Hoffm., Sphagnum te-
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nellum (Brid.) Brid., Pleurozium schreberi (Willd ex Brid.) Mitt., Aulacomnium pa-
lustre (Hedw.) Schwaegr., Dicranum bonjeanii De Not. eta Polytrichum commune 
Hedw goroldioak aurki ditzakegu.

Material eta metodoak
 Laginketa

Gutxien asaldatutako eta eragindako higaduraren fluxu nagusietatik urrun, bi profil 
oso erabili ziren 232 cm-ko oinarri harritsuraino. Handik, 130 lagin atera ziren. Le-
hen 100 cm-ak (1. irudia) Wardenaar zunda batekin erauzi ziren (Wardenaar, 1987), 
eta gainontzekoa, Rusa modeloko zohikaztegirako zunda batekin. Laborategian, 
azaleko 30 cm-ak 1 cm-ko lodierako laginetan zatitu ziren, eta gainontzeko profila 
2 cm-ko zatietan banatu zen. Gainera, landaredia eta zohikatzaren arteko interfasea-
ren adierazle ziren beste bi lagin hartu ziren. Lagin bakoitza 4 azpilaginetan banatu 
zen. Horietako bat -10 ºC-tik behera izoztu zen; bigarren bat tenperatura fresko eta 
iluntasunean, 4ºC-tan;, hirugarrena liofilizatu egin zen, eta laugarrena 105ºC-tan 

1. irudia. Zalamako zohikaztegia, A) testuinguru geografiko orkorra eta kokapena (izar horia) B) 
kuartzitazko glaziar inguruko depositoen itxura; C) zohikaztegiaren forma eta azaleko ezaugarriak; 
D) zohikatzaren lehen metroko profil estratigrafikoa.
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lehortu zen. Liofilizatutako eta lehortutako laginak zati mehetan ehotu ziren, home-
geneizatu ziren eta leku fresko eta ilun batean gorde ziren. 

 Kronologia

Zohikaztegiko garapen ereduak ezartzeko, zohikatzaren 17 lagin datatu ziren erra-
diokarbono bidez (14C AMS) Ângström Laboratory, Div. of Ion Physics, 14C-lab (Upp-
sala) eta Sevillako Azaleratzaileen Zentro Nazionalean. Datuak CALIB 7.1 programa 
eta IntCal13 (Reimer et al., 2013) kurba erabiliz kalibratu ziren. Adin/sakonera ere-
dua CLAM 2.2 (Blaauw, 2010) softwarea aplikatuz ezarri zen. Zalamako zohikaz-
tegiaren adinaren ereduaren zehaztasunak Pérez-Díaz et al. (2016) artikuluan ikus 
daitezke. Adin guztiak iraganean kalibratutako urteetan adierazita daude (OL kal. u).

 Analisi fisiko eta kimikoak

Zalamako zohikaztegiaren sorrerarekin erlazionatutako ezaugarriak eta haien ebo-
luzio trofikoa ezagutzeko, haren propietate batzuk analizatu ziren. Lurraren dentsi-
tatea (Dl) Lynn et al. (1974) egileek deskribatutako metodoa jarraituz kalkulatu zen. 
Zohikatzaren errauts inorganikoen edukia 600 ºC-tan 8 orduz errautsita lortu zen, 
eta 105 ºC-ko masa lehorreko ehunekotan adierazi zen. Materia organikoaren ebo-
luzioa zohikatz lagin guztietarako ezarri zen, von Post eskalaren determinazioaren 
(Von Post, 1937) eta pirofosfatoaren indizearen, PI (Lynn et al., 1974) bitartez.

Ca:Mg erlazio molarra, atmosferako eta lurzoruko fluxuen indizetzat erabiltzen 
dena, bi elementuen edkin totalaren bidez zehaztu zen. Erabilitako metodologiaren 
zehaztasunak Pérez-Díaz et al. (2016) ikus daitezke.

Karbono totala (Ct) Leco CHN 1000 autoanalizadore batekin neurtu zen, lehortu 
eta ehotutako laginetan, 1000 ºC-tan egindako errausketa osoaren eta askatutako 
CO2-aren infragorri bandaren detekzioaren bidez. Errore absolutua % 0,3 baino txi-
kiagoa izan zen. Ekipoa erreferentziazko material desberdinak erabiliz (EDTA-502-
092, SOIL-502-308, COAL-501-002) kalibratu eta baieztatu zen. Errauts inorga-
nikoen edukin baxuak, zohikatzaren azido eta oso azido arteko pHak eta eremuko 
litologiak karbonatoen presentzia baztertzen dute, Ct balioa karbono organikoaren 
edukinaren berdintsua eginez.

 Zohikaztegiaren hazkuntza-tasa

Zohikaztegiaren hazkunde bertikalaren tasak (HBT) urteko cm-tan (cm u-1) lagin ba-
ten adinaren eta lagin horrek erakusten zuen metatutako lodieraren bidez kalkulatu 
ziren. Hazkunde bertikalaren usteko tasa edo hazkunde bertikalaren bataezbestekoa 
lagin basalaren adinaren eta zohikaztegiaren lodieraren bidez kalkulatu zen, geruza 
oxikoaren edo akrotelmoaren datuak  kalkulutik baztertuta (Turunen et al., 2004).

 Analisi palinologikoa

Analisi palinologikorako hartutako 131 laginen tratamendu kimikoa Girard eta Ren-
ault-Miskovsky (1969)-k proposatutako metodoaren bidez burutu zen, laginak Thou-
let likorean kontzentratuta (Goeury & de Beaulieu 1979). Identifikazioa Fægri & 
Iversen (1989), Moore et al. (1991) eta Reille (1999)-en irizpideak jarraituz egin 
zen. Mikrofosil ez-polinikoak van Geel (1978, 2001, 2006), van Geel et al. (1981, 
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1989, 2003) eta Cugny (2011)-ren irizpideak jarraituz identifikatu dira. Lagin 
bakoitzean 500 polen-identifikazioa burutu da gutxienez, Cyperaceae, akuatukoak 
eta esporak baztertuz.

Emaitzak eta eztabaida
 Kronologia, edafogenesia eta garapen trofikoa

Zalamako zohikaztegirako ezarritako adin-sakontasun eredua erabiliz (Pérez-Díaz et 
al., 2016), azken 8000 urteak hartzen dituen eremu kronologikoaren barruko zo-
hikategiaren ezaugarrien aldaketa esanguratsuenak identifikatu ahal izan dira.

Zalamako profilean aldaketa estratigrafiko esanguratsuak nabaritu daitezke. Le-
hen 32 cm-ak `fibriko´motatako zohikatz gorri-marroi batenak dira, deskonposake-
ta maila eta H1-etik H4-rako von Post balio baxukoak. Zohikatz geruza hori sako-
nean asaldatuta dago eta konpaktazio prozesu sendoa jasan du. Hurrengo 54 cm-ak 
ezaugarri `sapriko´-dun zohikatz marroi ilun grisaxka (H5-7) batenak dira. Maila ho-
rren oinarrian ikatz zatiak aurki ditzakegu. 86-112 cm bitartean zohikatzak deskon-
posaketa maila baxuagoa du (H4) eta, ondorioz, zohikatz `fibro-hemiko´ marroiak 
ditu. Zohikatzaren hurrengo deskonposizio fase bat agertzen da 112-120 cm artean, 
`sapriko´motatako zohikatz marroi ilunarekin (H7), zeinaren oinarrian egur zati ugari 
dituen. Hurrengo 40 cm-ak zuntzezko zohikatz gorri batenak dira, Sphagnum onda-
rretan aberatsa. Maila estratigrafiko honen eta gainontzeko 72 cm-artean aldaketa 
bortiz bat ikus daiteke, ezaugarri `saprikoko´ ugario deskonposatutako zohikatz belt-
zekin (H8-9) eta handituz doan kuartzozko hare finekin nahastuta.

Turbaren dentsitatea (2. irudia) 0,12 eta 0,34 g cm-3 balioen artean aldatu zen, 
balio altuagoak hartuz akrotelmoan katotelmoan baino (1. taula). Banaket hori, akro-
telmoan % 7,8ko eta katotelmoan % 3,6ko batez besteko balioko errautsen edukina-
rekin aurki daiteke ere. Katotelmoan, zohikaztegiaren fase minerotrofikoa kalkulutik 
baztetuko balitz, hau da, errautsen % 42, zohikaztegairen bi geruza funtzionalen 

2. irudia. Zalamako zohikaztegiaren ezaugarrien adinarekin baterako garapena. Lurraren dentsitatea (Dl), 
karbonoaren edukin totala (Ct), Ca:Mg erlazio molar totala.
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arteko desberdintasuna are argiagoa izango litzateke. Karbonoaren eduki totala (Ct) 
% 29,8 eta % 56,1 bitartean dago, eta % 48,3 eta % 53,6 bitartean akrotelmo eta 
katotelmoan, hurrenez hurren. Karbono organikoaren balio horiek iberiar penintsu-
lako iparraldeko (Pontevedra-Pombal et al., 2006) eta Britainia Handiko irletako 
(Loisel et al., 2014) beste zohikaztegi onbrotrofiko batzuetako balioekin konpara 
daitezke. Ca/Mg erlazio molarraren batez besteko balioa 1,0 baino askoz txikiagoa 
da katotelmoan, akrotelmoan 1,0 baino handiagoa, ordea.

Profilaren baloreak (1. taula) eta lurraren dentsitatearen sakabanapena (Dl) (2. 
irudia), errauts edukia, Ca/Mg erlazio molarrak eta Ct edukia, zohikaztegi onbrotro-
fikoen balio esanguratsuen heinaren barruan daude (Shotyk et al., 1996). Propie-
tate horien araberako dinamikak, duela 79.000 OL kal. u trantsizio bizkor eta bor-
titza bizi izan zenaren adierazle dira, Zalamako zohikaztegiaren hasierako fasetik, 
baldintza minerotrofikoekin, onbrotrofia ezaugarriak lortu arte. 7.750 OL kal. u-tik 
aurrera prozesua egonkortu zen.

Propietate desberdinen artean sortzen diren mendekotasun erlazioek argi bereizten 
dituzte zohikaztegiaren fase minerotrofiko eta onbrotrofikoa (3. irudia). Era berean, 
akrotelmo eta katotlemo garaien arteko kontaktu eremua argi bereizi daiteke. Lagin 
basalen dentsitaterik altuena, errauts inorganikoen eduki handiago eta azpiko lurra-
rekin nahasitako karbonoaren kontzentrazioaren murrizketaren ondorioa da. Akrotel-
moko azaleko laginen propietate horien aldaketek mantenugaien birziklapen meka-
nismoak uzten dituzte agerian, Ca bereziki, eta baita landarediaren nekromasaren 
hezetze partziala ere.

Karbonoaren ehunekoa errauts eta materia organiko bihurtzen denean (C/Errau- 
tsak*MO), banapen garbia zehazten da sustratu mineralaren eragin handiagoa duten 
zati minerogenikoko laginen, zohikaztegiaren azaletik datozen laginen eta katotel-
moko lagin onbrotrofikoen artean.

Ezaugarri horien jarrera profilean etenik ez dagoela islatzen du, hau da, 8000 
urte hauetan zehar, zohikaztegiaren sorrera ziklo bakarrean gertatu dela. Goi-zo-
hikaztegi onbrotrofikoen eta estaldura-zohikaztegien aktibazio tarte hori, ipar hemis-
ferioko iparralderagoko latitudeetako intentsoenetako gisa deskribatu da (Malmer, 

Ds (g/zm3) Errautsa (%) Ct (%) Ca/Mg HBT(zm/u)

akrotelmo katotelmo akrotelmo katotelmo akrotelmo katotelmo akrotelmo katotelmo katotelmo

Bataz
bestekoa

0,287 0,160 7,82 3,57 48,36 53,57 1,93 0,26 0,047

D.E. 0,024 0,038 3,02 5,78 1,98 2,86 0,93 0,15 0,041

Min. 0,243 0,117 5,06 0,80 44,94 29,80 0,54 0,03 0,010

Max. 0,344 0,338 18,98 42,46 52,48 56,10 3,99 0,85 0,195

1. taula. Batez besteko baloreak, desbideratze estandarra (D.E.), dentsitatearen (Dl) maximo eta minimoak, 
errautsen eta karbono totalaren (Ct) edukia, Ca:Mg erlazioa eta Zalamako zohikaztegiaren hazkuntza 
bertikalaren tasa (HBT).
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1975; Sjors 1982; Moore et al., 1984; Averdieck et al., 1993; Laine et al., 1996; 
Mäkilä 1997; Hughes eta Barber 2003; MacDonald et al., 2006; Gorham et al., 
2007; Gallego-Sala et al., 2015).

C-aren sakoneran zeharreko banaketak (2. irudia) zohikaztegi onbrotrofikoen 
ohiko joera bat hauteman dezakegu. Sakonera handitu ahala, karbonoaren edukia 
areagotzen den arren, deskonposizio prozesuei eta masaren galerari lotuta, areagot-
zea  ez da jarraia. Lehenengo  30 cm-tan azkarrago iragaten du C-a, akrotelmo eta 
katotelmoaren arteko mugarkina eratuz, eta Iberiar Penintsulako beste estaldura-
zohikaztegien patroi bera errepikatzen da (Pontevedra-Pombal 2002, Pontevedra-
Pombal et al., 2004; Kaal et al., 2007). Zohikaztegi mota horietan C-aren kontzen-
trazio eta banaketak profilean materia organikoaren deskonposizioaren ondoriozko  
konposatu organikoen metaketa selektiboarekin erlazionatu dira (Lu et al., 2000; 
Pontevedra-Pombal et al., 2001; Disnar et al., 2008; Schellekens et al., 2015).

 Holozenoko eboluzioa

Zalamako zohikaztegiaren garapena jarraia izan da azken 8000 urteetan, 0,047 
cm u-1 (21 u cm-1)  hazkunde bertikalaren bataz besteko tasarekin, eta hori bat dator 
0,047-0,036 cm u-1-eko tartearekin, iberiar penintsulako beste zohikaztegi onbro-
trofikoetarako (Pontevedra-Pombal et al., 2016) eta mundu mailan ezarritako ba-
lioarekin (0,05 cm u-1) (Gorham, 1991).

Hala ere, HBT - en kalkuluak holozenoko tarte kronologikoetarako (4. irudia) 
garapen horren intentsitatea aldakorra izan zela adierazten du. Fenomeno horrek 
badu zentzua klima aldaketarako sentikortasun handia daukan zohikaztegi mota bat 
delako. 

Zalamako zohikaztegiaren lehen bi milurtekoetan zehar zohikaztegiak hazkunde 
erritmo altuena izan zuen, 0,07 cm u-1 inguruko HBT batekin. Denboraldi horretako 
8.200 OL kal. u-ko krisialdi klimatikoa gaindituta (Alley eta Ágústsdóttir, 2005), 
errekuperazio klimatikoaren garaia hasi dela ulertzen da, ipar hemisferioko zohikaz-
tegien garapenarentzako egokia (Gallego-Sala et al., 2015). Hurrengo 2.000 urtee-
tan moteldu egin zen pixka bat zohikaztegiaren garapena gutxinaka, 0,02 cm u-1-ko 
HBT-eraino, holozenoko batezbestekoaren erdia baino gutxiago, 4.000 OL kal. u-en 

3. irudia. Karbono organikoaren, zohikatzaren dentsitatearen eta mineralen edukinaren arteko erlazioa 
Zalamako zohikaztegiaren eboluzioaren fase desberdinentzako.
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amaieran. 6.000 eta 4.000 OL kal. u-en artean mundu mailako bi krisialdiklimatiko 
garrantzitsu gertatu ziren, neoglaziazio deritzenak (Magny et al., 2006) eta 4.200 
OL kal. u-eko krisialdia (Mayewski et al., 2004). Neoglaziazioak Iberiar Penintsu-
lako beste zohikaztegietan (Martínez-Cortizas et al., 1999; Ortiz et al., 2010) eta 

Europako iparralderagoko beste eremuetan eragina izan zuela (Loisel et al., 2014) 
ikusi da. 

4.000 eta 3.000 OL kal. u artean Zalamako hazkuntza tasak 0,04 cm u-1-ko 
HBTra iritsi ziren berriro. Fase horretan berreskkuratze termiko eta hezetasunarena 
gertatu zen, eta haren erregistroak daude eskala geografiko desberdinetako inguru-
giro artxiboetan (Martínez-Cortizas et al., 1999; Magny, 2004; Moreno et al., 2011; 
Ruppel et al., 2013).

Hurrengo milurtekoan (3.000 – 2.000 OL kal. u) zohikaztegiaren hazkuntzaren 
intentsitatea jaitsi zen, 0,01 cm u-1-ko HBT-arekin. Ezaugarri hori iparraldeko zo-
hikaztegi askotan behatu da ere (Loisel et al., 2014) eta eskala handiko krisialdi 
klimatiko baten ondorioz dela ikusi da (Yu, 2006).

2.000 eta 1.000 OL kal. u bitartean berreskuratze esanguratsu bat gertatu zen, 
0,02 cm u-1 baino handiagoa. Erromako Denboraldi Epelarekin eta Erdi Aroko Den-
boraldi Epelarekin bat egiten du garai horrek, zohikaztegi onbrotrofikoetan metatu-
tako seinaleen harira, denboraldi epel eta heze gisa  deskribatu dena (Martínez-Cor-
tizas et al., 1999; Mauquoy et al., 2002; Castro et al., 2015).

 Landarediaren eboluzioa

Zalamako erregistro palinologikoaren zatirik zaharrenak (5. irudia), pinu polenaren 
% 44ko balore maximoa biltzen du, are zehatzago Pinus sylvestris, sekuentziako al-
tuenarentzat. Hala ere, bere produkzio handia eta polenaren hedapenagatik, soilik 
% 60 inguruko balioek ematen dute pinudien presentzia tokian baieztatzeko auke-
ra (López-Sáez et al., 2013). Hori dela eta, kasu honetan, pinudi horien presentzia 

4. irudia. Zalamako zohikaztegiaren hazkuntza-tasa bertikalak (HBT-ak) datatutako Holozenoko tarte 
desberdinetan (akrotelmoa baztertuta). Puntuen marra gorriak HBT-en bataz besteko balorea adierazten 
du Holozeno osorako.
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erlatiboa dela esan daiteke, zohikaztegiaren inguruko oin isolatuen mendekoa, eta 
haren jatorri autoktonoa onartuko dugu kantauriar zonaldearen ekialdean.

Pinudi horiek 7.585 OL kal. U baino lehenagotik daude, baso hostoerorko- 
rren garapena eman ahala. Batez ere hurritz eta Quercus hostoerorkorrak nagusitu 
ziren zonan. Aipatu beharra dago intxaurrondoak daudela, ugariak ez diren arren 
(< % 2). Holozenoaren amaieran, sartutako espezietzat hartzen da, nahiz eta azken 
hamarkadetan burututako ikerketek, bere jatorri autoktonoa proposatzen duten Ibe-
riar Penintsularako, Ordunte Mendien inguruan, esaterako. Era berean, erriberako 
espezieak identifikatu dira, haltza, lizar eta sahatsa, horien artean, seguru aski es-
kualde mailan.

6.500 OL kal. u-tik, fenomeno interesgarri bat hauteman da: ingurunearen al-
daketa kantauriar zonako lehen komunitate neolitikoen eskutik. Diagramak basoa-
ren atzera egite bat islatzen du. Lehen deforestazio prozesu horiek gehien eragiten 
dituzten baso masa hostoeronkorrekoak dira, batez ere hurritz eta haritzak, tokian 
aurkitu daitezkeenak. Atzera egite horrek jatorri antropiko nitrofiloko landarediaren 
garapenarekin egiten du bat. Gizakien presentziarekin estuki lotutako espeziak dira, 
Aster, Cardueae, Cichorioideae eta Dipsacus fullonum espezieak, besteak beste, zei-
nen ehunekoen gehikuntzak fase antropikoa argi markatzen duen. 

Paisaiaren aldaketa prozesu horrek eremu horietan Neolitikotik burutzen ziren 
ekintza ekonomikoen eragina jasan dutela dirudi. Inspirazio antropozoogenoko lan-
darediaren presentziak (Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Plantago major/me-
dia, Urtica dioica), onddo koprofiloen ascosporen presentziarekin batera (Sordaria 
sp.), eremu honetako abeltzaintza jardueeren menpekotasuna ematen du aditzera 
(Pérez-Díaz et al., 2016). Ebidentzia guzti horiei, paisaiaren erabilera irekia ere ge-
hitu behar zaio. 

Zuhaitzen atzera egitea, graminoen larreen, komunitate antropiko nitrofiloen eta 
artzaintza ekintzen gorakada hautematen den une berean (komunitate antropozoo-
genoak eta Sordaria sp.) hautematen da, non taxoi pirofilo bat hauteman den, As-
phodelus albus, eta, horrek, tokiko suteak areagotu zirela iradokitzen duen. Gauza 
bera gertatzen da mikrofosil pirofilo ez den onddo baten askosporen agerraldiarekin, 
Chaetomium sp. Pirofiloen eta, beraz, suteen intzidentzia horrek jatorri naturala 
duela pentsa dezakegu. Hala ere, lehen aipatutako antropizazioaren beste ebiden-
tziekin aldiberekotasunak, sute horien jatorri antropikoa iragarritzen dute, paisaia 
irekitzeko baliabide gisa.

Zalamako zohikaztegian detektatutako beste fenomeno interesgarri bat pagadiak 
hedatzea da. Bere lehen agerraldia erregistro palinologikoan 3.900 OL kal. u ingu-
ruan hautematen da, nahiz eta 3.300 OL kal. u-tik etengabe hautematen den, eta 
geroko hedapena, tokiko formazio nabarienetariko bat bilakatu den.

Ondorioak
Zalamako zohikaztegirako zehaztutako ezaugarri geokimikoak estaldura-zohikaztegi 
onbrotrofikoenak dira, eta haien profilean zeharreko portaera patroia ez dea sakonta-
sunaren arabera aldatzen zohikaztegiaren azala asaldatu duten degradazio mekanis-
moen ondorioz. Beraz, erregistro erabilgarri eta funtsezkoa izaten jarraitzen du dina-
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mika klimatikoarekin eta antropizazioarekin erlazionatutako tokiko zein eskualdeko 
patroi edo ereduak aztertzeko. 

Zohikaztegiaren erantzunak holozeno garaikko klima garapenren aurrean, haz- 
kuntza-tasen ikuspuntutik ulertuta, bat dator Iberiar Penintsulako estaldura-zohikaz- 
tegientzako ezarritako garapen ereduekin eta mundu mailan ipar hemisferio osoko 
iparraldeko zohikaztegien garapen ereduekin. 

Azken 8.000 urteetako landarediaren eboluzioak pinudien hasierako agerraldi 
nabari bat ematen du aditzera, baina ondoren joera erregresibo bat izan zuela irado-
ki du. Horrekin batera, hosto erorkorreko basoak asko nabarmendu ziren Ordunteko 
Mendietan. Eremu honek prozesu historikoen joan etorrien eragina jasan zuen, hala 
nola, Neolitikoan zeharreko ekonomia produktiboaren ezartzea, eta, horrek, mendi 
paisai honetan aldaketa nabariak utzi zituen.
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