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LUR-ZIZAREAK.
ANIMALIA BITXI
HORIEK
Punoruan zulo bat egiterakoan maiz aurkitzen ditugun animalia lishatsu nazhagarri hcrriek lurreke anirnali
biomaaa handiena eratzen dute. lbirira higuingarria badute ere ez genituzke horregatik gaitzetsi behar lunoruaren egituraketarako zein aireztapenerako ezinbestekoak
direlako eta ondorioz honen osasun eta emankortasunerabo. Zizareeeh l u ~ a r ugaineko hondar organikeak -horbcla, gorotzak, etab.- irentsi ondoren eraldatzen dituzte eta
landañeek tuzenki asimila ditzaketen ikonposatwak
ekoizten ditustc. Tama tez, nehazaritfa rnodernoan ha in
ohizko bihurlu diren plagitiden erabilera intentsiboak
ordezkorik ez duten nekazari hauern galera ekarri du.
Lur-zlzareak edo iunbrizidoa k, Rain ezagun ~ izatcagatik.
k
anclidaen edo rizare

craz-

tunduncr filurneko ramillarlk errepresentagarriena erabren dutc 5egurashi
Ez ncakizuc artikutu honctan lur-zizareen

iezaugarrp morfciiqikoak zraitzera, ias:er
aspertuho zai tu2 tedalahoan baina badute
anrmalia haueh aipagarria den zerbalt hob,
clkdrren jarrarad daudcn mntamcñoz, lakarnez edo eraztunez osatuta egotea Metarnero guztiaFt ankekoak izan k haien barne
orqanoah erreguiarhi errepikatzen dlra ia lakairi glwtietan

5aprofagoah dlrela esaten da zmen lurzocstalYen duten hondar organthoak bait
ara haien eiikagaia Duena 700 bat miiioi
urtc Prekanbrikoan, sortu zlren eta geroztik
r:ia

inguru mota guztiak okupatreko gaitasuna

eman dien eboiurlo eranltra~iasandute, fami-

r

Iia espezic eta subespezle ugari emane2

Baina haien ehologiarcn arabera hiru taide
handrtan ~ l 1 k . adaitezke epigcoah, endogeonk eta anezikoak

Epigeoak izcnah dioen bezala

(evrgairi,

gpo i ~ r )I u r - i i z a l ~ dptlaken
~
diren material

rirgantkortan bizi dira, hots, enbor idorretan* a z * ~ n r l c ngorotzetan. horbelcan. etab
Klrmartn gcirabeheren eta harraparien men-

Bigarren taldekoek. hau da. endogeoeh
lurzoru barnean bizi dtrenez ez dute pir:rneltu beharr:k, materia organikoarekin na hasilako lurrez ellhatzen dira Europaho iurzoru
emanhorren biornasaren 20-50a osatzen
duen talde hau osa heterogeneoa d a eta horregatik beste hiru sailetan banatu ohi
dira oligohurnihoak, materia organiko gutrci
duren iurrez eiikatzen direnak eta ohizko lur.
roruaren geruza sakanenetan egoten direnak, mesohurnikak. lur haiahoiako abpratsetan eta araleko estratueiatik hurbil bizi
direnak, polihumihoak. txikiak eta hari-forrnakoak. gainazaletik gertu era sustraien rnguruan oparoak iraten dtren partihula organikoak irensten dituztenah Hiru mota hauetatik lehenengoah dira kanpoti ko eTa5OPtJ2
babestuenah zenbat eta wkonago bizi are
eta babestuago egoten bait dira.
Lunbrizido anezikoah zizare handi sarnarrak dtra, gaieria bertlkalak tndusten dituzte
eta zuioarcn Mrreratik guztiz atera gabe iurzoruko hondakinak henestan chartz~koohi.
tura dute. gero, sakoneko iurrarekin nahasi
rik, zulo barnean lrensteho nauek dtra lur gannean tarteka vhusten dltugun iur-piiakcten
egiieah Tipo ekologiko honck oso paocr garrantzizkoajokatzen dw lurraren garrain bertikalean gcruza ~ k o n e t a k olurra aralcratren
dueiako eta, bidenabar, lurzorua aireztatu eta
hornogenerzatu egitcn duelako liseri-hodltlk
igarotako partikulak ezin dute diarnetroz iiscri-hodia balno handiagoah izan eta horñeca'ik

de egoteagatih renbait moldaera bllakatu behar izan dituzte batetlk, hornohromia deiturlkoa, hau da. inguru-aren koiore berdlna
hartzea Honek harrapari poslbleen aurkako
bmurlala eraglnhor gisa j o h t z e n du Bestetlh, lehorketaren aurkaho ku5kuah eratzcko
gaitasuna eta azhcnlh, hau garrantzizkoena,
ugalketa azeferatua. ondorengo ugarr eduhlz
eta sarri ugaldur harramriek sortzen dizhieten galerak arhar konpentsa ditzaketp

uzkitik ekoiziutako partihula guztlak tamaina
berberekoak izaten dlra
TIPO ehologihoen
naketa.

aiteko

baliablde-ba-

Klimak. lurzoruak, faunak eia iandaredimotak moldatzen dute eshualde edo eremu
batcko lunbrizidoen banakera eta kopurua
Cehcn aipatu ditugun zizare-tipoen artean baiiabide banaketa bat ematen dela esan daitehe zona epcletan landareak udara-udazkenetan hilVen dira eta heretasun-baldlntzak egokiak aadira iur-tirare epigeoeh eta
batez crc anezikoek haien hondakinak husrratren diturte Horbela sarnurra eta usRltze
azkarñekoa denean aneziko ugari egoten da
cta bPraz materiala berehala geratzen da lurpelatua Barna hostoak gogorrah eta jarklhorrak izaten direnean zenbait anezlkok 'beren
ga ieriatan sartzen dltuzte, non mikrobioen
eragiria jasaten balt dute eta ondoren, jadanik bigunduta, zltareeh erraz irentSI eta aslmiia ditzahctc Batna hostoak rnola ere irentsi
ez daitczkeen kasuetan, zlrare hauek lehen
ugariak bariren ere deMgertU egiten dira
Hau. esateraho, hostozabaiak zeuden leku
batean honiferoak aldatzen b d i r a gertatzen
da. zuhaitz hauen azikulak i r e n q a i t r a h direIaho sizareenuat
Epigeoak. aurrekoah balno oportunista-

goak izan~h,anezlkoek uzten dizkieten pilaheta organikoetan bhl dlra eta anezikoak oso

ugariah badira suntsltzeralno Irilsl daltezhe

Lunbrizldo endogeoak sustraietdko matpriaiez edo anezikoeh lurperatutako zein @uriah lragazltaho rnaterlalez ellhatzen dlra Bera;. tipo ekologlko hau lnguru bero eta hezevtara ongi moldatzen da feku horletan
curi-urah iragazltako produhtuak arin deskonposatu ondoren geruza Mkonetara garraiatuak izaten bait dira Adtbidez, Afrlkako Mbanc-tan oso ugariak dira baina 5011lh eurlteuítaroetan izaten 61ra aktlboak
KFima eta landaredlaz gain lurzaru-motak
dauka garrantzia handia lunbrlzldoen banaheran Honela, lur hareatsuetan oso eskasak
izaten dira hareah ez diolako urari eusten eta
eltka-elementuak, euriak garraituta, galdu
egiten direlako

Oñohar. zizare-komunltate baten egoera
ekosrstemaren egoera orokorraren rnende
dago 5uedia eta Bolthosta bltarteko zizarepopufazioen eglturaketa, P Lavell-ek egtn
azlertretert ondorloz i kusi denez iatitudearen, landare-hondakinen deshonposatreerraztasunaren eta lehorte-sasoien iraupen
@tafrekuenplaren arabera ernaten da ela mportantzi ordena horretan garnera

k a n bezata, lunbrlridoek hondar organlkoz eta turrer eratutako nahasketa bat iren312 materia organikoaren deshonposaketa
bizkortzen dute eta landareen hazkuntza
crrazten fpigeoeh irenqen dutenaren zatirik
handiena organikoa lzaten da, endogeoeh
ostera gai mineralah bate2 ere Jaten dituzte
era anezrkoek neurrl berdlnean hustiatzen dituzte bl substratu-motah. Zizare aneriho bateh urte baten buruan eglten duen lana.?jabetu zaitezten reta e g n g o dlzuet zizare tonelada baten, ede bestela esanda, hektarea
batean aurkltren de? rizare-blonasaren
hesteetatlk 250 tonelada lur lragaiten da
urte batean Kontuak atera Klase honetako
ztzare balen Ilserl-hodla azterfuz gero horbel
erdiustela, azaleko lurra. h o n d w 8 h o lurra
eta zizare-goro.?kiah aurkltuko genltuzke
Cutrazalelro gororhl Freskoak. sustrai lherrah
eta hosto ustelak behin zizarearcn Ilserl-hodlan ~ r t u gero
z
proresu eranrtzahlagten dltUZFe eta gorozki-mduan kanpratren dira.
craketa berezltan geratuz lurroru galnean
Gorozkien zati bat deskonposatu egiten da

CO -a galduz eta landareek jadanlh blrzlhla
ditzaheten elementu mlneralak a s h t u r .
Prozesu guztl hau, lurzorutroa zetn hestehodikoa, bahterioen IaguntzarehEn gemtzen
da cta arnaltu ondoren d e s k o n p o ~ h e t ae2
bada osoa izan gorokeh bahterlo-eraswldl
brrri bat jasaten dute eta zlzareeh berrlrenstcn di tuzte. Eeraz, mlhtoorganlsmoek eta
iunbrizldoeh paper osagarrlah dauzkate materia organlko hrlaren anderakunb edo degradazlo-prozesuan Halaber, zlrarecn Irensheta-ianak rnlkrofioraren ~ k a b a n a k e t amesedetzen d u tizareek lrentsltak o kolonPek
Iiseri hodian batasuna gaitzen dute era erernu berri batean kanporaven direnean ko+
lonizazio berrt bati ekrn diezarohete
Zizareak irensten duenaren zatl b t er da
berriro uzkian zehar kanporatzen ehuwk aslmilatzen diltelako Zati honek ehunetan zenbar erafdaketa-prozcsu pasa ondoren bl blde, bata zein bestea,jarraitren ditu Coz,
eta gisako eshrezio edo iñaitz-molekula moduan kanporatten da edota ztzareah lehuzaidatzerakoan botatren duen Iingirda edo
mukia asaczen du

Batzutan, anderahuntza oso handia izaten
denean, elementu bahun edo biogenoak, hau
da, P, K, C, M, etab askaizen dira Materia
organihoaren deskonposaketa-prozesu honi
rntneralizazio derltzo zetnak zurenki asimila
dltraketen elernentu behar-beharrezkxz
hornltzen bait ditu landareak flahiz eta mineralitazio lana betidanik mihroorganisrnwi leporatu izan gaur badakigu proze5u honen
%ZOa lur-zirareek eqiten dutela
Zizareen rrensketa-botatre etengabeak
hiru modutan mesedetzen dltu landareah
batetik. rirareek uzhitik kanporatzen duten
nahasketak bakterloen eraglnez egitura blkortsua harven du, bestetik, fosforo eta potasioaren g i ~ k o
elementu biogenoak a s b tzen dira eta arhenlk hurnusa eratren duten
mahromolekula organlko RonplexuaFt slntetlzatzen dlra Mlru eraugarrl haueh landareentzako onugarrlah dlra

Hehtarea bateho azaleran zizareek 4 ets

5 mila Hlometro gaieria tndusten dute eB
galerla haueh ongi aireztatutako, drenatutaho
eta gorabehefa klirnatikoez ,babestw8ko inguru bat eratzen dutp Anlrnalla hauen Jarduerah ez du nahitanahiez lurzoruaren poro-

sitatea handltzen balna bai ordea ura Iragarteko eta eustekD ahalmena Halabe?,bahterlo
nitrogeno-linbcatzaiieetarbhoasho galertetako
hormetan flnkatzen dlrenez. nlvogenoaren
zihloa mesedetu eta blzkortu egiten da
Zizareen eragrnarekin lurzoruaren profila
ere eraldatu eglten da azpikaldeho lurraren
azaleratrearekin euri-urak pobretu dituen
gaingerurak aberasten dira; gainazaiean pilaruta dagoen materia organlhaa gerura M ~ O netara sartzen da eta l u r z ~ r v k oalre-uren zlrkulazioa nabarmenkl hobatzen da
Zlzareeh lurroru bat mila modutara mesedeven em aberasten badute, alderantriz,
:nguru batetik d e ~ g e r t r e ndirenean, halteah
besteñI k ez dira sortzen galzki deskonposatutako materia organikoa lurzoru gainean pi.
latren da. ura iragazteko ahalmena munlzt@n
d? eta, orohar. ilirzoruaren eglturbkallmtea
tx2kitrenda

Zizarr rrialdoiali

Lur-2trareen a~libgadtasuna
Aurreko ataletan lhusl dugu zeln garranP i Z N O a den anlmalla haueh betetzen duten

funtzio ehologlkoa 'Balna halekiko giza Jarrera
e2 daga gaur egun erreailtate horrehln bat
cginda lur azpran bizi dlrelako, itxura nazkagdrrta dutelaho, edota izurrlrlh eratren er dutclako e:a ondorioz haien lana nabarrnena
gertapen ez delaho ezagutuezarena egiten
diegu. eskalntzen dlguten guztia profitatzen
jatrin gabe
tta oherrago orarndlk,
zirare-populazloetan galera handlak sortu dl'tugu kultiboetan plaguidak eta substantzia
po'lnizatzaileah erabillz Qainera, la zlhurta
aaiteke kultlbe handietako lurzoruah aurretlk
erabili tako izurrlhilhari edo plagkidek, rtrareen ha pita1 biologihoa desegiteaga tih, anderatu dituztela
Landareeh f i n b u e n duten cnergiaren zati mesprezaezin bat. landare-hondakinetan
dagoen horl haln zuren, espontancokl erabi1ke.n duten laguntzaile horlek gabe galdu
egingo litzahete MorbattFk eswigo du anima182 hauen lana trahtoreekin eta ongarrtekin
orderka daitekeela Hau ez da beti egla zeren
ba?,oetan, relai artlf~rraletan,lur harritsu zeln
maldatsuetan eta baita hultibo rabaletan ere
tmktore eta ongarrten eraginkortasuna ga!.
du rgiten balt da
Migratzaile haxharrak dlrelako eta eremu

mugatuetañi rnizlk biri ez direlako espazlo
ekoiogiko anitz zizareek okupatu gabe aurkit2e.i dira Hona hernen bada, lunbrizidoen

beste apii4azio bat: espalno horletan lurzorua
aberastearren kanpotiko espezle aukeratuah
san dai!ezhe
A5kstan giza eraglnak zlzareen hedapens
Pta ugaiheta galerazl izan dm, turopan maiz
egln diren konifero-blrlandaketah. hasu. Koniferoek materla organlkoaren lurperatze-pro.
zcsua eteten dute reren eta lehen e-n berala. zizare anezlhoah zuhaltz hauen orratzfo~rnakohostoak irensteka gai ez bait dlra
Zuha~tretatiherorl ondoten lurrazarean geratzen diren orratz horlek 050 errekorrak dira
. eta potentzialki ahulak dlren lurzoruen azidifi kazioaren eta andderakwntzaren sortzaileak

izan dattezhe ffehtu negatibo haueh lunbrlzldo-espezle egohlah. ~rtzearehin sdren
daitezke

Zizaren apllhagarrltasuna e2 da esandakosa bakarrih rnugatzen eren anderapen arl
den cdo jadanik anderatuta dagoen edozein
lurrorutan ~r b i t dartczhe 'Kasu bahoitzerako mguñuari. hlimarl eta lunoruarl egohiken
zaion ztzarea aukeratuz, noski
Oraln arte Furzoruaren poluzro-malla ezaqutzeko zuzenean JasotakO lur Idglnah aztertu izan dlra. Baina lurzoruen hetercgeneltatcak cta konpogtu poluitralleen higikomsunah ez du ian horl batere errazten

tunbrizidoen ehunak aztertuz, berrlz. datu fldagarriah aisa lor da ttezke eta galnera honela
eskuratutako datuektn lnguru eranltzetako
eiementu poluitzaileen erabllgarrthsun biologihoa gonbara daitehe eta ez hoci baharrih,
baizik eta zirareeh beren harraparlehin eraVen dituzten b t e a trotEWetan elementu horiek nola eta zeln neurritan t~ansferlkendlren jakitera ere Irltsl dalteke Hauetarlko
zenbait katea troflho, gainera, gizakiarengana hel daiterke, ehlraren nahiz asbtasunean
hcrltako txerrien blder.

Ez n i ~ k enahi lan hau amaiiurrut jo l u r - r i z u r ~ ~hke t ~d ~ z a k e l e nh r s t ~
1 funtzio ekologike bat aipotu gahe, ~ t r a k i a khiri ~ t ha ~ r r i e t a npilafzen dituen
hondukin organikoen lratamendua a l ~ g i a .E t x a ~ l o k n rabarrak, zinaurrir,
araztegi~iíakolirnoak etab. zitarekin trato tzea animalla hauei ztklo naturalean
' dagokien lekua, ~ t ez
a besterik, ~ r n a t e al i t z a t ~ k eEsan
.
h ~ r a l azizareek
,
materia
orgnnikoa irentsf ondoren liñ~si-hodiarentnmuinori ~gokitutako gorotzak
eftuizten d i t u z t ~Horregatik
.
z;zareuk h o n d a k i n ~ t nsartuz ggro, aurretik beirak
eta plasfikoak kendut noski. Eunbr~honpostdeituriko produktu bat lartren da.
C e h i ~ n i klirare g o r o t z ~ r rratutakn produklu hau baratze ~ t a
soroatarnko
przrn~rakocingarria i t a t ~ n
da. H o n ~ l ahazitoko z i z a s ~ p kgainera,azkar h o z l ~ n
~ t a
ugaltz~ndirenez. azirndak ~ i l k a f r ~ kpre
o erahil haitezke: prat~inetan
aheratsrrk izani k bertin eiilradura-kalttatpa arrain-irinarenarekin dago
I

/

l

par~koluta.

Gainera, ~h 11 netan gai poluit~ail~ak m ~ l a t z e n dituztenez, harfegi
h a u ~ l a k oongarriaren Ralitatea kantrelatrrkn ~ t i nh o h ~ o hdira: zitareert
ehun d a k o iagin batz u a z t ~ r l z e ab~.s!rrikp r dogo kr~nposth o r r ~ kpoIrtitzoil~rik
bu O

~ duen
P
jakiteko.

E ~ n d a h oguzti honen ondoren ba al dusue oraindik zalantrarik zizareen alde apostu

egiteko Zaudete zihur orain arte ahaztu ditugun piditno hauer biha~?~o
ehonomlan ohore-

ko iekua esblnl beharko dlegula, naturari
ckarrl dlagun hondarnendia konpondu nahl
badugu behlntzat m

