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Aurretik buruturiko lan batean (Herrera, 2001) Urkiolako Parke Naturalean (Bizkaia) kokaturiko urkidi-pagadi dinamika berreiki zen. Lan honetan haritz kanduduna (Quercus robur) eta ametzaren (Quercus pyrenaica) urteroko hazkuntza-eraztunen analisiaren bitartez baso berdinaren dinamika aztertzen da. Bi espezieen oin guztiak 50. hamarkada ondoren ezarri dira, Q. pyrenaica-k
maximoa hor izanik eta Q. robur-ek aldiz ondoren. Bien kasuan, hazkuntza askapena 60. hamarkadan gertatzen da.
Giltza-Hitzak: Dendrokronologia. Baso-dinamika. Quercus robur. Quercus pyrenaica. Jarraiera.
En un estudio previo (Herrera, 2001) se reconstruyó la dinámica de un abedular-hayedo situado en el Parque Natural de Urkiola (Bizkaia). El presente trabajo estudia la dinámica del mismo bosque mediante el análisis de los anillos de crecimiento de roble pedunculado (Q. robur) y melojo
(Q. pyrenaica). Todos los pies de ambas especies se instalaron a partir de 1950, en Q. pyrenaica el
establecimiento máximo se dio en esta misma década mientras que en Q. robur fue posterior.
Ambas especies presentaron una liberación del crecimiento en la decada de los 60.
Palabras Clave: Dendrocronología. Dinámica forestal. Quercus robur. Quercus pyrenaica.
Sucesión.
Un étude antérieur (Herrera, 2001) a reconstruit la dynamique d’un bois dominé par bouleaux
et hêtres, au Parc Naturel d’Urkiola (Bizkaia). Ce nouveau travail analyse la dynamique du même
bois, au moyen de l’étude des cernes de croissance de chêne pedonculé (Q. robur) et chêne tauzine (Q. Pyrenaica). Tous le pieds de deux chénes s’installairent après 1950; la plupart des tauzines
s’installairent cette decade, cependant les pedonculés se sont installés plus tard. La croissance
des deux chênes subit une liberation pendant la décade de 1960.
Mots Clé : Dendrochronologie. Dynamique forestière. Quercus robur. Quercus pyrenaica.
Succession.

* Lan honek Eusko Ikaskuntzaren 2001. urteko ikerketa laguntza jaso du.
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SARRERA
Basoen dinamika azaltzen duten eredu ezberdinek, jarraieran zuhaitzek
argiarekiko duten jasankortasun-maila aipatzen dute faktore garrantzitsu bezala
(Sutherland et al., 2000). Honela, oso argi-intentsitate baxuetan hazteko gaitasuna duten espezie toleranteetatik argi zuzena behar duten aitzindarietaraino
iristen gara, bien artean tarteko estrategiak dituzten espezieak daudelarik
(Nakashizuka et al., 1992, Arévalo et al., 2000, Parker et al., 2000, Chazdon et
al., 2007).
Eredu hauen arabera, jarraiera, espezie aitzindariekin hasi, eta gero eta argipremia gutxiago duten espezie berriez ordezkatuz doa. Ekosistemak heldutasuna lortzen duenean, banako berrien sarrera, zuhaitzen bat hiltzen denean uzten
duen soiluneetan emango da (gap dynamic) eta batez ere espezie toleranteak
nagusituko dira. Soilik arraroagoak diren zuhaitz anitzen hilketaz sortutako soiluneetan azalduko dira espezie aitzindariak (multi-tree gaps) (Barden, 1980;
1989, Runkle, 1981; 1982). Espezie toleranteen ugaritasuna beraz, zuhaitz asko
hiltzen dituen eta jarraieraren hasierako antzeko egoera lortzen duen perturbazioen maiztasun altu batek bakarrik geldiarazi dezake (catastrophic models)
(Batista et al., 1998, Orwig & Abrams, 1999, Woods 2000). Bi kasuen arteko
ezberdintasuna ez dago jarraiera-seriean, baso-ekosistema ezberdinetan ematen diren perturbazioen maiztasun eta intentsitatean baizik.
Peterson & Carson (1996) autoreek bi egoerak batzen dituen eredua proposatu zuten. Eredu honen arabera, baso klimazikora iristeko modu bakarra dago:
espezie aintzindarien eta tartekoen papera, eta bai toleranteek gehiengoa lortzeko behar duten denbora ere, perturbazio-mota eta inguruneko hazi-kopuruen
menpe egotea. Espezie aitzindarien hazien presentzia handia izanik aitzindaritolerante seriea nahikoa azkarra izango da eta tarteko espezieek aukera gutxi
izango dute. Aitzindarien hazi-dentsitatea zenbat eta txikiagoa izan, tarteko espezieen garrantzia gero eta handiagoa izango da. Azken kasu honetan tarteko
espezieen bizi-iraupena luzeagoa denez, jarraieraren azken fasera iristeak denbora gehiago emango du.
Ikertutako basoan beste ikerketa dendrokronologiko bat egin zen aurretik
(Herrera et al., 2001). Bertan, gizakiak eragindako bi ekintzen ondorioz jarraiera
azkar bat eman da: lehenik, pinudi bat landatzeko bertako basoa moztu zen eta
bigarrenik, pinudi honen eta bertan zeuden beste espezieen mozketa burutu
zen. Jarraiera sekundarioa oso azkarra izan da eta pagoa (Fagus sylvatica L.),
urki aintzindaria (Betula celtiberica Rothm. & Vasc.) ordezten ari da. Dudarik
gabe hasieratik propagulu iturri anitz egon da, bai espezie toleranteenak eta bai
espezie aintzindarienak ere, eta honek, basoan jarraiera ez ohiko bizkortasunarekin gertatzea eragin du. Hori dela eta interesgarria da Quercus generoko espezieak (Q. pyrenaica Wild, Q. robur L.) partzela honetan zein joera duen ikustea.
Nahiz eta tratamendu fitosoziologiko askotan haritzak jarraiera-buru gisa hartu
(Loidi et al., 1997), genero honetako espezie asko argi-beharrekiko tarteko toleranteak kontsidera daitezke (Sutherland et al., 2000, Valladares, 2002), argi gutxiko lekuetan bizitzeko eta hozitzeko gaitasuna duen arren (Hees, 1997). Izan
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ere, genero honek partzelan aurkezten duen tamainaren egiturak, diametro txikiko klaseen erregenerazioa ematen ari dela adierazten du; bestalde, zuhaitz talde honen hilkortasun maila handia da (Laskurain et al., 2002). Kontestu honetan, partzelan beren dinamika nolakoa izan den ulertzeko aipatutako generoko
bi espezieren hazkuntza-eraztunen analisia egin da (Abrams et al. 1998; Rozas,
2001; Rozas, 2004).

1. MATERIAL ETA METODOAK
1.1. Ikerketa area
Ikerketa area Urkiolako Parke Naturalean kokaturik dago (Bizkaia-Araba). Parkeko ardatz nagusia, Kantauri-Mediterranear ur-banaketa-lerroko Durangoaldeko
mendiak osatzen dute. Orokorrean, bertako klima epel ozeanikoa da, dagokion
negu epel eta uda beroarekin. Prezipitazioak nahiko ugariak dira, Urkiolako mendateko (737 m) urteko batazbestekoa 1.655 l/m2 izanik. Prezipitazio hauek
batez ere ipar-mendebaldetik iristen dira eta balio altuenak negu eta udaberrian
ematen dira. Prezipitazio minimoak aldiz, udako urtaroetan ematen dira. Ezaugarri hauek guztiek baldintzatzen dute ikerketa area, onbroklima hiperhezea
bihurtuz. Termotipoa berriz, muinotar eta menditar bitartean aurkitzen da.
Biogeografikoki, lurralde osoa Eskualde Eurosiberiarreko Kantauri-Atlantiar
Probintziako Kanturiar-Euskaldun sektorean dagoen Santandertar-bizkaitar azpisektorean kokaturik dago (Berastegi et al., 1997).
Txupitaspe izeneko ikerturiko basoa, Eskubaratz eta Anboto-Alluitz mendikateen artean dagoen gain batean aurkitzen da. Urkiolako mendatetik gertu dago,
Txakurzulo izeneko lekuan hain zuzen ere. Bi hektareatako azalera dauka eta
500 eta 600 metrotako altitudeen artean kokaturik dago. Ikertutako partzelak,
21 eta 38º arteko malda eta ipar-ekialdeko esposizioa du. Basoaren substratoa
hare-harriz osatua dago. Bere Ipar-ekialderanzko esposizio eta substrato azidoa
dela eta, landaredi potentziala pagadi azidofiloa izango litzateke; hala ere haritzaren landaredi potentziala izango litzatekeenaren zonarekin mugan dago.
Egitura floristikoari dagokionez, baso hau oso dibertsoa da. Bertan, urkia
(Betula celtiberica) nagusitzen da (343 oin/Ha: bizirik daudenen zuhaitzen
artean %38a), pagoarekin batera. Azken hau hala ere gutxiago azaltzen da 223
oin/Ha-ko dentsitatearekin (Fagus sylvatica ; bizirik daudenen %25a) (Laskurain
et al., 1998). Bi espezie hauek beste espezie askorekin nahasturik daude, hala
nola, haritza (Quercus robur), ametza (Quercus pyrenaica), haritz kandugabea
(Quercus petraea Liebl.) eta baita hurrengo hauek ere: gaztainondoa (Castanea
sativa Miller), gereziondoa (Prunus avium L.), artea (Quercus ilex L.), lertxuna
(Populus tremula L.), sahats iluna (Salix atrocinerea Brot.), astigar zuria (Acer
pseudoplatanus L.), haltza (Alnus glutinosa Gaertner.), otsalizarra (Sorbus
auccuparia L.), hostazuria (Sorbus aria Crantz.) eta intsinis pinua (Pinus radiata
Don.).

Naturzale. 19, 2008, 185-197

187

Tamayo, I. [et al.]: Urkidi-pagadi baten dinamika: Quercus-en dendrokronologia

Basopean bi zuhaixka geruza agertzen dira, bata altua, urritza (Corylus avellana L.), txilar zuria (Erica arborea L.), udareondoa (Pyrus cordata Desv.), gorostia (Ilex aquifolium L.), zumalakarra (Frangula alnus Miller.) eta elorri zuria-z osatua (Crataegus monogyna Jacq.) eta bestea baxua, ahabia (Vaccinium myrtillus
L.), sasia (Rubus sp.), txilar kantauriarra (Daboecia cantabrica C.Koch.), txilar
burusoila (E.vagans L.), ainar arrunta (Calluna vulgaris Hull.), Hypericum androsaemun L., atxaparra (Lonicera periclymenum L.), untza (Hedera helix L.) eta
apomahatsa-z (Tamus communis L.) osatua. Ikuspuntu fitosoziologikoaren arabera basoa Salici atrocinereae-Betuletum celtibericae arteko trantsizio garaian
dago (Loidi et al., 1997).
1.2. Laginen ateraketa eta prestaketa
Laginketa 2000-2001 neguan egin delarik, partzela guztitik, zoriz, bi espezieren 36 lagin hartu dira (26 Q. robur eta 10 Q. pyrenaica).
Hagloss barrenaren bitartez zuhaitz ale bakoitzeko lagin bat atera da, maldarekiko norabide berean eta garaiera konstantean (50±5 cm). Laginketa garaiera
horretan egin da, batetik, barrenaren mugimendua baimentzeko eta bestetik,
gero eta gorago urte gehiago galtzen direlako. Zuhaitz baten adin zehatza jakiteko, laginketa, enborraren oinean egin beharko litzateke (St. Pierre et al., 1992,
Östlund & Linderson, 1995, Gutiérrez et al., 1998). Baso natural batean horrelako laginketa batek lurzoruan suntsipen asko eragin ditzakeelako eta lan izugarria delako, laginketa 50 cm-tako altueran egin da (barrena maneiatzeko behar
haina leku behar baita).
Laginen nahasketa, hausketa eta bihurdurak ekiditeko garrantzitsua da
garraio modu seguru bat aukeratzea. Horregatik laginak garraiatzeko 6 mm-tako
barne-diametroa duten kuprezko hodiak erabili dira. Lagina egur zati batean ipini da. Egur zati honetan lehenagotik, laginaren diametro berdineko eta sakonera
erdiko kanale bat egin da, bertan lagina ipintzeko (itsasteko). Aurreko urrats hau
egiteko lagina lehortzea itxaron da (ingurugiro tenperaturan), orduan tamaina
murrizten baita. Behin lehortuta, lagina egur-basean ondo atxikitzeko kontaktuko pegamento bat erabili da.
Eraztunak neurtzeko, lagina ondo leundu behar da. Lehenik eta behin, euskarriaren alturara murriztu behar da eta honetarako lijatzeko makina bat erabili
da. Ondoren, eskuz lijatzen jarraitu da granulazio loditik finerarteko lijen bidez.
6 lija erabili dira 50-eko granulaziotik 1200-eko granulaziorarte. Lagin bakoitzeko eraztunak identifikatu, zenbatu eta egoki datatu dira. Dataziorako, eraztunen
zenbaketa egin da enborraren azaletik gertuen dagoen eraztunetik hasiz. Eraztun honetatik eta denboran atzera eginda, eraztun bakoitzari urte bat egokitu
zaio. Hau egiteko Lintab makina erabili da (Leica MS5).
Hurrengo pausoa sinkronazioa da, teknika hau klimaren eraginean oinarritzen da. Kontutan hartuta makroklimak, zona berdineko ale guztiei antzera eragiten diela, eraztunen jarraieratan sinkronia bat ematen da (Fritts, 1976). ITRDBview programa (Varem-Sanders, 1996) erabili da eraztun zabalera adierazten
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duten bi jarraieren grafika konparatzeko. Horrez gain, aurreko programa honi eta
ikuspen hutsari laguntzeko COFECHA programa erabili da (Holmes et al., 1986a).
Honek jarraiera bakoitza Erreferentziazko Kronologia batekin konparatzen du.
Erreferentziazko Kronologia hau eratu baino lehen, adinaren, konpetentziaren
eta lagin bakoitzaren aldakortasunaren efektua gutxitu edo desagertarazi behar
da. Horretarako jarraiaren estandarizazio bat egiten da. Estandarizazioa, spline
delako kurba baten bidez (Cook & Peters, 1981) egin da. Lagin guztien estandarizazioa ARSTAN programa (Holmes et al., 1986b) erabili da.
1.3. Alometria
Zuhaitzen diametro eta adinaren artean erregresioak egin dira aldagaien
artean erlaziorik dagoen jakiteko. Zuhaitzaren diametroa bi norabidetan neurtu
da: bata maldarekiko norabide berdinean eta bestea azken honen perpendikular, adinarekin erlazio egokiena zeinek daukan ikusteko. Analasi hauek SPSS
v.8.0 (Anónimo, 1998)-ren bidez egin dira.
1.4 Basoaren perturbazioen datazioa
Baso-estalduran perturbaziorik egon den jakiteko hazkuntza-aldaketaren
portzentaiaren teknika erabili da (HA%) (Lorimer & Frelich, 1989; Nowascki &
Abrams, 1997). Berau batazbesteko mugikor bat da (1) eta puntu bakoitzean
aurreko 10 urteetan hazi denaren batazbestekoa hurrengo 10 urteetan hazi
denarekin konparatzen da puntu bakoitzean.
HA% = [(M2-M1)/M1]* 100

(1)

Non, M2 =aurreko 10 urteetan hazi denaren batazbestekoa eta M1= ondorengo 10 urteetan hazi denaren batazbestekoa diren. Perturbazioak detektatzeko muga %50.an jarri da (Herrera, 1999). Teknika hau batazbesteko kronologiarekin egokitzen da urte gutxiago galtzeko.

2. EMAITZAK
2.1. Erlazio alometrikoak
Aztertu diren Q. robur eta Q. pyrenaica-ren kasuan, zuhaitzen adinaren eta
diametro-tamainaren artean erlazio lineal bat dagoela ikus daiteke (1. irudia).
Zuhaitzen diametroa bi norabideetan neurtu da (bata, lurzoruko maldaren norabide berean eta bestea, maldarekiko norabide paraleloan), batetik joera ikusteko eta bestetik neurketen norabideak emaitzetan eraginik duen ikusteko.
Korrelazio hauek antzekoak dira maldarekiko bai zentzu perpendikular eta
bai paraleloan, bertan ateratako balioak oso antzekoak izanik (Q. robur r=0,78
eta r=0,76; Q. pyrenaica r=0,83 eta r=0,78) eta beren artean ezberdintasun
esanguratsurik ez egonik (p>0,0001).
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1. Irudia. Adin eta diametro arteko erlazioa

Zirkulu zuriak eta erregresio lerro ez jarraia Q.robur-i dagozkio (n=26), r=0,78 **. Lauki beltzak eta
erregresio lerro beltza Q.pyrenaica-renak dira (n=10), r=0,83**. Diametroak, lurzoruko maldarekiko
norabide paraleloan neurtu dira.

Diametro eta adinen erlazioen arabera klase bakoitzerako 3 tarte bereiztu
dira (1. taula). Bi Q. robur, tarte hauetatik kanpo utzi dira, N6 eta M11 hain zuzen
ere. N6-ren adina 28 urtetakoa da eta 41,5 cm.tako diametroa du; M11-ak aldiz,
35 urte ditu eta 18 cm.tako diametroa du. Bi zuhaitz hauek ikerketa arean gune
ezberdinetan daude (6. irudia).
1. Taula. Zuhaitzak, duten diametroen arabera, lau klasetan ezberdindu dira.
Klase bakoitzari dagokion adin tartea ere adierazi da
Klasea
1
2
3

Diametro
tartea

Adin tartea
Q. robur

Adin tartea
Q. pyrenaica

[7-17]
[18-28)
≥28

18-29
29-33
31-47

18-37
37-50

2.2. Hazkuntza
Zuhaitzen eraztunen tamaina neurtuz lortu diren emaitzek hazkuntzari buruz
informazioa ematen dute (2. Irudia). Q. robur espeziearen kasuan hazkuntza
erreadialaren kurba 5 indibiduo sinkronizatuz lortu da eta Q. pyrenaica-rena
berriz 6 indibiduoarekin.
Ikerketa aldian zehar Q. robur-en hazkuntza funtsean aldaketak jasan ditu.
Lehenengo urteetako hazkuntza (1954tik 1968ra) baxua izan da (0,202
cm/urte), igotzeko joera txiki batekin. Ondoren, bapateko hazkuntza bat izan du
(1969-1974 bitartean) batazbesteko balio oso altuekin (0,673 cm/urte). Hazkuntza handi hauek eta gero, hazkuntza baxuagoko fase batean sartu da (19751992). Azkenik, 1992tik ikerketa egin denerarte hasieran topatutako balio antzekoak ageri dira (0,235 cm/urte).
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2. Irudia. Q. robur (zirkulu zuriak) eta Q. pyrenaica (lauki beltzak) zuhaitzen
eraztunen tamainak urteetan zehar eduki dituen aldaketak

Irudiko lerroa, lagindu diren 36 indibiduoak konparatu eta sinkronizatu ondoren lortu da.

Q. pyrenaica-ak antzekotasun handiak dauzka aurreko espeziearekin, baina
kasu honetan tarte moderatuagoekin. Haseran (1950-1958 bitartean), aurreko
espeziea bezela, hazkuntza baxua du (0,283 cm/urte) baina kasu honetan txikitzeko joerarekin 1969-1975 arte, orduan lortu baitu balore altuenak (0,425
cm/urte). Momentu honetatik aurrera, hazkuntza konstante mantendu da baina
balore baxuagoetan (0,34 cm/urte). Hala ere gorabehera batzuk egon dira, batez
ere 80. hamarkada bukaerako lehorteetan.
2.3. Hazkuntza tendentziak
Bi espezieek askapenak aurkezten dituzte: Q. robur-ek oso argiak eta Q. pyrenaica ez hain argiak (3. irudia). Arrigarria da baina Q. robur-en kasuan, askapena, pinudia moztu zeneko garaiaren aurretik gertatzen da, nahiz eta batazbesteko hazkuntza adierazten duen grafikan bi espezieek, garai berdinean maximoa
bat aurkezten duten (2. irudia).

3. Irudia. Q. robur (zirkuluak) eta pyrenaica (karratuak) espezieen
hazkuntzaren tendentzia

Lerro ez jarraiak % 50eko HA (perturbazioak detektatzeko muga) erakusten du.
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Q. robur espeziean (1962-1968) bitartean gainditzen da % 50eko balorea. HA
altueneko urtea, perturbazioa gertatu den urte gisa hartzen da eta Q. robur espeziearen kasuan 1963 urteari dagokio (3. irudia). Q. pyrenaica-k berriz, (19631971) artean gainditzen du % 50eko lerroa (3. irudia). Espezie honen kasuan, HA
altuenak edo perturbazioak jazo direneko urteak 1968 eta 1969 dira.
HA %50 baino altuagoa duten indibiduoak ikerketa arean duten kokapena begiratuz (4. irudia), hauen banaketa zabala dela ikus daiteke. (1963-1971) urteen
artean 9 Q. pyrenaica daude eta hauetatik bik ez dute aurkezten HA gorakadarik,
T10 eta D3 (hilik dago) indibiduoek hain zuzen ere. (1962-1968) bitartean 5 Q.
robur daude eta hauetatik 2 dira HA %50 baino baxuagoa dutenak: C6 eta B5.

4. Irudia. Q. robur (1962-1968) (R) eta Q. pyrenaica (1963-1971) (P) urte
tarteetan HA %50 baino altuagoa dute

Letra txikiz azterturiko gainontzeko zuhaitzak.

Urte guztiak zenbatuz, espezie ezberdinek izan duten jazarpenari buruzko
informazioa lor dezakegu (5. Irudia). Hala ere kontutan hartu behar da, 50 cm
zuten garaia jakingo dugula eta ez noiz jazarri ziren, horretarako egin behar diren
kalkuluak ez baitira zuzenak, batez ere itzalarekiko toleranteak diren espezietan.
Q. robur-entzat erreklutamendu konstante bat dago askapenaren momenturarte.
Ondoren jazarpen kopuru maximoa lortzen da azkeneko 15 urtetan zehar desagertzen den arte. Q. pyrenaica-k jokaera ezberdina aurkezten du: jazarpen maximoa 50. hamarkadaren lehenengo urtetan aurkezten du eta 80. hamarkadaren
amaierako perturbazioekiko erantzun txikiagoa aurkezten du.
192
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5. Irudia. Q. robur (zuriz) eta Q. pyrenaicaren (beltzez) ezarpen unea eta
indibiduo kopurua

3. EZTABAIDA
Baso honetako zuhaitzek, Betula eta Fagus-en kasuan bezela (Herrera,
1999), adina eta tamainuaren artean erlazio zuzen egokia aurkezten dute. Erlazio honen arabera, konfidantza tarte egoki baten barruan, basoko zuhaitzen adina atera daiteke. Adin eta tamainaren erlazio honetaz gain, garrantzitsua da
zuhaitz batek erlaizo honekiko duen aldakortasuna eragiten duten faktoreak ezagutzea. Honekin lotuta, erlaziotik gehien urruntzen diren 2 haritz hartu dira (M11
eta N6). Lehenengoak hazkuntza erradiala baxua du (35 urterekin 18 cm urtetako diametroa) kokaturik dagoen ikerketa-karratuan zuhaitz dentsitatea altua
baita (14 zuhaitz eta hauetako bi hilik) eta gainera espezie nagusia pagoa delako. Bigarren haritzak espero dena baino hazkuntza handiagoa du (28 urterkin
41.5 cm-tako diametroa) bere ikerketa-karratuko zuhaitz dentsitatea baxua delako (6 zuhaitz) eta gainera zuhaitz gehienak (Q. Robur bat izan ezik) Betula celtiberica dira. Honek guztiak, bai dentsitatea eta bai honen izatea, zuhaitzen hazkuntzan eragina duten faktoreak direla adierazten du.
Quercus ezberdinen diametro hazkuntzak, pago eta urkiek duten hazkuntza
heinaren barne daude (Herrera et al., 2001). Bi kasuetan, hazkuntza maximoak
60. hamarkadaren amaieran aurkezten dira. Hazkuntza maximo hauek pinumozketarekin bat datoz eta mozketaren aurretik zuhaitzek hazkuntza erradial
baxua zutela ikusi da. Pinu-mozketa ondoren (Herrera et al., 2001) bi espezieak
hazkuntza gorakada jasaten dute, Q. robur aleetan Q. pyrenaica-n baino nabarmenago. Erantzun honek, espezieak argi eskasiko baldintzetan zeudela (Orwig &
Abrams, 1994) eta beraz, gutxienez erdi-itzaleko espezieak direla adierazten du.
Antzekotasun hauetaz gain, ametzak eta haritzak jokaera ezberdintasun aurkezten dituzte. Haritzak, asalduren aurrean erantzun bortitzagoa du eta beraz,
lehiakidetza handiagoko baldintzetan zegoela ondoriozta daiteke. Bi espezieen
ezarpen ereduan ere ezberdintasunak daude (4. irudia): 70. hamarkada hasieran, bigarren asaldura ondoren, Q. robur-ek ezarpen erregular eta zentratuagoa
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du. Ezberdintasun hauek, 2 espezieen eredu espazial ezbedinaren ondorio izan
daietezke: ametza, ikerketa-area mendebaldean ugariagoa da (5. irudia), bertan
pago dentsitatea baxuagoa delarik eta gune xeriko eta argitsuagoa da. Hala ere,
Q. pyrenaica-ren ernaberritzeko gaitasuna kontutan hartu behar da, honi esker,
oin asko errondotik eratorri baitira. Orain aipaturikoa garrantzitsua da, batetik,
ezaugarri honetako espezieek genero berdineko taxoiek baino edukin eta hazkuntza baxuagoa dutelako (Bond & Midgley, 2001) eta beraz, hazi bidezko birsorketak fidagarritasun txikiagoa duelako eta bestetik, basogintzan erabilera
ezberdina duelako. Ametzek, oin anitzdun indibiduoak eman ohi dituzte eta
“resalveo” izeneko teknika bidez oinetako bat uzten da. Jazoera honek, lehenengo baso-mozketa ondoren, 50. hamarkada hasieran, bigarren mozketan baino (70. hamarkadaren amaieran) ametz ezarpen gehiago egotea azal dezake.
Q. pyrenaica-ren askapena pinudiaren asalduraren ondoren ematen da, arrigarria da berriz Q. robur-en askapena asaldura baino lehenago jazotzea. Batazbesteko mugikor motzagoa erabiliz (5 urte) burutu den azterketa finagoan emaitza bera da (6. irudia). Hamarkada hasieran baso aktibitatea egon zeneko ezagutzarik ez dagoenez, zaila da askapenaren arrazoiak ematea. Hala ere, pagoan
joera bera ikusi da, 60. hamarkada hasieratik %HA-ren emendioa zegoela ikusi
da (Herrera, 1999).

6. Irudia. Q. robur (zirkuluak) eta pyrenaica (karratuak) espezieen
hazkuntzaren tendentzia

Lerro ez jarraiak % 50eko HA (perturbazioak detektatzeko muga) erakusten du.

Gaur egun, bi espezieek hazkuntza maila ertaina aurkezten dute, pagoarena
baino zerbait baxuagoa (Herrera, 1999) baina urkiarena baina altuagoa. Gaur
egun, basoa ordezpena jasaten ari da (Oliver & Larson, 1996) eta honek Quercus eta Betula-n batez ere, hilkortasun altua eragiten du (Laskurain et al., 2002;
Li & Ma, 2003; Hou et al., 2004). Lehortuta ageri diren Quercus anitzek, lurzoru
harritsu zein sakonera txikiko espeziearentzat desegokia dela baieztatzeaz gain,
ordezpen prozesua aurrera doala ere adierazten du (Laskurain com. pers.).
194
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Eredu orokor honetan, ikerketa areako jarraiera joerak bere heterogeneitate
espaziala kontutan hartuz definitu behar dira. Honen zergaitia ez da soilik karratu ezberdinetan dentsitate ezbedinak dudelako, baizik eta areako baldintza abiotikoak homogeneoak ez direlako ere. Ikerketa arearen mendebaldea pagoarentzat lehorrago eta desegokiagoa izateak beharbada beste espezieak egotea
ahalbidetu du.
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