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1.- KOLORE GUZTIETAKO BASOAK 
 

 
 

KOLORE GUZTIETAKO BASOAK Bizkaiko zenbait erakundek, 
elkartek, pertsonak eta enpresak osatutako plataforma bat da.  
Gure xedea zera da: Foru Aldundiari mendi publikoetan egiten 
duen baso lurren kudeaketa eraberri dezala eskatzea, ondorengo 
helburuekin: 
 

   1 -  BASO LUR PUBLIKOEN KUDEAKETA EKOLOGIKOA-
GOA IZATEA, HONAKO BI LAN LERRO HAUEK JARRAITUZ: 
 
     Bertoko baso eremuak birsortzea eta handitzea, sa-
kabanaturik dauden basoen arteko loturak bideratu eta baso osa-
suntsu eta handiagoak sortuz.  
 

     Produkzio aniztasuna bultzatuko duen Naturatik Gertuko Ba-
sogintza erabiltzea, bertoko espezieak ustiatuz kalitatezko egu-
rraren errentagarritasuna helburu, biodibertsitatea eta lurraren 
emankortasuna berreskuratuz.   
 

   2 -  BASOGINTZARAKO DIRULAGUNTZAK BIRBIDERA-
TZEA: BASOSAILEN JABEEI LAGUNTZA ESKAINTZEA EKI-
MEN HONETAN PROPOSATUTAKO LAN LERROAK EUREN 
LURSAILETAN MARTXAN JARTZEA ERABAKITZEN BA-
DUTE. 



2.- NOLAKOAK DIRA BIZKAIKO BASOAK? 

 
Eguraldiak, orografiak eta lurzoruaren konposaketak eraginda, Bizkaiko 
basoak mistoak dira. Lizarra, astigarra, haritza, urkia, pagoa, artelatza eta 
ezkia eta bezalako zuhaitzez osaturik daude besteak beste. Horiekin ba-
tera zuhaixkak agertzen dira: ereinotza, gorostia, hurritza, gurbitza... 
 
Zuhaitz-estalki honen azpian mota askotako landareak garatzen dira: like-
nak, goroldioak, iratzeak, belarrak, perretxikoak, landare igokariak eta sas-
trakak. Inguru horretan babesa eta jana ere lortzen dute animaliek; bai 
ugaztun handi eta txikiek, bai txori eta narrastiek, eta baita intsektu eta mi-
kroskopikoak diren animaliek ere. 
Hala ere, gure lurretan guztiz arrunta izan behar zuen baso hori arrisku la-
rrian dago. 
 
Antzina, labore eta bazka lurrak lortzeko baso-soiltzearen eraginagatik; eta 
berriki, kanpotik ekarritako hazkunde azkarreko zuhaitzen espezien mono-
laborantzaren eraginez, nagusiki pinua eta eukaliptoaren erabilpenagatik; 
bertako basoak murriztu dira, desagertzeko zorian geratu arte. 
 
Gaur egun, bertako zuhaitzak Bizkaiko zuhaitz guztien artean %24,4 beste-
rik ez dira, eta gehienetan, elkarrengandik urrun egoten diren zuhaiztiek 
osatzen dituzte. 
 

          
 
 
 



3.- NUESTRO DESIERTO VERDE 

 
Gure mendietako ingurumenaren egoera larria da. 
Monolaborantzak hondamendi ekologikoa dakar berarekin batera: bertako 
baso mistoak sostengatzen zuen bioaniztasun guztia desagertzen ari da. 
 
Badago esamolde bat gureak bezalakoak diren pinu eta eukaliptoen zu-
haiztiak izendatzeko: BASAMORTU BERDEA 
 
BASAMORTU BERDEA beste lurraldeetatik ekarritako espezien plantazi-
oak dira, monolaborantza eran antolaturik. Zuhaitzen hazkuntzak ez du 
inolako ekosistemaren barruan parte hartzen, are gehiago, erabilitako us-
tiapen ereduagatik, ezinezkoa da bertan ekosistemarik garatzea. Zuhaizti 
horietan ez dago bioaniztasunik. Horregatik, hain zuzen ere, zientziak ez 
ditu "baso" hitzarekin izendatzen. 

 
 

Pinu-sailak  eta eukalipto-sailak plantazio isilak izaten dira, animalien falta-
gatik. Ez dago txori kantarik, ez eta hostoen arteko saguen korrikarik. Mo-
notonoak dira, landare ezberdinik gabe. 

 

 
 



Hala eta guztiz ere, hainbatetan ikus daiteke bertako landaretza leku horie-
tan ernetzen eta hazten saiatzen dela, berari dagokion esparru naturala 
berreskuratu ahian, ekosistema birsortzeko nahian. Zoritzarrez, normalean 
ez du lortzen: gizakiak sastraka kentzearen bidez hiltzen du edo, uzta bil-
tzean, "matarrasa" edo baso-soiltzea erabiliz lurzoru osoa suntsitzen du, 
bizitza suntsituz. 

 

 
 
 

4.- ZERGATIK DAGO HAINBESTE PLANTAZIO? 

 
Pinua eta eukaliptoaren landaketaren arrazoia argia da: industria eralda-
tzaileari lehengai merke eta ugaria eskaintzea. Batez ere paper orea eta 
oholak egiteko. 
 

 
 



Bizkaian, plantazioek, batez ere pinu erradiatak eta eukaliptoak, eremu zu-
haiztunaren bi herenak betetzen dituzte. 
 
Gutxira arte, pinuak plantazio horien %70a suposatu izan du, baina egoera 
aldatuz doa: pinuaren zuraren salneurriak gainbehera egin du, lurzoruaren 
agortze prozesuak eta konponbiderik gabe etengabe zabaltzen ari diren 
izurriteek (adibidez, "banda marroia") ez baitiete zuhaitzei behar bezala 
hazten uzten. Ondorioz, pinuen landaketak errentagarritasuna galdu du. 

 

 
 

Hori dela eta gero eta eukalipto plantazio gehiago landatzen ari dira pinu-
diaren ordez. Nahiz eta zientzia komunitateak behin eta berriro kontrako 
aholkuak eman, ingurumenarekiko sortzen dituen arazoetan oinarriturik. 
 
Ba al zenekien 2010 - 2016 urteen bitartean eukaliptoaren hedapena 
%15,7 hazi dela Bizkaian, pinuak %4,4 atzera egin duen bitartean? 
 

 
 



5.- ZER GERTATZEN DA INGURUMENAREKIN? 

 
Azken hamarkadetan Bizkaiko mendien bioaniztasuna murrizten ari da 
etengabe. Hori gertatzen da, alde batetik,  bertako espezieek bizileku fisi-
koa galtzen dutelako, eta bestetik, mendian egindako mozketa orokorrek 
eta makinaria astunaren erabilpenak lurzoru emankorra euriaren menpe 
uzten dutelako, ibaietatik itsasoraino galtzen delarik. 
 

       
 
Ingurumeneko kalte hauek lur sail pribatu zein lur sail publikoetan gertatu 
izan dira, eta gaur egun jarraitzen dute monolaborantzarekin erabiltzen den 
ustiaketa intentsibo eta industrialaren eredua dela eta: zuhaitzen azpian 
sortu nahi duen landaretza aldiro soilduz, kamioiak eta makineria mendian 
sartzeko pistak irekiz, lur saileko zuhaitz guztiak batera moztuz, eta azke-
nez, mozketa ondoren lurzorua luberrituz hurrengo landaketarako prest uz-
teko nahian. 

 

 



 
Ingurumenari egindako kaltea ezin da errentagarritasunaren izenean justi-
fikatu, orain erabiltzen ari garen baso-ustiapenak, hain zuzen ere, etorkizun 
ekonomiko ezkor batera zuzen- zuzen eramaten gaitu eta. 
 
 

6.- NATURATIK HURBILEKO BASO KUDEAKETA 

 
Egungo baso kudeaketaren problematikak konponbidea badu. Badaude 
gure basoak jasaten dituen arazoak ekiditen dituzten silbikultura ereduak. 
Kudeaketa eredu hauek "zaintze-basoak" eta "produkzio-basoak" sortzen 
dituzte, gehienetan bertako espezie eta adin ezberdineko zuhaitzak erabi-
lita. Baso hauek Naturak sortzen dituen basoen egitura eta konposaketa 
kopiatuz diseinaturik daude, kalitate handiko zura lortzeko helburu ekono-
mikoaren. Kudeaketa eredu honi NATURATIK HURBILEKO BASO KU-
DEAKETA deritzo, eta, gaur egun Europako hainbat eskualdetan basogin-
tzaren oinarri bihurtu da. 
 

        
 
 
Monolaborantza erabili beharrean, sistema honek baso mistoak sustatzen 
ditu, ingurugiroa kaltetzen ez duten zuhaitz-espezieak soilik onartuta. 
Nagusiki bertako espeziek erabiltzen ditu, inguruari berez egokituta daude-
lako eta Naturak sortzen dituen erronkei besteek baino hobeto erantzuten 
dietelako. Horrez gain, zuhaitzen lanketan eta uzta bitartean, zuraren pro-
dukzio hutsa ez ezik ekosistemaren osasunaren bermea eta biztanleriaren 
gozamena (paisaia eta aisialdia) kontutan hartzen dira. 



 
 
Erabiltzen duten herrialdeetan, silbikultura eredu honek basogintza biz-
kortu, irabazi ekonomikoak handitu eta natur ingurumena onera ekarri du. 
Hau da, baliogarria dela erakutsi du. 
 

    
 
Bizkaian, badugu modernoa den baso-sektorea, gai dena NATURATIK 
HURBILEKO BASO KUDEAKETA ezartzeko behar diren aldaketak egi-
teko, kalitate handia emango luketen produkzio-basoak lantzen hasteko. 
 

 



 
 

Hain zuzen ere, Bizkaiko Foru Aldundiari aldaketa 
horren aldeko apustua egin dezala eskatzen diogu. 
Bizkaiko Foru Aldundiari baso lurren kudeaketa era-
berritzeko urratsak eman ditzala eskatzen diogu: 
 
 Jabetza publikoa duten mendiak NATURATIK 
HURBILEKO BASO KUDEAKETAren bidez ustia-
tzen has daitezen, ZAINTZE-BASOAK eta PRO-
DUKZIO-BASOAK erabilita, monolaborantzarik eta 
lurzorua kaltetzen duten teknikak baztertuta. 
 
 Basogintzarako diru-laguntzen politikari dagokio-
nez, beraien lursail pribatuetan NATURATIK HUR-
BILEKO BASO KUDEAKETA ezarri nahi duten ja-
beentzako diru-laguntza lerroak sor ditzala. 
 
 
 
 
Baso lursail baten jabea bazara, eta kalitate handiko produkzio-basoa bul-
tzatu nahi baduzu; lurzorua, bioaniztasuna eta uraren zikloa zaintzearekin 
batera, jarri gurekin harremanetan Naturatik Hurbileko Baso Kudeaketa 
ezagutzeko. 




