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Oihanak lanjerean
Oihanak desagertzen badira, animaliak ere desagertzeko lanjerean dira. Hauetarik zein
dira mehatxatuenak ?
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Ba ote dakizu nola egin behar litekeen oihan tropikalen salbatzeko ?
Zure ideiak idatz itzazu.
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Desoihantzea

Erranaldiak berridatz itzazu hutsuneak betez.
desoihantzea – euri azidoak – desagertzen – uholde – basamortutzeari
Anitzetan . . . . . . . . . . . . . . . .lurzoruaren higaduraren kausa da. Lurzorua higatuz,
azkenean eskualdea . . . . . . . . buruz doa. Airean, kutsadurarengatik . . . . . . . . . .gero
eta gehiago gertatzen dira. Hauek arbolei hostoak erretzen dizkiete.
Desoihantzea nagusi denean, animalia eta landare anitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dira.
Euri erauntsi handiak diren lekuetan zuhaitz eta oihanak desagertuz, . . . . . . . . . . . .
gehiago izaten da.

Eman dezagun oihan tropikal bat azkarki murrizten dela eta leku horretan tribu bat betidanik bizi zela. Jende horiei zer gertatuko zaie ? Konta eta idatz ezazu.
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Nazio Batuen Laborantza eta Elikadura Erakundearen (NBLEE)
azken txostenaren arabera, oihan hektareak milioika erre dira.

Oihan azaleraren bikakaera, 10 urtez
Ipar Amerika

Hego Amerika

Europa

Afrika

Asia

+%2

-%9

+%1

-%8

- % 12

Oihanak munduan lurrazalaren %26,6a estaltzen du.
2010ean, 1990 urteari konparatuz, munduko oihanen azalera
%40z apalduko da. Urtero 15,4 milioi hektarea oihan suntsitzen dira.

Oihan azaleraren bilakaera (grafikoa)
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1999ko ekaitz handia
1999ko abenduan, bi alditan eta 48 oren barne, Frantzian, haizeak mendebaldetik
150km/h-ean ufatzen zuen. Lehenik, abenduaren 26an Bretainia hunkitu zuen. Bigarren
aldian, 27an, Charente-Maritime-eko eskualdea jo zuen.
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Ingurumena

Eri den oihana nola senda?

n
Euskalduno
egunkaria
2002/12/29

Uztaritzeko basoa sendatzeko 100 urte guziz arraberritu behar dela dio ONFek
Aitor Renteria /Uztaritze

Uztaritzeko oihana eri da. 1989, 1991, 1994 eta 1995ean
ere idorte latzak jasan zituen. Idorteaz gain, oidio edo gaitz
zuri izeneko gaitzak usu erasotzen dio oihanari. Ez du
arbola zuzenean hiltzen, baina hostoak zuritzen ditu eta
arbola ahultzen. Ondorioz, gainerateko eritasunek arbola
aise kalitzen dute eta hiltzen. Hirugarren arazoa adina da.
Oihaneko zuhaitz gehienek 150-200 urte inguru dituzte.
1976z geroztik haritzek beldar eta lupuen eraso latzak pairatu dituzte. Gainera, ezponda gainetan hazitako haritzak
ez daude lur egokietan, eta iraupena kolokan dute.
Gaztainondoak abantzu desagertu dira, lupuak eta beldarrak jota. Landaketa guziek porrot egin dute.
Frantziako Oihanetako Bulegoak (ONF) lur sailka egin diagnostikoak argi gorriak piztu ditu. Zuhaitzak hiltzeko arriskua aski handia da 182,13 hektareako eremuan, 118,19
hektareatan arriskua handia da, eta 72,45etan biziki larria
da. Orotara 190 oihan hektarea inguru jomugan daude,
Hardoia, Ameztihandia eta Mentaberrikoborda inguruetan.
Oihana Uztaritzeko herriarena da; beraz, zaintzeko baliabideak urriak dira. Herriak mendeetan zehar ustiatu du oihana, batez ere berotzeko eta, hein apalago batean, zurgintzarako. Hori dela eta, aitzina 30 urte guziz mozten zituzten
zuhaitzak egurretarako, gerora adar berriak has zitezen.
Orain, aldiz, zura gutiziatzen da, eta horretarako haritzak
100 urte behar ditu.
1976an idorte latza izan zuen Ipar Euskal Herriak, eta
Uztaritzek bereziki. Horren ondorioz, ondoko urteetan hainbat eta hainbat zuhaitz hil ziren. Zuraren beharrari ihardukitzeko, Herriko Etxeak eukaliptoa landatu zuen 1986an,
baina hura izozte urtea izanki, landare landatu berri oro hil
ziren. 100 biztanle inguruk egiten dute egurra urtero,
bakoitzak 10 estera inguru. Azken 11 urteetan 11.000 estera egin dira. Bildutako egur guzia haritz idorra zen.
Idortearen ondorioz milaka dira haritz hilak, batzuk zutik
oraindik, anitz sasipean.
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Irtenbideak bilatzen
Oihana artatu eta egungo egoera zuzentzeko, bi proposamen izan dira. Oihanaren egokipen eta antolaketa bermatzeko txosten bat egiteko xedea agertu zuen ONFek, 20002014. urteko epean plantatzeko. Bertze aldetik, Uztaritzeko
Oihanaren Babeserako Elkarteak (UOBE) «lehengo zaharren
moldeak erabiltzea» aldarrikatu zuen, hau da, ez hunkitzea
oihana eta orain bezala uztea. Herriko Etxeak ez du oraindik erabakirik hartu, eta beranta metatzen ari da, oihan
politikarik ez delako erabaki.
Arazoa bihurria da, alde batetik, ONFek soilik proposamenak egin ditzakeelako. Erabakia Herriko Etxeari dagokio,
baina aurrekontua ere herritik elki behar da, eta ekonomi
zailtasunak sortzen dira. Bestaldetik, UOBEn ehiztariek eragin nabarmena dute. Oihanaren ezagutza, berezkoa, pragmatikoa daukate, baina ehizaren ikuspegitik egina oro har.
Oihan osoa arraberritzeko proposamena
Marc Pascouau ONFeko oihan ingeniariak oihan osoa arraberritzea proposatu du. Uztaritzekoa 52 lur sailetan banatzen du. Arbolen arraberritzea bi moldetan egin daiteke: lur
sail osoa moztu, edo hautuzkoa, erran nahi baita lur sailaren baitan moztuko diren arbolak hautatuz. Xedea
Uztaritzeko oihana 100 urteren buruan arraberritzea da.
Egungo zuhaitzen adina kontuan hartuz (120 urtetik gorako
anitz), ez badira mozten epe laburrean oraindik hauskorragoak izanen dira, eta tratatu beharreko guneak anitzez handiagoak.
Horretarako, ONFren txostenean oreka heinari doakiona
baino eremu handiagoa proposatzen da. Horrek diru iturri
handiak eskatzen ditu Uztaritzeko herriaren partetik.
ONFren txostenaren arabera, 100,61 hektarea arralandatu
beharko lirateke 15 urteko epean, ondoko hamabostekoan
121,75 gehiago, gero 162,78 ha, eta, azkenik, 132,10 ha;
60 urteren buruan, orotara 528,40 hektarea.
segida ondoko orrialdean
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Astialdia
Gero eta bisitari gehiago, batez ere uda aldean
Oinez, bizikletaz, gero eta gehiago dira egun-pasa
Uztaritzeko oihanera joaten diren bisitariak. Horren karietara astialdi gune bat egokitu dute Untzilarreko hegoaldean
eta beste bat Ingelesen Gurutzearen iparraldean. Baionako
hirigunetik dagoen hurbilenetarikoa da, hain zuzen ere,
Uztaritzeko oihana.
Uztaritzeko biztanleria, berriz, bikoiztu da azken 30 urteetan, eta horren eragina gero eta handiagoa da oihanean.
Horren karietara, Uztaritzeko Herriko Etxeak jakinarazi du
ez duela oinezkoendako bide berririk egin nahi.
ONFek, berriz, itun bat eratzea proposatu du, ehizaren era
gozpenak arautzeko. 1996ko urrian Uztaritzeko auzapezak
agiri bat plazaratu zuen. Agiri horren bidez, oinezkoen presentzia debekatzen zuen usategietatik 300 metrora.

Izena :

Animaliak
Ehizaren eta oihanaren oreka atzeman behar da.
Basapiztiei dagokienez, ez da kontaketa zehatzik egin,
baina aurkeztuko den egokipen plangintzaren arabera, 90
basahuntz egon litezke, hau da, 14 buru 100 hektareaka.
Kopuru hori oihanak onar dezakeena baino gehiago da,
kontuan hartuta basahuntzek landare gazteei egiten dieten
kaltea. Horrez gain, azkonarra, erbinudea, katupitotxa,
lepazuria, urtxintxa eta miru zuri zein gorriak daude.
Ehizatu edo arrantza daitezkeen animalien artean, azeria,
basurde ugari, untxia, erbia, oilagorra, usoa, xipa eta purriloa daude, besteak beste.
14 usategi daude oihanean, eta bost urtetarako alokatzen
zaizkie Uztaritzeko biztanleei. Alokairua 100tik (2.500
pezeta) 20.000 libera (milioi erdi pezeta) artekoa izan daiteke urtean. Horrez gain, basurde hazkuntza bat dago alokairuan.
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Testu bakoitzari bere izenburua lot iezaiozu.

Lurberritzeko
egiten diren oihan suteak

Mendi suteak

Orrazdunen landaketak eta neurriz ka
npoko
egur xahuketa

Ekaitzak

Euri azidoak

adibidez. Hango oihan publikoetan, 19,5
n eskualde zenbaitetan, Lorrena aldean
zitue
egin
rriak
iziga
ur
mak
tzak
ekai
1999ko
r ateratzeko, eta eroriak ziren
ren heinekoa. Egur hori ahal bezain laste
3 egur desegin ziren ; zazpi urtez egindako uzta
milioi m
eta Kanadako oihanzainei
Belgikako, Alemaniako, Errumaniako, bai
,
tziak
Fran
in,
arek
xede
o
tzek
balia
zuhaitzen
dei egin zien.

Kutsadura atmosferikoak dakarren fenomenoa da hau. Industriako lantegiei, auto eta hegazkinei gas kutsatzailea darie. Gas hori
bera azido bilakatzen da uraren eta eguzkiaren kontaktuan : lurrera erortzen da euri, elur edota laino azido gisa eta hori milaka
kilometro airean iragan ondoan. Ondorioz, zuhaitzen hostaila horitzen da eta hostoak, azidoak errerik, erortzen dira. Hostorik
gabe, zuhaitzak hiltzen dira, elikatzeko beharrezkoa zaien fotosintesia ezin eginez geroz.
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Marrazki honetako argibide-taula osa ezazu hitz hauek beren lekuan emanez :
oihan tropikala
oihan boreala
oihan epela

...........................

...........................

...........................

Jakin
Oihan tropikalak Kantzer tropikoaren eta kaprikornio tropikoaren artean kokatzen dira.
Oihan borealak aldiz lurralde hotzetako oihanak dira.
Egia ala ez ?
Oihan tropikalak desagertzen ari dira.

BAI

EZ

Europan oihan naturalak (berezko oihanak) desagertuak dira.

BAI

EZ

Oihan epela “taiga” ere deitzen da.
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