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Hitzaurrea 
 
Aldaketa sakona gertatu da azken aldian basoei buruzko ikuspegian. Urte luzez 
baso-sektorearen helburu bakarra zura produzitzea izan bada ere, basoen 
multifuntzionaltasuna lehen mailan jartzen duen ikuspegia joan da hedatuz 
azken urte hauetan. Garapen iraunkorra eta bertatik eratorritako baso 
kudeaketa iraunkorra kontzeptuek egongo lirateke aldaketa honen oinarrian.  
 
Nazio Batuen Ingurumen eta Garapenerako 1992ko Konferentzian klima-
aldaketa eta biodibertsitate-galera oihan tropikalen deforestazio prozesuarekin 
lotu ziren. Arazo hauei aurre egiteko kontzeptu berri bat sortu zen Konferentzia 
horretan: Baso Kudeaketa Iraunkorra. Kontzeptu hau oihan tropikaletan 
aplikatzeko sortu bazen ere, laster onartu zen oihan mota guztiak kudeatzeko 
bide egokienentzat. Zur-produkzioa bultzatzeaz gain, basoek ingurumenarekin 
eta aisialdiarekin loturiko zerbitzuak eskaintzeko duten gaitasuna hartzen du 
kontuan baso-kudeaketa iraunkorrak. 
 
Doktore-tesi honen helburua garapen iraunkorrak baso-sektorean duen eragina 
aztertzea izan da, eta modu zehatzagoz, baso kudeaketa iraunkorrak Bizkaiko 
baso politikan duen eragina aztertzea. Ildo honetatik, politika honen baitan 
funtzio ekologikoek hartzen duten garrantzia aztertu da. Ekonomia Ekologikoa 
eta Instituzionalismoa izan dira burututako ikerketaren ardatz metodologikoak. 
 
1992ko Nazio Batuen Lurraren Goi-bileran baso-kudeaketa iraunkorraren 
kontzeptua sortu zenetik, gai honen inguruan ikerketek etengabe egin dute 
aurrera, bai alde tekniko-ekologikoari dagokionez eta baita alde 
sozioekonomikoari dagokionez. Ikerketa eta eztabaiden ondorioz baso-
kudeaketa iraunkorra ekosistema kontzeptuaren inguruan oinarritzeari buruzko 
adostasuna joan da gailenduz. Honek, basoei ekosistema konplexuen 
tratamendua eskaintzea eskatuko luke, baina bere aplikazioak baso-
sektorearen esparru instituzionala izan behar du kontuan. Esparru honetan 
berebiziko garrantzia hartzen du jabetzaren egiturak. 
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SARRERA 

Azken aldian oihanenganako interesa neurri handian areagotu da mundu osoan, 

baina interes horrek gehiegizkoa dirudi baso-sektoreak munduko ekonomia gehienen 

balio erantsira egiten duen ekarpena ikusirik. Gainera, interes-areagotze hori ez da etorri 

mundu mailan zur-produkzioan edo hornikuntzan gertaturiko krisiren bategatik. Gaur 

hiritarrek eta arduradun politikoek basoei eskainitako arreta beste faktore batzuk 

azaltzen dute, eta hauek krisi ekologikoarekin lotzen dira. Oihanenganako interesa 

herrialde garatuek munduko ingurumen-oreka arriskuan ikusi dutenean piztu da batez 

ere. Klima-aldaketa eta biodibertsitatearen galera dira gaurko krisi ekologikoaren 

agerpen argienak, eta bi arazo horiek gainditzeko munduko oihanen ekarpena 

garrantzitsua izan daitekeenez, euren egoerari buruzko kezka nazioartean hedatu da. 

Nazio Batuen 1992ko Ingurumen eta Garapenaren Konferentzian baso-

kudeaketa iraunkorra kontzeptua sortu zen, bere helburu nagusia baso-ustiapena eta 

ingurumenaren babesa bateragarri bihurtzea izanik. Hegoaldeko herrialdeetan kontzeptu 

hau deforestazio-prozesua gelditzearekin lotzen da. Herrialde garatuetan, aldiz, azken 

urteetan oihanen azalera gehitu egin denez, basoek gizarte osoari eskaini beharreko 

zerbitzuekin lotzen da eta zerbitzu horiei balioa eskaintzera etorri da. 

Gizarte postfordistak balio berri ugari aurkitu ditu baso-ekosistemetan. Balio 

hauek ingurumenaren kontserbaziora eta aisialdiaren gozamenera loturik agertzen dira. 
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Horregatik, basoak kudeatzeko eredu berrienetan zur-ekoizpenak indarra galdu du eta 

basoa ekosistema konplexu bezala ulertzen duen ikuspegia indartu da. Gehienezko 

errendimendu ekonomikoaren lorpena helburu duen irizpide ekonomizistaren aurrean, 

basoei buruzko pertzepzio berriak naturaren babesari eta gizartearen ongizateari 

eskaintzen dio lehentasuna. Honek, era berean, erronka handiak  ezartzen dizkio baso-

politikari, ingurumenari eta aisialdiari loturiko aldagaiak kontuan hartzera behartuz. 

Ikerketa honen helburua garapen iraunkorrak baso-sektorean duen eragina 

aztertzea da, eta horren haritik, Europako Batasuneko eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko testuinguruan kokatuz, Bizkaiko lurralde historikoan burutzen den baso-

politikan funtzio ekologikoek hartzen duten lekua aztertzea. Honen bidez, gaurko baso-

jarduera iraunkortasunaren parametroetan oinarriturik ebaluatu nahi da. Tradizionalki 

baso-sektoreari buruzko ikerketek ardaztzat zur-produkzioa hartu badute ere, lan 

honetan iraunkortasunaren kontzeptutik abiatuz burutu da analisia. Horretarako, esparru 

teorikoan bi maila bereizi ditugu: lehendabizi, iraunkortasunaren kontzeptuak ezartzen 

duen esparru teoriko orokorra, eta ondoren, bertatik eratorritako baso-kudeaketa 

iraunkorraren kontzeptuak ezartzen duen esparru zehatzagoa.  

Baso-kudeaketa iraunkorraren kontzeptua da lanaren ardatza. Funtsean, osagai 

ekonomikoaz gain, basoen osagai ekologiko eta sozialak kontuan hartzen dituen 

kudeaketa mota adierazten du. Kontzeptu honen arabera, basoak ez lirateke izango aldi 

bat igaro ondoren irabazi ekonomikoak lortzeko mozten diren zuhaitz multzoak soilik, 

baizik eta funtzio ugari betetzen dituzten ekosistemak. Ekosistema eta  

multifuntzionaltasun kontzeptuen inguruan egituratzen da baso-kudeaketa 

iraunkorraren kontzeptua. 

Metodologiari dagokionez, baso-sektorea baso-ingeniaritzaren ikuspegitik 

aztertua eta kudeatua izan da luzaro, natura-zientziak integratuz geroago. Gizarte- 

zientzien sarrera oraintsuagokoa izan da, baina hauen ekarpenek aldagai berriak txertatu 

dituzte analisian eta esparru berriak ireki dituzte. Basoen funtzioei buruzko eztabaida 

ezin daiteke mugatu gaur baso-teknikari eta zientzialari naturalisten esparrura. Egungo 

baso-sektorearen arazoek izaera teknikoaz gain, izaera politikoa, soziala eta 

ekonomikoa dute, gizarte-zientzien ekarpena ezinbestekoa bihurtuz.  

Gizarte-zientzien baitan, lan honetan ekonomia ekologikoaren planteamenduak 

erabili dira gida moduan. Jarduera ekonomikoa ingurumenak ezartzen dituen mugen 
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barruan kokatzean eta etorkizuneko belaunaldien beharrizanak kontuan hartzean, 

ekonomia ekologikoa iraunkortasunaren ekonomia bilakatu da.  

Ekonomia ekologikoaren ikuspegia kanbio-balioetan oinarritutako ekonomia 

monetario hutsetik haratago doa. Alderdi hori baztertu gabe, magnitude fisikoak ere 

analisiaren parte bihurtzen ditu diziplina honek. Gainera, ingurumeneko gai ugariren 

aurrean gaurko ezjakintasun zientifikoa kontuan izanik, analisiak zuhurtzia-printzipioan 

oinarrituz burutzea proposatzen du. Jarduera ekonomikoak eta ingurumenak osatzen 

duten errealitatea bere osotasunean aztertzen duen ikuspegi holistikoa eta jakintza-arlo 

ugariren ekarpena ahalbidetzen duen diziplinarteko hurbilketa ere ekonomia 

ekologikoaren ezaugarrien artean aurkitzen dira. Basogunea ez da paradigma honetan, 

ikuspegi tradizionalean bezala, zur-ekoizpenera mugatzen den azalera soila, izaera 

multifuntzionala duen ekosistema konplexua baizik.  

Gaur egun Bizkaian nagusi den baso-eredua eta horrek sortzen dituen 

ingurumen-arazoak aztertzeko esparru instituzionala kontuan izatea beharrezkoa da. 

Ekonomia instituzionalaren arabera, jarduera ekonomikoaren eta merkatuko 

elkartrukeen esanahi osoa ulertzeko, indarrean dagoen egitura instituzionalak ezartzen 

dituen joko-arauak ezagutu beharra dago. Ekonomia ekologikoak ere kontuan hartzen 

du bere analisietan egitura instituzionalaren eragina jarduera ekonomikoan. Hainbat 

eragilek (jabe-elkarteak, industria, erakunde ekologistak, Administrazioa,…) eta eurei 

loturiko interes ekonomikoek, jabetza-egiturak, legeek, balore sozialek, tradizioak, 

ohiturek, etab., osatzen dute Bizkaiko baso-sektorearen egitura instituzionala. Egitura 

horretako osagaien elkarreraginaren ondorioa izango litzateke gaurko baso-eredua. 

Eragile guztien artean Administrazioak du ahalmen handiena, baso-politikaren bidez, 

egitura instituzionalean aldaketak eragiteko eta ingurumen-helburuen lorpena errazteko. 

Baso-kudeaketa iraunkorraren kontzeptua basoei produkzio-balioaz gain balio 

ekologiko eta soziala eskaintzera etorri da. Ikuspegi berritzaile hau ezartzeak aldaketak 

eragingo dituenez basogintza tradizionalean, bere aplikazioa ez da zailtasunik gabe 

gertatuko. Hau kontuan izanik eta Bizkaiko baso-sektorearen zenbait ezaugarriren 

ezagutzan oinarriturik, lurralde honetako baso-politikak produkzio-funtzioa lehenetsiko 

duela eta ingurumen-neurrien ezarpena astiro joango den prozesua izango dela izan da 

gure lan-hipotesi nagusia. Aldi berean, hipotesi orokor honen inguruan, eta ikerketa-

lanaren ardatz gisa, hipotesi zehatzago hauek ezarri dira:  
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i) Gaurko Bizkaiko baso-sektorearen egoeran jabeen interesen eta eskari 

sozialen artean disfuntzionaltasun handia agertuko da. Jabetza pribatua nagusi 

izatean, Bizkaiko baso-jarduera epe laburreko errentagarritasun ekonomikoa 

lortzera zuzenduko da, funtzio ekologiko eta sozialak bigarren mailan jarriz.  

ii) Jabeek diru-sarrerak zur-produkziotik soilik lortzeak zailago bihurtuko du 

basoen kudeaketa multifuntzionala. Basoek eskaintzen dituzten ingurumen-

zerbitzuak jabeentzat errenta-korronte bihurtzea ezinezkoa gertatuko da 

merkatuaren bidez. Beraz, Administrazioaren esku-hartzea funtsezkoa izango da 

kudeaketa iraunkorrean aurrerapenak egin ahal izateko. 

iii) Baso-jabeen elkarteek, eta Administrazioak ere neurri batean, ez dute bere 

egin eta onartu baso-kudeaketa iraunkorra bere zentzu sakonean. 

iv) Europako Batasunaren landa-garapeneko politikan ingurumen-neurriek 

hartzen duten pisua funtsezko aldagaia izango da Bizkaiko baso-sektorean 

funtzio ekologikoak indartzeko.  

Azken urteotan, garapen iraunkorraren ideiarekin batera, basoguneen 

multifuntzionaltasunaren aldeko jarrera ere hedatuz joan da gizartean. XXI. mendean 

basoen funtzio ekologiko eta sozialak ezin dira baztertuta edo bigarren maila batean 

mantendu joan den mendeko basoei buruzko ideia produktibistetan oinarrituz. 

Multifuntzionaltasuna gauzatu ahal izateko beharrezkoa da basoen balio guztien arteko 

oreka bilatzea, funtzio ekologiko eta sozialei behar den garrantzia eskainiz. Horretarako 

beharrezkoa da norabide-aldaketa baso-politikan, nekazaritza eta lehen sektorean 

oinarritutako ikuspegi tradizionalaz gain, ingurumenari loturiko ikuspegia ere 

aintzakotzat hartuz. Hori da lan honetan proposatzen dena.  

Lan hau burutzeko informazio-iturri ugari erabili dira. Dena den, gehienak 

multzo hauetariko batean bil daitezke:  

-Lan akademikoak, batez ere izaera ekonomiko eta ekologikodunak, baina baita 

beste diziplina batzuetakoak (soziologia, zientzia politikoa, lurralde-

antolamendua,…). 

-Baso-kongresuetako aktak. Batik bat, euren interesagatik, Munduko Baso 

Kongresuetakoak, hauetan azaleratzen baita baso-politikak etorkizunean izango 

duen joera. 
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-Europan basoei buruz egindako Konferentzietan hartutako erabakiak. 

-Europako Batasuneko, Espainiako Estatuko, Euskal Autonomia Erkidegoko eta 

Bizkaiko legeria baso-jarduerari, landa-garapenari eta ingurumenari 

dagokionez. 

-Basogintzari buruzko ikerketa burutzen duten nazioarteko erakundeen 

argitalpenak. 

-Baso-jabeen Elkarteen, Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaiaren,  

nekazaritza-sindikatuen eta erakunde ekologisten argitalpenak. 

-Datu estatistikoetarako Euskal Autonomia Erkidegoko Baso Inbentarioak, 

EAEko Nekazaritza Zentsua, Bizkaiko Foru Aldundiaren argitalpenak eta 

EUSTAT erakundearen zenbait estatistika erabili izan dira batez ere. 

-Aurrekoez gain, bereziki baliagarriak gertatu zaizkigu lan honetarako baso-

jabeen iritziak ezagutzea eta  sektoreko profesionalekin eta Administrazioko 

arduradunekin izandako elkarrizketak. 

Lana bost ataletan banatu da, bakoitzak zenbait kapitulu bilduz era berean. 

Lehen atalean (1. eta 2. kapituluak) iraunkortasun-kontzeptuaren zenbait alde teoriko 

aztertzen dira. Lehen kapituluan, kontzeptuak izan duen hedapen azkarra eta harrera 

ona aipatzen dira lehendabizi, gero bere hiru dimentsioak (ekonomikoa, ekologikoa eta 

soziala) lantzeko. Gizarteko sektore oso ezberdinetan hain harrera ona jasotzeak bere 

baliagarritasunaz sortarazi dituen zalantzak aipatzen dira kapitulu honen amaieran. 

Bigarren kapituluan, lehendabizi, fisiokratengandik hasita naturak pentsamendu 

ekonomikoan izan duen trataera berrikusten da, gero, azken hamarkadetan ingurumena 

analisi ekonomikoan integratzeko sortu diren bi korronteen ezaugarriak eta ekarpenak 

aztertzeko, hots, ekonomia neoklasikora atxikitzen den Ingurumen Ekonomiarenak alde 

batetik, eta Ekonomia Ekologikoarenak bestetik. 

Bigarren atala (3., 4. eta 5. kapituluak) baso-kudeaketa iraunkorrean zentratzen 

da, hots, iraunkortasunaren ideia basogintzara aplikatzean sortu den kontzeptuan. 

Hirugarren kapituluan, kontzeptu honen sorrera –1992ko Lurraren Goi-bileraren 

testuinguruan– eta klima-aldaketaren eta biodibertsitate-galeraren arazoek oihanei 

eskaini dioten garrantzia tratatzen dira. Halaber, krisi ekologikoaren aurrean oihan 
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tropikalen egitekoari buruz iparraldeko eta hegoaldeko herrialdeen artean agertutako 

jarrera kontrajarriak ere aztergai izango dira kapitulu honetan.  

Laugarren eta bosgarren kapituluetan baso-kudeaketa iraunkorraren bi funtsezko 

zutabeak aztertzen dira: ekosisteman oinarritutako paradigma batean eta 

multifuntzionaltasuna bestean. Baso-kudeaketa iraunkorrak basoen pertzepzioan 

funtsezko aldaketa eragin du. Basoa zur-ekoizpenerako azalera izatetik ekosistema-

kontsiderazioa hartzera pasatu da eta horrek baso-politikaren norabidean eragin 

nabarmena izan du. Gai hauek aztertzera zuzendua da laugarren kapitulua. 

Ekosistemaren paradigma multifuntzionaltasun kontzeptuan gauzatzen da 

(bosgarren kapitulua). Iraunkortasunaren hiru dimentsioetan oinarriturik, baso-

kudeaketa iraunkorrak produkzio-funtzioaz gain, funtzio ekologikoak eta sozialak 

hartzen ditu kontuan. Ekoizpen-funtzioa basoek  tradizionalki bete dutenez eta funtzio 

sozialak funtzio ekologikoen ondorio direnez, azken hauek bihurtu dira baso-kudeaketa 

iraunkorraren muina. Eta funtzio ekologikoen baitan, herrialde garatuetan 

biodibertsitatearen kontserbazioa eta hobekuntza bilakatu da funtsezko osagaia. 

Multifuntzionaltasun-printzipioaren aplikazioak aurkitzen dituen zailtasunak 

deskribatzen dira kapitulu honen azken zatian. Bizkaiko baso-sektorearen kasuan, 

bertako espezie-banaketa dela eta, nabariak dira zailtasun horiek.  

Hirugarren atalean (6., 7. eta 8. kapituluak), baso-kudeaketa iraunkorra 

eraginkor bihurtzeko sortu diren tresnak aztertzen dira.  Seigarren kapituluan kudeaketa 

iraunkorrean egindako aurrerapenak neurtzeko erabiltzen diren irizpide eta adierazleak 

dira aztergai. Hauek definitzeko hainbat prozesu burutu dira munduan zehar, baina 

arreta berezia eskainiko zaie prozesu paneuroparrean gobernuen arteko lankidetzaren 

bidez lortutakoei. Zazpigarren kapituluan aztertzen den baso-zertifikazioa, aldiz, 

erakunde pribatuen  ekimena da. Gobernuz kanpoko erakundeek, alde batetik, eta baso-

jabeek eta zur-industriak, bestetik, hartu dute parte prozesu honetan, bere helburua 

praktika iraunkorrak bultzatzeko merkatu-mekanismoak erabiltzea izanik. Zortzigarren 

kapituluan baso-ekosistemek eskainitako merkaturik gabeko zerbitzuen balorazioak 

sortzen dituen arazoak tratatzen dira. Basoen kanpo-eragin positiboak jabeentzat 

errenta-korronte bihurtu ahal izatea garrantzizko urratsa izango litzateke basogintza 

iraunkorra finantzatzeko. Basoak eskainitako zerbitzuentzat merkaturik ez dagoenez eta 



  Sarrera   

  18 

sortzea ere oso zaila denez, konpentsazio publikoen bidea agertzen da irtenbide posible 

moduan. Gai hauek dira aztergai zortzigarren kapituluan. 

Laugarren atala (9. eta 10. kapituluak) Euskal Autonomia Erkidegoko baso-

sektorea aztertzera zuzendua dago. Bederatzigarren kapituluan, baso-inbentarioen 

analisian oinarrituz nagusiki, XXI. mendearen hasieran euskal baso-sektoreak duen 

egitura (baso-azalera, espezieen banaketa, jabetza-egitura,…) deskribatzen da. 

Hamargarren  kapituluan baso-eredu produktibistaren krisia azaltzen da. Baso-politikak 

izan duen bilakaera historikoa jarraituz, EAEn pinu sailek izandako gorakada, beraien 

aurkako jarrera eta azken aldian sektoreak bizi duen krisi ekonomikoa aztertzen dira. 

Bosgarren atalean (11., 12. eta 13. kapituluak) Bizkaiko baso-politikan funtzio 

ekologikoek hartzen duten garrantzia da aztergai. Hamaikagarren kapituluan Bizkaiko 

baso-politikaren zutabe diren hiru esparruak aztertzen dira: Euskadiko Baso Plangintza, 

Bizkaiko basoei buruzko Foru Araua eta Europako Batasunaren baso-politika. 

Hamabigarren kapituluan Europako Batasuneko eta EAEko landa-garapen politikak dira 

aztergai, politika hauen baitan gauzatzen baita Bizkaiko baso-politika. Azken kapituluan 

(hamahirugarrena) ingurumen-politikek baso-sektorean duten eragina tratatzen da, 

EAEko ingurumen-estrategiari, lurralde-antolamenduari, naturagune babestuei eta baso-

zertifikazioari buruzko zenbait alderdi aztertuz. 

Ondorioen atalean lanean erabilitako hipotesiak frogatzerakoan sortutako 

hausnarketak biltzen dira, basoen kudeaketa iraunkorrean aurrerapenak egiteko zenbait 

gomendiorekin amaituz.  

Lan hau burutzea ez zen posible izango hainbat pertsonek eskainitako 

laguntzarik gabe. Ibilbide luze honetan askorengandik jaso dut modu bateko edo 

besteko laguntza eta denei adierazi nahi diet nire esker ona lerro hauen bidez. Dena den, 

bereziki aipatu nahi nituzke Elkanoko liburutegiko Marta, Lakuako Nekazaritza, 

Arrantza eta Elikadura Saileko Maitena eta bertako liburutegiko arduradunak, 

Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Gorka, Derioko Mendikoi Zentroko 

liburutegikoak, Urkiolako Parkeko Patronatuko Elena, IKTko Dani eta landa-

garapeneko programen ebaluazio-taldeko Marian. Eskerrak eman nahi dizkiet, baita, 

Euskaltzaindiaren Jagonet zerbitzukoei, EIMAkoei eta Euskal Herriko Unibertsitateko 

EHULKUkoei, euskararen erabilerari buruzko zalantzak argitzen laguntzeagatik.  
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Eskerrak baita Pilar eta Arantxari, Esther, Beatriz eta Juanjori, eta Industria Ekonomia 

Saileko beste kide guztiei euren hurbiltasun eta animoengatik. Eskerrak Mireni, 

laguntzeko beti prest agertzeagatik. Eta eskerrak Galder eta Lanberri bidea atseginago 

egiteagatik. Baina bereziki eskertu nahi ditut zuzendari izan ditudan Mikel Zurbano eta 

Xabier Renteria irakasleak, azken finean eurak eskainitako konfiantzak eta gidaritzak 

egin baitute posible lan hau burutzea. Madalen, Paule, Joana eta Amaia aipatu nahi ditut 

azkenez. Eurek badakite ibilbidea luzea, eta batzuetan nekeza, izan dela. Baina ederra 

ere bai.  

 

   

Deustu, 2007ko otsaila  
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I. ATALA. IRAUNKORTASUN KONTZEPTUA  

Sarrera 

1970eko hamarkadan ingurumenari buruzko kezka indar handiz hasi zen 

azaleratzen mendebaldeko gizarteetan. Ordutik aurrera, populazioaren eskariei 

erantzunez, ekologia eta ingurumenari buruzko gaiak lekua hartuz joan ziren 

hedabideetan, mundu akademikoan eta esparru politiko-administratiboan. Hirurogeita 

hamarreko hamarkadaz geroztik, Mundu Bankua, OECD edo Nazioarteko Diru Funtsa 

bezalako erakundeak ere euren argitalpenetan ingurumenari loturiko gaiak aurkezten 

hasi ziren.  

Ekonomia garatuetako hazkunde-ereduaren ezaugarrien artean natura-

baliabideen ustiapen-maila handia eta ingurumenean kanpo-eragin negatibo ugari 

sortzea agertzen dira. Eredu honek maila lokalean zein globalean ingurumenaren 

narriadura eragiteaz gain, hurrengo belaunaldiek euren ongizaterako beharrezkoak 

izango dituzten oinarrizko baliabideen iraunkortasuna arriskuan jartzen du. Hori dela 

eta, herrialde garatuetako produkzio- eta kontsumo-ereduak iraunkortasun ezaren eta 

hondamendi ekologikoaren kontzientzia sortu du gizartean. Iraunkortasunaren (edo 

garapen iraunkorraren) ideia kontzientzia honen emaitza izango litzateke, kontzientzia 

horren gauzatzea. Horregatik, kontzeptu honek ekonomiaren eta ingurumenaren arteko 

loturaren beharra ageri-agerian jartzeko dohaina izan du. 
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Azken hogei urteotan termino gutxik izan dute garapen iraunkorrak izan duen 

harrera eta hedapena. Bere edukiaren, aukeren eta ondorioen inguruan ia liskarrik sortu 

gabe, ekonomia eta ekologiaren arteko integrazioaren inguruko eztabaiden ardatz 

bilakatu da. Ia bere sorreratik ezagun bihurtu da kontzeptu hau eta, indar handiagoz edo 

gutxiagoz, gizartearen arlo guztietara hedatu da. Izan ere, bere baitan biltzen dituen 

dimentsioez gain, bere zeharkako izaeran oinarritzen du kontzeptu honek bere indarra.  

Interes ekonomikoei aurre egiteko eta botere-erlazioa aldatzeko kontzeptu eta 

ideiek izan dezaketen baliagarritasuna eztabaidagarria da. Hala ere, eta jarrera 

idealistetan erori gabe, erabaki politikoen bidez ekonomiako esparru batzuetan 

iraunkortasunaren paradigmaren eragina nabarmentzen hasia dela esan daiteke. Lan 

honetan aztergai den baso-sektoreak, gerora ikusiko denez, eskaintzen ditu horretarako 

adibideak. Bestalde, iraunkortasunaren definizioa beti izango da balore jakin batzuetan 

oinarritutako aukera politiko baten ondorioa. Definizioa aldatuz joango da 

denborarekin, osagai ekonomiko, ekologiko eta sozialen pisua aldatzean. 

Atal honetako lehen kapitulua iraunkortasun-kontzeptuak barneratzen dituen 

hiru dimentsioen (ekonomikoa, ekologikoa eta soziala) eta garapen iraunkorraren 

definizioak berak biltzen  dituen bi ideia nagusien (belaunaldi barneko ekitatea eta 

belaunaldien arteko ekitatea) inguruan egituratzen da. Bigarren kapituluan garapen 

iraunkorrak zientzia ekonomikoan duen eragina eta honek emandako erantzunak 

aztertzen dira.  Iraunkortasun-kontzeptuak gaur nagusi den paradigma ekonomikoan 

aldaketak eragiteko, eta ekonomia eta ekologia modu eraginkorragoan integratuko 

dituen paradigma berri bat sortzeko gaitasuna erakusten du, eta honek ere balioa 

eransten dio kontzeptu horri. Zientzia ekonomikoaren barruan, eta korronte nagusitik 

aldendu gabe, Ingurumen Ekonomia izenaz ezagutzen den adarra sortu da. Korronte 

honek gutxieneko iraunkortasun-maila (iraunkortasun ahula) lortzera zuzentzen ditu 

bere analisiak. Aitzitik, korronte nagusiarekin oso kritiko agertzen den Ekonomia 

Ekologikoa iraunkortasun-maila handia (iraunkortasun sendoa) lortzearen alde agertzen 

da, hori uste baitu dela bide bakarra hurrengo belaunaldien beharrizanak arriskuan ez 

jartzeko. Ondoko grafikoak biltzen ditu aipatutako kontzeptuak. 
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I.1. grafikoa. Iraunkortasunaren inguruko kontzeptuak 

 

 

 Iturria: Autoreak egina. 
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1. IRAUNKORTASUNAREN DIMENTSIO EKONOMIKO, EKOLOGIKO  ETA 

SOZIALA 

Brundtland Txostenak lehendabizi, eta Rioko Lurraren Goi-bilerak geroago, 

mundu guztian ezagun bihurtu duten garapen iraunkorra kontzeptuaren funtsezko 

helburua jarduera ekonomikoa eta ingurumenaren kontserbazioa bateragarri egitea da. 

Aurretik ere egin izan dira ahaleginak bide horretan (zero hazkundearen  kontzeptua 

izan da garrantzitsuena) baina ez dute lortu garapen iraunkorrak esparru politikoan, 

mundu ekonomikoan eta, oro har, gizartean erdietsi duen onarpena.  Kontzeptuaren 

izaera baikorra, eta anbiguoa era berean, aipatu izan dira onarpen horren arrazoitzat. 

Iraunkortasun-kontzeptua ondare naturalaren kontserbaziora lotzen da, baina 

kontserbazio hori gaurko zein ondorengo belaunaldien beharrizanen baitan kokatuz. 

Ondorioz, osagai ekologikoekin batera, osagai ekonomiko eta sozialak integratzea 

behar-beharrezkoa du kontzeptu honek. Beraz, iraunkortasunak gaurko garapen 

ekonomikoaren prozesuari begiratzen dio, baina aldi berean hurrengo belaunaldien 

beharrizanak ere kontuan izanik. Bide horretatik posible ikusten du gaurko munduan 

harreman ekonomiko bidezkoagoak sortzea eta, era berean, hurrengo belaunaldien 

eskubideak errespetatzea. 

Garapen iraunkorraren kontzeptuak izan duen harrera hain onak zalantzak ere 

sortarazi ditu. Talde ekologistak zein enpresariak euren adostasuna agertzean kontzeptu 

honen inguruan, bere eraginkortasun eta baliagarritasunari buruzko kezka ugari 

azaleratu da. Hori dela eta, zalantzan jarri da kontzeptu honek gaitasun nahikorik izango 

duenentz jarduera ekonomikoa ingurumenaren eskakizunetara eta gizartearen 

beharrizanetara egokitu ahal izateko. Horrez gain, ideologia neoliberala eta merkatua 

nagusi diren aldi historiko honetan, gehiegizko zama izan daiteke kontzeptu honentzat 

jarduera ekonomikoa eta ondare naturalaren kontserbazioa bateragarri egitearen 

erantzukizuna bere gain hartzea. Dena den, balio handiko kontzeptutzat hartzen da, oro 

har, ekonomiaren eta ekologiaren arteko harremanak bideratzeko eta ingurumen-politika 
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gidatzeko. Osagai ekologiko, ekonomiko eta sozialak integratzeko ahaleginak 

erakargarri bihurtu du garapen iraunkorra eta XXI. mendeak planteaturik duen 

eztabaida garrantzitsuenetariko baten ardatz bilakatu da kontzeptu hau. 

1.1. Kontzeptuaren sorrera eta hedapena: Brundtland Txostena eta  Lurraren 

Goi-bilera 

XX. mendearen hirurogeiko hamarkadaren amaieratik aurrera ingurumenari 

buruzko kezkak indarra hartuz joan ziren herrialde garatuenetan. Kezka horien lekuko 

garrantzitsuena Erromako Klubari zuzendutako I. Meadows Txostena (The Limits of the 

Growth) izan zen, 1972an argitaratua. Txosten honek, zero hazkundea proposatzean, 

oihartzun handia izan zuen  eta baliabideen agortzea hazkunde ekonomikoari buruzko 

eztabaidan txertatzea lortu zuen1.  

Testuinguru horretan egin zen Stockholmen, 1972an, Nazio Batuen 

ingurumenari buruzko lehen konferentzia (Giza Ingurumenaren Mundu Konferentzia). 

Konferentzia horretan hondamendi ekologikoaren arriskua aipatzeaz gain, neurriak 

hartzeko premia ere azpimarratu zen. Hori dela eta, Nazio Batuek Ingurumen eta 

Garapen Batzordeari ingurumenaren egoerari buruzko ikerketa egiteko agindua eman 

zioten. Ikerketa horren emaitzak 1987an eman ziren argitara Our Common Future 

izeneko txostenean, nahiz eta Brundtland Txostena bezala ezagunagoa bilakatu den2. 

Garaiko hazkunde ekonomikoari eta produktibismoari buruzko ideiak zalantzan jartzeaz 

gain, txosten honen helburua sortutako arazo ekologikoei aurre egiteko metodo bat 

eskaintzea zen. Batzordeak garapenaren dimentsioen artean ingurumenaren bektorea 

nabarmentzen du3 (WCED, 1987). 

                                                 

1 Dena den, jarduera ekonomikoa eta ingurumenaren arteko lokarriak aztergai dituzten beste 
ekintza batzuk ere aipagarriak dira. Esanguratsuenen artean:  

-1948: International Union for the Conservation of Nature (IUCN) sortzen da.  
-1955: Man’s role in changing the face of the Earth. Princetongo Unibertsitatean (AEB) 
egindako sinposiuma. 

-1960-70: Eragin handiko liburuen argitalpena. Esanguratsuenak: R.Carson, Silent Spring 
(1963); K. Boulding, The Economics of the Coming Spaceship Earth (1966); P. Ehrlich, The 
Population Bomb (1968).  

-1972: UNESCOren Man and Biosphere (MaB) programaren sorrera.  
2 Gro Harlem Brundtland, Norvegiako lehen ministro ohia, izan zen Batzordearen buru. Hortik 

txostenak hartu duen izena. 
3 Garapen iraunkorra terminoa Brundtland Batzordeak aurkeztu aurretik ere erabili izan da. 

Ledesma eta Palominoren (2001) esanetan, Stockholmen 1972an ospatutako Giza Ingurumenaren Mundu 
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Txosten horretan agertzen den garapen iraunkorra kontzeptua/printzipioa 

gaurko gizartearen beharrizanak asetzeko gai den garapen bezala ulertzen da, baina 

kontuan izanik hurrengo belaunaldien beharrizanak: 

[Garapen iraunkorra] gaurko belaunaldien premiak asetzen dituen garapena da, baina 

hurrengo belaunaldiek  euren beharrizanak asetzeko duten eskubidea arriskuan jarri 

gabe (WCED, 1987:8). 

Txostenaren ideia nagusienak kontzeptu horretan bildurik agertzen dira: 

hurrengo belaunaldien beharrizanak eta eskubideak aintzakotzat hartzea; gaurko 

gizarteen garapen ekonomikoa segurtatzea, hots, pobrezia egoerak gainditzea; eta 

jarduera ekonomiko guztiak, eta oro har giza jarduera guztiak, biosferaren ahalmenak 

eta mugak kontuan izanik burutzea. 

Diziplina bakoitzak garapen iraunkorraren alderen bat nabarmentzen du. 

Korronte nagusiko ekonomialariek hazkundearekin eta eraginkortasun ekologikoarekin 

identifikatzen dute garapen iraunkorra. Ekologoentzat ingurumen-egonkortasuna eta 

bizitzaren babesa adierazten ditu. Soziologoek gizabanakoa ikusten dute garapen 

sozialaren eragile moduan (CLADES, 1997).  

Garapen iraunkorraren nozioan ingurumena beti da erreferentzia giltzarria, baina 

baita etorkizuna ere. Bi egile hauen ideiek osatuko lukete nozio horren funtsa: 

-Garapen iraunkorra aldagai fisiko eta ekologikoek inposatzen dituzten mugak 

kontuan izanik burutzen den giza garapena izango litzateke. Beraz, dimentsio 

ekonomikoa, soziala, politikoa eta etikoa aintzakotzat hartzen dituen garapen 

mota da, baina orain ingurumenaren baitan kontsideraturik (Castro, 2004). 

-Garapen iraunkorra prozesu multidimentsionala da, printzipio etiko, kultural, 

sozioekonomiko, ekologiko, instituzional, politiko eta teknologiko-

                                                                                                                                               

Konferentziaren aurreko eztabaidetan ere agertzen zen zegoeneko. Jiménez Herrerok (2001) aipatzen du  
Coyococ-eko  Konferentzian (Mexiko 1974) eta baita Mundu Bankuaren hainbat txostenetan erabili izan 
dela. Jacobsek (1996a) dioenez, termino honen jendaurreko agerpen garrantzitsuena  1980an IUCNk 
(International Union for the Conservation of Nature) antolatutako Kontserbaziorako Mundu Estrategian 
gertatu zen. Baina, dudarik ez, terminoaren benetako sustatzaileak Nazio Batuen Ingurumen eta Garapen 
Batzordeko kideak, Our Common Future dokumentuaren egileak, izan ziren.  
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produktiboetan oinarritua, baina funtzio konplexu batean integratuz printzipio 

horiek: etorkizunean (Viñas, 1997).  

Hurrengo urratsa 1992an eman zen, Rio de Janeiron burututako Ingurumen eta 

Garapenaren Nazio Batuen Konferentzian4. Konferentzia honetan garapen 

iraunkorraren kontzeptua planetako ingurumenaren egoera bideratzeko tresna bezala 

onartu zen (CNUMAD, 1993). Geroztik, itzelezko hedapena izan du kontzeptu honek, 

oso ezagun bilakatuz eta  ekonomiaren eta gizartearen arlo guztietara zabalduz. Goi-

bileraren ondoren erruz agertzen hasi zen txosten eta adierazpenetan, eta talde 

ekologistek zein instituzio ofizialek darabilte, nahiz eta ez beti esanahi berarekin5.  

Rioko Goi-bilerak aurrerapen handia ekarri zuen ingurumena zaintzearen aldeko 

jokabidean. Bertan, gaur egun ingurumenaren arloko edozein estrategia definitzeko 

oinarrizkotzat jotzen diren bost dokumentu sinatu zituzten 179 Estatuk: 

-Ingurumen eta Garapenaren Rioko Deklarazioa. 

-Agenda 21. 

-Biodibertsitatearen Hitzarmena. 

-Klima Aldaketaren Hitzarmena. 

-Oihanei buruzko Deklarazioa. 

Rioko Deklarazioak hiru dimentsioko oinarria jarri zion garapen iraunkorrari: 

ekologikoa, ekonomikoa eta soziala. Modu honetan, garapen iraunkorra ingurumena, 

ekonomia eta gizartea integratzen dituen garapen-eredu berri bilakatu da. Agenda 21ean 

biltzen diren ekintzak, biodibertsitatea zaintzeko eta klima-aldaketari aurre egiteko 

konpromisoak, eta oihanek ingurumenean duten garrantzia azpimarratzen duen 

Deklarazioa dira Rion aukeratutako tresnak garapen-eredu berri hori bultzatzeko. 

                                                 

4 1989an Nazio Batuen Batzar Orokorrak mundu mailako konferentzia bat egitea eskatu zuen, 
ingurumenaren narriadura geldiarazteko eta herrialde guztien garapena bultzatzeko. Bilera hori 1992an 
burutu zen Rio de Janeiron. 

5 Azpimarratzekoa da garapen iraunkorra terminoak hasieratik izan duen harrera ona, azkar 
baztertuz aurrerago erabilitako ekogarapena (1972an Stockholmen egindako Giza Garapenaren Mundu 
Konferentzian erabilia) bezalako terminoa. Baztertze horren kausa, Jiménez Herreroren (2001) ustez, 
ekogarapenaren izaera iraultzaileagoan datza, termino hau sistema ekonomikoaren eredu alternatibo gisa 
aurkeztua izan baitzen. Gainera, sarritan bere mezua I. Meadows Txostenak aldarrikatzen zuen zero 
hazkundea tesi ezkorrarekin nahastua izan zen eta hori ere ez zitzaion arrakastarako lagungarri gertatu. 
Dena dela, ezin da ukatu termino horren izaera berritzailea ingurumenaren eta ekonomiaren arteko 
erlazioen ikuspuntutik. 
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Beraz, Lurraren Goi-bilerak «ingurumena/garapena» binomioaren integrazioa 

ofizial bihurtzeko herrialdeen nolabaiteko borondatea eta gogoa agertzen du. 179 

herrialde horiek sinatutako dokumentu/programek lehen adostasun-maila bat erakusten 

dute ekonomiak garapen iraunkorraren bidean jartzeko6. Rion ingurumena zaintzeko 

baliabideak ekonomia dinamikoek soilik sor ditzaketela onartu zen, baina baita ere 

ekonomien garapena epe luzera zaindutako ingurumenean soilik gauza daitekeela. 

Hamar urte igaro ondoren, 2002an garapen iraunkorrari buruz Johannesburgen egindako 

Goi-bileran ideia hauek berretsirik geratu ziren7.        

1.2. Ekonomia eta ingurumena bateragarri egiten 

Erromako Klubak 1972an argitaratu zuen Lehen Meadows Txostenak (Meadows 

et al., 1972) garaiko pentsamendu ekonomiko nagusiak aldarrikatzen zuen mugarik 

gabeko hazkunde ekonomikoa zalantzan jarri zuen. Etengabeko hazkundeak –ondasun 

eta zerbitzuen produkzio eta kontsumo gero eta handiagoan oinarrituz, baliabideak gero 

eta azkarrago agortuz eta hondakin kopurua azkar gehituz–  prozesu ekonomikoaren 

alde bat (irabazi monetarioa) hartzen du kontuan,  baliabideen eta ingurumenaren 

suntsipenean erreparatu gabe8.   

Txostenak zero hazkundea proposatzen zuen, planetaren muga fisiko-naturalak 

kontuan izanik etengabeko hazkundea ez zelako posible luzarora (Meadows et al., 

1972). Agerian jartzen zuen, baita ere, hazkunde ekonomiko etengabearen mitologiak 

barneratzen duen irrazionaltasuna. Zero hazkundea kontzeptua ingurumenaren 

                                                 

6 Rio 92ko Konferentziarako planteatuta zegoen helburua Lurraren Agiria mundu mailako 
konstituzio bilakatzea zen ingurumenari dagokionez, baina azkenean, herrialde boteretsuenen interesak 
tartean direla, Ingurumen eta  Garapenari buruzko Rioko Deklaraziora mugatu ziren alor horretako 
lorpenak. 

7 Johannesburgeko Garapen Iraunkorraren Munduko Goi-bileran 192 Estatuk eta hainbat 
eskualdeko eta tokiko Gobernuk eta gobernuz kanpoko erakundek hartu zuten parte. Goi-bileran 
Johannesburgeko Deklarazioa eta helburu ugari biltzen zituen Ekintza Plana landu ziren. Hala ere, bilera 
horretan ez ziren gauzatu aurretiaz landutako asmo guztiak (FNUB, 2003). Johannesburgeko Goi-bileran 
Garapen Iraunkorrerako Eskualde-Gobernuen Sarea ere sortu zen, iraunkortasunaren dimentsio 
globalarekin batera tokiko dimentsioak duen garrantzia nabarmentzeko (Eusko Jaurlaritza, 2003b). 

8 I. Meadows Txostenak (Hazkundearen mugak) urte luzez  ahaztuta mantendutako ekonomia eta 
naturaren arteko lotura berriro planteatu zuen, baina modu oso kritikoan hazkunde ekonomikoaren 
defendatzaileentzat. Hogei urte geroago testuinguru askoz konformistagoan argitaratutako II. Meadows 
Txostenak (Hazkundearen mugetatik haratago) (Meadows et al., 1992), ez zuen aurrekoaren moduko 
planteamendu kritikorik egiten. 
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narriadurari buruzko eztabaida pizteko eta pentsaera ekonomiko tradizionala astintzeko 

oso baliagarria izan den arren, ez du gerorantz arrakastarik izan. Jacobsen (1996a) ustez, 

zero hazkundea ez da kontzeptu erabilgarria, ez baita gai jarduera ekonomikoak 

ingurumenarekin duen elkarreragina modu egokian azaltzeko. Garapen iraunkorrak, 

aldiz, gaitasun askoz handiagoa agertuko luke elkarreragin hori adierazteko. Autore 

honen ustez:   

(…) garapen iraunkorra ingurumenaren problematika aintzakotzat hartzen ez duen 

ortodoxia ekonomiko tradizionala baino haratago doa, baina baita zero hazkundeak 

azaleratzen duen jarrera integratzaile sinplista baino haratago ere (Jacobs, 1996a:126). 

Garapen iraunkorrak hazkunde ekonomikoa ez du baztertzen, hazkundearen 

izaera kualitatiboa nabarmenduko duen arren. Kontzeptu honekin hazkundea posible da; 

garrantzitsua, hazkunde hori garapen bihurtzea izango da. Horrela, enpresen esparruan 

eta, oro har, indar ekonomiko nagusienen artean, zero hazkundeak baino harrera askoz 

hobea izan du. 

Bi faktore aipatu dira garapen iraunkorra kontzeptuaren arrakasta azaltzeko. 

Alde batetik, bere izaera baikorra, eta bestetik, bere anbiguotasuna. Lehenengoari 

dagokionez, sarritan aipatu izan da garapen iraunkorraren arrakasta zero hazkundearen 

kontzeptuak marrazten zuen etorkizun ilun eta ezkorra gainditzeko gai izan delako 

gertatu dela. Jiménez Herreroren ustez, garapen iraunkorrak zero hazkundeak baino 

ikuspegi baikorragoa, eta ez hain erradikala, eskaintzen du. Hortik bere onarpena eta 

hedapena: 

Garapen iraunkorraren kontzeptuaren arrakasta inplizituki izaera erreformista duen 

planteamendua defendatzetik eta aurreko urteetako ezkortasuna alboratuz baikortasuna 

islatzetik dator. Honela, indarrean dagoen ordena ekonomikoa irauli gabe, giza jarduera 

naturaren legeekin adiskidetzea du helburu (...) (Jiménez Herrero, 2001:41). 

Naredoren (1999) ustez termino honek izan duen arrakasta bere izaera 

anbiguoak azalduko luke. Hasieratik bertatik eragile guztiek (politikariak, enpresariak, 

erakunde ekologistak,...) onartua izan zen, nahiz eta ez jakin zehatz zein zen bere 

benetako edukia. 1970eko hamarkadaren hasieran zero hazkundearen tesiak 

hazkundearen aldekoen eta kontserbazionisten artean sortutako hausturan zubia eraiki 

zuen, bi ikuspegiak gogobetetzeko gai agertuz. 
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Garapen iraunkorra / hazkunde eutsia (sustainable development / sustained 

growth,  desarrollo sostenible / crecimiento sostenido) terminoak ez dira ondo bereizten 

beti, eta batzuetan, nahiz eta esanahi ezberdinak izan, parekotzat hartzen dira. Tinbergen 

Nobel sariak II. Meadows Txostenaren hitzaurrean aipatzen duenez, ekonomialariak 

ohituak zeuden aspaldi sustained development terminoa erabiltzera, desoreka eta krisirik 

gabeko garapena adieraziz horren bidez (Meadows et al., 1992). Horrela, Tinbergenen 

ustez, ez zen arazo bihurtu ekonomialarientzat sustained terminoa sustainable 

terminoagatik ordezkatzea euren ikuspuntuak askorik aldatu gabe, eta  bataren eta 

bestearen inplikazio guztiz ezberdinak aintzakotzat hartu gabe. Bestalde, 

kontserbazionistek sustainable terminoan ondare naturala arrazionaltasunez zaintzeko 

aukera on bat ikusi zuten. 

Beraz, garapen iraunkorraren kontzeptuak jarduera ekonomikoa eta ingurumena 

bateragarri egiteko balio izan du. Hala ere, bi aldeen arteko elkarreraginean istiluak 

sortuko dira, ingurumena babesteak, ezinbestean, jarduera ekonomikoari murrizketak 

jartzea baitakar. Jacobsek dioen bezala: «Nahiz eta hazkunde ekonomikoa eta 

kontserbazioa ez izan bateraezinak, elkar ondo konpontzen ez diren kideak dira» 

(Jacobs, 1996a:125). Iraunkortasunaren nozioa, batez ere, etorkizunarekiko dugun 

betebeharraren inguruan eraikia izan da. Horregatik, ingurumena, neurri batean 

behintzat, hazkunde ekonomikoari jartzen zaion murrizketa bezala hartzen da (Siebert, 

2004). 

Ingurumena babesteko helburua garapen ekonomikoaren helburuarekin lotzean, 

garapen iraunkorrak helburu bi horien arteko gatazkak leundu egiten dituela dirudi, 

baina ekologismoaren esparrutik aldarrikatzen denez, istiluok hor diraute. Gaurko 

ekonomia globalean ere industrializazio-prozesuak, garraio-sistemak edo energiaren 

erabilera, kapitalismoaren fase nazionalean bezain kaltegarriak gertatzen ari dira 

ingurumenarentzat. Vidal Villarentzat enpresak ez daude oraindik prest ingurumen-

kostuak integratzeko euren jardunean: 

Sortutako interesak asko dira eta korporazio handiak ez dira agertzen prest gaur egun 

eskuratzen dituzten irabazi handien zati bat galtzeko, nahiz eta produzitzeko eta 

kontsumitzeko modu horrek mundu osoan eragiten dituen kalteez jakitun izan  (Vidal 

Villa, 2004:37).  
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Gaur egun klima-aldaketa bihurtu da arazo larriena ingurumenaren egoerari 

dagokionez. Beste eragile ekonomiko askoren artean industria eta enpresa mota batzuk 

erantzukizun berezia dute arazo honen aurrean, baina oraindik Kyoton adostutako 

neurriak bete gabe jarraitzen dute. Euskal Autonomia Erkidegoan, esaterako, berotegi-

efektuko gasen isurpena  Kyotoko Protokoloak mugatutakoa baino %20 gehiago hazi 

zen 2004an (Eusko Jaurlaritza, 2006b). 

1.3. Iraunkortasunaren dimentsioak 

Azken urteotan ingurumenaren eta jarduera ekonomikoaren arteko integrazio-

prozesu istilutsua iraunkortasunaren edo  garapen iraunkorraren  kontzeptuen inguruan 

gauzatzen ari da9. Garapen iraunkorrak dimentsio ekonomikoa, soziala eta 

ingurumenekoa biltzen ditu, bere helburua hiruren arteko oreka egokia lortzea izanik10. 

Garapen iraunkorraren definizio berean agertzen dira elementu giltzarri hauek.  Beraz, 

esan bezala, garapen iraunkorra ekonomia, gizartea eta ingurumena kontuan hartzen 

dituen garapen-eredu berria izango litzateke. Redclifen ustez «iraunkortasunak, 

garapen ideiarekin elkartuta, tradizio modernistaren gailurrik gorena irudikatzen du»11 

(Redclif, 2000:17). Munduko desoreka ekologikoak gero eta nabarmenago ageri 

direnez, populazioaren arreta hazkunde-ereduaren ondorio sozialetatik ondorio 

ekologikoetara zuzenduz joan da apurka-apurka. Hori dela eta, gaur kezka sozialen 

aurrean kontzientzia ekologikoa joango litzateke nagusituz (Amalurra, 2004).  

Brundtland Txostenean definitu zenez, garapen iraunkorraren helburua 

populazio osoaren bizi-baldintzak hobetzea da, ondare naturala errespetatuz aldi berean 

hurrengo belaunaldien garapen-aukerak ez murrizteko. Beraz, garapen iraunkorra ez 

dago ingurumen-arazoei lotua soilik, baizik eta arazo ekonomiko eta sozialei ere. 

                                                 

9 Jatorriz iraunkortasunaren kontzeptua sistema naturalei lotua agertzen da, baina Brundtland 
Txostena plazaratu zenetik dimentsio berriak integratu ditu eta garapen iraunkorra kontzeptuaren 
sinonimo bezala erabiltzen da. 

10 Zenbait dokumentutan beste dimentsio batzuk ere aipatzen dira. World Resources Institute-k, 
esaterako, lau dimentsio hauek aipatzen ditu: «ekonomikoa, teknologikoa, ingurumenekoa eta soziala» 
(WRI, 1993:5). XI. Munduko Baso Kongresuan Guevarak (1997) giza garapen iraunkorrak lau dimentsio 
hauek biltzen dituela zioen: biologia, ingurumena, sozioekonomia eta kultura. Dena den, erabil daitezkeen 
kontzeptuak goian aipatutako hiru dimentsio horietan integraturik geratuko lirateke. 

11 Dibertsitate kulturala azpimarratzean –kontzeptuaren funtsa autore askorentzat– 
iraunkortasuna postmodernismoaren adierazpentzat ere har daiteke. 
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Ezinbestean, ingurumeneko hainbat arazori irtenbidea aurkitzeko arazo ekonomiko eta 

sozialei egin behar zaie aurre. Terradasek dioen bezala: 

Garapen iraunkorraz ari garenean, iraunkortasunaz gain, senidetasunaz edo elkartasunaz 

eta berdintasunaz, gutxienez, ari gara hitz egiten. Kontzeptu zehaztugabea da, bai, baina 

nekez izan daiteke beste modu batekoa (Terradas, 2001a:638). 

Rioko Deklarazioak ere aipatutako hiru dimentsioak integratzen dituen oinarria 

jarri zion garapen iraunkorrari (CNUMAD, 1993). Harez geroztik, mundu akademikoan 

zein erabaki politikoak hartzen diren esparruetan, garapen iraunkorraren kontzeptuak 

aldagai ekonomikoa, ingurumenekoa eta soziala  integratzen dituela onartzen da. Honen 

arabera, aurrerantzean politika ekonomiko eta sektore-politikek garapen ekonomikoa eta 

ongizate soziala kontuan izateaz gain, politika horiek ingurumenean duten eragina ere 

aintzakotzat hartu beharko lukete.  

Beraz, ekonomia, ekologia eta gizartea izango lirateke etorkizunean garapen 

iraunkorra lortu ahal izateko kontuan hartu beharreko hiru zutabeak (Murcott, 1997):  

� Ekonomiaren ikuspuntutik garapen iraunkorra etengabe jarrai dezakeen 

garapen ekonomikoa izango litzateke, baliabide berriztagarrien ustiapenean 

oinarritzen delako eta ingurumenean ez duelako erreakzio itzulezinik 

eragiten. 

� Ekologiaren ikuspuntutik garapen iraunkorra funtsezko prozesu ekologikoak, 

bizitza eusten duten sistemak eta dibertsitate genetikoa mantentzen dituen 

garapen mota izango litzateke. 

� Alde sozialari dagokionez, garapen iraunkorra aldaketa politiko, sozial, 

ekonomiko, instituzional eta teknologiko sakonak eragiteko, eta ekonomia 

aurreratuen eta atzeratuen arteko erlazioak birdefinitzeko gai den prozesua 

izango litzateke. 

Bestalde, garapen iraunkorraren hiru dimentsio hauek gaurko belaunaldiaren 

barneko erlazioetan (belaunaldi barneko ekitatea), zein belaunaldien arteko erlazioetan 

(belaunaldien arteko ekitatea) dute eragina. 
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1.3.1. Belaunaldi barneko ekitatea 

Belaunaldi barneko ekitatearen lorpena garapen kontzeptura loturik agertzen da. 

Garapen iraunkorraren kontzeptuaren definizioan belaunaldien artean ekitatea lortzearen 

beharrizana nabarmen islatzen da eta hori da kontzeptuaren ekarpen garrantzitsuena, 

baina garapen terminoak, bakarrean, belaunaldi barruko ekitatea inplikatzen du. 

Garapen iraunkorraren kontzeptuak ez du garapenarekin sarritan nahasten den 

hazkunde ekonomikoa aipatzen. Dena den, garapen iraunkorra praktikara eramatean bi 

erreferentzia-gune handi horien artean kokatzen da, hots, hazkundea eta garapenaren 

artean. Lehenengoak hazkunde ekonomikoari eskaintzen dio lehentasuna, dimentsio 

ekologikoa faktore zuzentzaile moduan sartuz. Bigarrenak, aldiz, garrantzi handiagoa 

ematen dio ingurumeneko orekari, ardatz estrategiko bezala hartuz (Ibarra eta Bárcena, 

2000). Ildo beretik, hazkundea/garapena dikotomian sakonduz, honela mintzo da 

Bárcena: 

Hazkundea/garapena termino hauei dagokienez, ez da zuzena magnitudea eta prozesua 

nahastea, hots, magnitude batzuen gehikuntza kuantitatiboa (hazkundea) aldagai 

kualitatiboen gauzatzearekin (garapena) nahastea (Bárcena, 2004:48). 

Hazkunde ekonomikoak, berez, ez du bermatzen populazio osoaren beharrizanak 

asetzerik. Baina garapen iraunkorraren kontzeptuak garapen terminoa aukeratzean, alde 

ekonomikoarekin batera alde soziala ere kontuan hartzen du. Garapen terminoak beti 

nahi izan du hazkunde ekonomiko hutsetik kualitatiboki ezberdina den zerbait 

adierazi12. Garapena ezin daiteke neurtu ekonomia baten urteroko produkzio-

gehikuntzako tasen bidez soilik. Barne Produktu Gordinaren hazkunde-tasa ez da 

nahikoa, bera bakarrik, gizarte baten garapen-prozesua islatzeko.  

Barne Produktu Gordina per capita adierazlearen mugak eta ikuspegi 

ekonomizista gainditzeko asmoz, Nazio Batuen Garapenerako Programak adierazle 

konplexuago bat, Giza Garapenaren Indizea, sortu zuen 1990ean. Per capita errentaz 

gain (eros-ahalmenaren parekotasunaren arabera kalkulatua), bizi-itxaropena eta 

                                                 

12 Hazkunde ekonomikoa nazio errentaren edo per capita errentaren gehikuntzen bidez adierazten 
da, baina garapen ekonomikoak osagai ez monetarioak ere kontuan hartzen ditu: populazioaren osasuna 
eta hezkuntza-maila, lanaren kalitatea, bizitza kulturala, komunitate baten kohesio maila,… eta baita 
ingurunearen kalitatea, paisaia naturalen edertasunak edo kutsadura-mailak eragin zuzena baitu gure 
ongizatean (Jacobs, 1996a).  
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hezkuntza-maila hartzen ditu kontuan indize honek. Palos eta Onestinik (2004) dioten 

bezala, giza garapen kontzeptua garapenaren giza dimentsioa esplizituki indartzera 

etorri da. Giza garapen iraunkorra urrats bat gehiago izango litzateke, orain giza 

garapena eta iraunkortasuna integratzeko asmoz. Nazio Batuek giza garapen 

iraunkorra kontzeptua 1992an onartu zuten, giza garapena lortzeko ingurumena 

zaintzea ezinbestekoa zela aldarrikatuz.  Gerorantz, dokumentu batzuetan agertu izan da 

eta autore batzuk erabili izan dute termino hori. Dena den, garapen iraunkorra terminoa 

izan da, bere horretan, gehien hedatu dena, eta onartua da, ekonomia ekologikoaren 

ikuspegitik batez ere, giza garapen iraunkorra kontzeptuak adierazi nahi duen guztia 

barneratzen duela. 

Garapen terminoak pentsamendu eta hizkera ekonomizistak babestutako balore 

ekonomiko hutsak zalantzan jartzeko balio izan du eta, ondorioz, balore ekonomiko 

horiek balore etiko, politiko, sozial eta ekologikoen mende jartzeko. Garapenaren ideia 

berriaren helburua ongizatea gizarte osora hedatzea da eta horrek eraldaketa 

ekonomikoak, sozialak eta kulturalak eskatzen ditu13. 

Belaunaldi barneko ekitatearen muina, esan bezala, garapen kontzeptuan 

aurkitzen da eta honek, batez ere esparru ekonomikora zuzentzen gaitu. Baina 

ingurumenaren esparruan ere ekitate mota honek bere lekua izan behar du. 

Ingurumenaz gozatzeko eskubideak globala izan behar du, herrialde guztietara hedatuko 

dena, ez herrialde batzuen pribilegioa soilik. Belaunaldi barneko ekitatea ez dator bat 

herrialde aurreratuen ingurumen-hobekuntzekin, hobekuntza hauek gainontzekoen 

baliabideak ustiatuz edo kutsadura eta hondakinak esportatuz lortzen baldin badira. 

Beraz, ekitateak hedadura globala izan behar du eta ondasun ekonomikoez gain, 

ingurumeneko ondasunak ere kontuan izan behar ditu.  

Dena den, ez da ahaztu behar gizarte kapitalistak ongizate aurpegia hartzen 

duela Iparrean baina pobrezia eta bazterketarena Hegoaldean. Berzosak (2004) dioen 

bezala, ez dirudi posible izango denik mundu osora hedatzerik lehengaien eta energiaren 

erabilera hain handia eta poluzio eta hondakin kantitate hain handiak sortzen dituen 

ekonomia garatuetako produkzio- eta kontsumo-eredua. Autore honen ustez, arazo 

ekologikoei irtenbidea eskaintzeko herrialde garatuetako bizimoduan aldaketa sakonak 

                                                 

13 Egitura ekonomiko eta sozialen erreformez gain, biztanleen partaidetza demokratikoari gero 
eta garrantzi gehiago  eskaintzen zaio garapen-prozesuetan. 
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eragin beharra dago. Interes ekonomiko handiak gertatzen dira oztopo garrantzitsuenak 

horretarako, euren estrategiak epe laburra soilik hartzen baitute kontuan. 

Munduko gobernuak eta sektore pribatuko liderrak bat datoz globalizazio 

ekonomikoa bultzatzerakoan, baina hau mugarik gabeko hazkunde ekonomikoan eta 

neurririk gabeko kontsumismoan oinarritzen da. Globalizazioaren eraginez  

merkataritza-politika globalak ezarriz doaz, eta, hauek, ondasunak eta elikagaiak 

produzitzeko, garraiatzeko eta kontsumitzeko ekologikoki iraunkorrak ez diren 

metodoak eta portaerak bultzatzen dituzte14 (Barlow eta Clarke, 2004).   

1.3.2. Belaunaldien arteko ekitatea 

Iraunkortasunaren kontzeptuak irauteko, jarraitzeko gaitasuna adierazten du. 

Garapen iraunkorraren kontzeptuaren ideia garrantzitsuena oraingo eta etorkizuneko 

belaunaldien artean ezartzen duen elkarrekiko mendekotasun-erlazioa da, hau da, 

belaunaldien arteko ekitateari dagokiona15.  

Garapen iraunkorraren kontzeptuak jarduera ekonomikoa garapenera 

zuzentzeaz gain, ingurumen aldagaia integratzen du, hurrengo belaunaldien eskubideak 

eta beharrizanak aintzakotzat hartuz. Garapen-prozesuan biosferako baliabide guztiak 

modu egokian erabiltzea eskatzen du, horrela bizitza mota guztiak mantendu ahal 

izateko, orain zein etorkizunean.  

Gaurko garapena (herrialde eta populazio-talde desfaboratuenen mesedetan) ezin 

da lortu  hurrengo belaunaldiak kaltetuz. Beraz, garapenak iraunkortasunean oinarritu 

behar du eta belaunaldien arteko ekitatea inplikatzen du. Honek, ingurumena zaintzea 

oinarrizko osagaitzat hartuko duten produkzio eta kontsumoko egitura berriak ezartzea 

eskatzen du (Palos eta Onestini, 2004). 

                                                 

14 Ez dago egitura instituzionalik mundu mailan ingurumena babesteko, Munduko Merkataritza 
Erakundearen bidez merkataritza librea babesteko dagoen moduan. Honek, merkataritza eta 
ingurumeneko interesen arteko gatazkan, lehenengoak lehenestea ekarri du orain arte (Esty, 2001). 

15 «Ondare naturala ez dugu gure gurasoengandik oinordetzan hartu; aldiz, gure ilobek eman 
diguten mailegua da, interes eta guzti itzuli behar dieguna» [hemen jasoa: Elorrieta, 2001]. Ideia eder 
honek, duela 60 urte baino gehiago Saint-Exupery idazle frantsesak garatua, maisuki adierazten du 
belaunaldien arteko ekitatearen ideia. 
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Garapen iraunkorrak aberastasunaren sorrera, honen bidezko banaketa eta 

baliabide naturalen kontserbazioa inplikatzen  ditu. Esparru ekologikoa, ekonomikoa eta 

soziala integratzean, garapen iraunkorraren helburua kostuak eta irabaziak modu egoki 

eta bidezkoan banatzea da, bai gaur egungo populazioaren artean (belaunaldi barneko 

ekitatea), baina baita etorkizuneko populazioa kontuan izanik (belaunaldien arteko 

ekitatea) (Sáez, 2001). Autore honentzat, iraunkortasun-kontzeptuak osagai hauek 

biltzen ditu: kontzientzia, sentsibilitatea, erantzukizuna, jarrera aldaketa, alde etiko, 

kultural eta erlijiosoak, eta, baita, kontsumo- eta bizimodu-eredu berriak. Beraz, 

garapen iraunkorraren arabera, gaurko beharrizanak hurrengo belaunaldien beharrizanak 

kontuan izanik kontsideratu behar dira. Honek esan nahi du oraingo belaunaldien 

garapen-prozesuak ez duela kaltetu behar ondorengo belaunaldien garapen-prozesua. 

Baliabide eta ingurumenean eragina duten erabaki ugari merkatuan hartzen dira, 

baina etorkizuneko gizakiek ezin dute merkatua bezalako esleipen-mekanismo batean 

parte hartu, horrek presente egotea eta lehentasunak adieraztea eskatzen baitu (Jacobs, 

1996a). Ondorioz, gaurko merkatuan egiten diren transakzioek ez dute kontuan izango 

etorkizuneko gizakiei dagokien ondare naturala, eta hau, gaurko belaunaldiaren –

merkatuan parte har dezakeen bakarra– ondare bezala kudeatua izango da. Martínez 

Alier eta Schlüpmanek honela adierazten dute paradigma neoklasikoaren zailtasuna gai 

honi dagokionez:  

 Hayek eta Karl Popperek hain sutsuki bultzatutako indibidualismo metodologikoa 

irteerarik gabe aurkitzen da [hurrengo belaunaldien erabakiei dagokienez], kontuan 

hartzen badugu oraindik jaio ez direnek zailtasun ontologiko gaindiezinak dituztela 

euren presentzia agerrarazteko gaurko merkatuan (Martínez Alier eta Schlüpman, 

1991:33).  

Paradigma neoklasikotik kanpo garatu den ekonomia ekologikoak merkatu-

mekanismoaren ezintasun hau gainditzeko eta hurrengo belaunaldien eskubideak 

bermatzeko beharrezko erabaki politikoak gaur hartzea proposatzen du.  
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1.4. Garapen iraunkorraren inguruko zalantzak 

Lehenago ere aipatu denez, eta itxuraz behintzat, garapen iraunkorraren 

kontzeptuak harrera ezin hobea izan du alde guztietan16. Ingurumenaren defendatzaileez 

gain, enpresariek ere bere egin dute kontzeptu hau eta iraunkortasunaren ideia enpresa-

munduan ere sartuz doa. Garridok (2003) dioenez, enpresa batek hiru motako emaitzak 

lortzen ditu: emaitza finantzarioak, sozialak eta ingurumen-emaitzak. Ikuspegi 

tradizionalean enpresen helburu bakarra mozkinak lortzea izan da, baina garapen 

iraunkorrak agerian utzi du enpresen jarduerak gizartean beste ondorio batzuk ere 

badituela; horien artean, ingurumenari loturikoak. Bestalde, garapen iraunkorra lortzera 

zuzendutako politikak egokiak eta bidezkoak ikusten dira Ipar zein Hegoaldeko 

herrialdeetan  aplikatzeko. Aurkariak ere badiren eragile hain desberdinengan izandako 

harrera zabal honek, logikoa denez, zalantzak sortarazi ditu kontzeptuaren inguruan, 

hots, bere baliagarritasun eta eraginkortasunaren inguruan.  

Printzipio ekonomiko neoliberalak eta Iparraldeko herrialdeen interesak nagusi 

diren testuinguruan garapen iraunkorraren esku uzten da garapen ekonomikoa eta 

naturaren kontserbazioa bateratzeko eginbehar nekeza. Egoera honen arriskua politikak 

ondorioak leuntzera mugatzea soilik izan daiteke, arazoen kausak aintzakotzat hartu 

gabe. Rioko Goi-bileran aldarrikatutako helburua –aberastasun ekonomikoa 

(produktibitatea), justizia soziala (ekitatea) eta ingurumenaren kontserbazioa 

(iraunkortasuna) bateragarri egitea– etengabe errepikatzen da edonon, baina nagusi den 

sistema sozioekonomikoak produktibitate-hazkundeak lortzea lehenesten du beste bien 

gainetik, edo kaltetan. Horren adibide dira nazioarteko erakunde nagusien erretorika eta 

politikak. Nazioarteko Diru Funtsaren edo Munduko Merkataritza Erakundearen 

helburuetan zein indarrean jartzen dituzten neurrietan nabarmen agertzen da lehentasun 

ekonomizista. 

Vidal Villaren (2004) ustez, garapen iraunkorreko prozesuak abian jartzea 

eginbehar zaila da, horrek gaurko kapitalismo globalaren eredu energetikoan eta 

teknologikoan egiturazko aldaketa sakonak eskatzen dituelako. Autore honentzat, 

ingurumenaren narriaduraren sorburu nagusia, talde ekologistek adierazten duten 

                                                 

16 Garapen iraunkorraren ideia munduko zazpi herrialde industrializatuenen liderrek berretsi 
zuten Torontoko 1988ko Goi-bileran. Aipatu behar da garai horretan talde horretako partaide zirela 
Margaret Thatcher, britainiar lehen ministroa, eta Ronald Reagan, Estatu Batuetako presidentea,  
liberalismo ekonomikoaren bultzatzaile sutsuak 1980ko hamarkadan. 
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bezala, kapitalismo industrialak erabili eta erabiltzen duen energia-ereduan datza, 

industriaren funtzionamendua poluzio handia sortzen duten ikatza eta petrolioa bezalako 

erregai fosilen eta produktu kimiko toxikoen erabilera intentsiboan oinarritzean. Gaur 

ekonomiak bizi duen globalizazio-prozesuak narriadura hori areagotu eta orokortu 

egiten du. Scheer-en (2000) ustez, munduko ekonomia fosilean bizi gara. Planeta 

mailako energia-hornikuntza energia fosiletan oinarritzen da batik bat, giza jarduera 

gehienak energia mota hori erabiliz burutzen baitira.  

Bestalde, herrialde aberatsetan garapen iraunkorrak orain arte ez du balio izan 

ez baliabide-beharrizanen hazkunderako joera aldatzeko, ez hondakinen per capita 

produkzioa murrizteko (Naredo eta Valero, 1999). Gainera, hazkunde ekonomikoa beti 

bezala neurtzen jarraitzen da, hots, Barne Produktu Gordina agregatu makroekonomikoa 

erabiliz, nahiz eta Kontabilitate Nazionala aldatzeko premia 1970eko hamarkadaren 

hasieran mahaigaineratu zen zegoeneko.  

Gizarteak ingurumenaz agertzen duen kezkari buruzko datuak ugariak dira, 

baina Albak (2004) dioenez, gizarteak ingurumen ondo kontserbatua ezerezaren edo oso 

gutxiren truke lortzea eskatzen du, ohiko irizpide eta portaerak aldatu gabe. Bestalde, 

oso zaila denez zehaztea zein neurritaraino babestu behar den ingurumena, industria eta 

gobernuak naturaren defendatzaile gisa aurkez daitezke, nahiz eta sarritan konpromiso 

zehatzik ez hartu. Populazioaren sentsibilitate ekologiko geroz eta handiagoari erantzun 

behar izatean, politikari eta enpresarien estrategietariko bat irudi berdea eskaintzen 

saiatzea izan da, gizarte industrialaren produzitzeko moduak aldatzen inbertitu 

beharrean (Greer eta Bruno, 1996)17.  

Arrazoi guzti hauengatik, gauzak beti bezala jarraitzeko arriskua handia da, 

modu honetan garapen iraunkorra errealitate baino betetzen ez den promesa bilakatuz. 

Allenderen (2000) esanetan, garapen iraunkorrak praktikan baliagarritasun gutxi dauka, 

ez baitago interesik, oraingoz behintzat, iraunkortasunaren aurka doazen  produkzio- eta 

kontsumo-ereduak aldatzeko. 

                                                 

17 Irudi berdeko politika hauek, erruz erabiliz sentsibilitate ekologiko berriarekin bat datozen 
adjektiboak (iraunkorra, berdea, ekologikoa, naturala,...), 1970eko hamarkadaz geroztik zibilizazio 
industrialari zuzendutako kritikak estaltzeko modu bihurtu dira. 
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Kyotoko Protokoloak klima-aldaketaren eragina ekiditeko berotegi-efektuko 

gasen emisioei ezarritako mugak ez betetzeak garbi adierazten du herrialdeen borondate 

politikorik eza, edo ezintasuna, ingurumenaren babesa interes ekonomikoen gainetik 

jartzeko.  

1.4.1. Iraunkortasuna kuantifikatzeko zailtasunak 

Garapen iraunkorraren kontzeptuaren inguruan sortutako zalantzak 

kuantifikazioaren aldetik ere agertzen dira, kontzeptu hau eraginkor bihurtzea ez baita 

eginbehar erraza. Iraunkortasunaren ideia, zaila denez zehazteko, ekonomiaren 

esparruan epe luzera lortu beharreko helburutzat hartzen da. Helburu hori lortzea 

aukera-kostu terminoetan adieraz daiteke, hau da, etorkizuneko belaunaldien ongizatea 

bermatu ahal izateko gaur uko egin beharreko ongizatearen terminoetan (Siebert, 2004). 

Dena den, zaila gertatzen da garapen iraunkorra terminoari zehaztasuna eranstea. 

Bereziki zaila bilakatzen da definizioan inplizituki adierazten den eta kontzeptuaren 

muina den belaunaldien arteko ekitatea adierazle baten bidez neurtzea (Palos eta 

Onestini, 2004). Lehenengo zailtasuna gaurko eta hurrengo belaunaldien beharrizanak 

zehazterakoan agertzen da, eta jarraian  adierazleak definitzearen arazo konplexuari 

egin behar zaio aurre. 

Natura eta bere funtzioei buruz zientziak oraindik duen ezagutza urria denez, 

zientzia ekologikoaren baitan ziurgabetasunak pisu handia hartzen du. Honek, 

ezinbestean, iraunkortasuna kontzeptu zehaztugabea izatea dakar praktikan. Dena den, 

gaurko zientzia ingurumena erabat ulertzeko gai ez izateak ez du esan nahi daukagun 

jakintza-maila ez denik erabili behar ingurumenari buruzko erabakiak hartzeko. 

Jacobsen (1996a) ustez, laissez-faire jarrera hartuko bagenu hondamendi ekologikora 

abiatuko ginateke. Beraz, ziurgabetasunak iraunkortasunaren kontzeptuari 

baliagarritasuna kendu beharrean, eman egingo lioke. Zenbat eta ziurgabetasun 

handiagoa, hainbat eta portaera iraunkorraren behar handiagoa agertzen da.  

Iraunkortasuna  modu zehatzean kuantifikatzea zaila bada ere, beharrezkoa da 

ingurumeneko osagai giltzarri batzuentzat (habitat eta espezieentzat, esaterako) 

gutxieneko neurri batzuk hartzea, mugak jartzea edo helburu batzuk onartzea, aldaketa 

itzulezinik gerta ez dadin. Aurrerapen handiak gertatu diren arren, zientziak 

ingurumenari buruz lortu duen jakintza-maila urria da oraindik: ekosistemen 
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funtzionamenduari buruz gai askok jarraitzen dute argitu gabe, espezieen ehuneko txiki 

bat baino ez da aztertu, kutsadura mota ezberdinen eragina epe luzera ez da ezagutzen, 

etab.  

Esparru ekonomikoan hainbat adierazle daude zifra baten bidez aldagairen baten 

egoera adierazten dutenak. Baina oraindik ez dago  garapen iraunkorrari buruz globalki 

onartua den adierazlerik18. Jiménez Herreroren (2001) ustez, garapen iraunkorra zentzu 

multidimentsionalean, zeharkakoan19 eta irekian ulertu behar da, prozesuari utziz 

kontzeptua aberasten, zehazten eta  eraginkorrago bihurtzen apurka-apurka. 

Premiazkoa ikusten da iraunkortasuna lortzeko zein aldaketa diren beharrezkoak 

eta aldaketok lortzeko zein bide proposatzen diren argi zehaztea20. Garapen iraunkorra 

orientabidetzat hartu arren hainbat politika sektorial ebazterakoan, arazo  teorikoak eta 

praktikoak agertzen dira bidean; gainera, eztabaida honetan gizarteko taldeen arteko 

interesak eta gatazkak azaleratzen dira. Ondorioz, garapen iraunkorraren aplikazioak,  

errealitate baino gehiago, helburu izaten jarraitzen du.  

1.5. Iraunkortasun-kontzeptuaren baliagarritasuna 

Iraunkortasun-kontzeptuaren eraginkortasuna eta baliagarritasuna zalantzan jarri 

izan dira zenbait esparrutan, baina hala ere, gehienen ustez, garrantzi eta potentzial 

handiko aurkikuntza kontzeptuala da. Solow, ingurumen-gaiez arduratu den autore 

ezagunaren ustez, «(...) zehaztugabea da funtsean  (...) baina ez baliorik gabea erabat» 

(Solow, 1991:180). Bestalde, interpretazio ezberdinak ahalbidetzen dituen nozioa da, 

baina, Jacobsek dioen bezala, gizarteen gida egiten duten helburu politiko asko era 

honetakoak dira: 

                                                 

18 Herrialde batzuen datu-gabeziak zailtasun handiagoa eransten dio  helburu honi. Dena dela, 
zenbait arlotan aurrerapen handiak egin dira. Lan honetan aurrerago agertuko denez, baso-kudeaketaren 
iraunkortasun-maila neurtzeko adierazleetan garrantzizko lorpenak erdietsi dira denbora nahiko laburrean. 

19 Multidimentsionalitateak alde ekonomiko, sozialak eta ingurumenekoak barneratzen dituela 
esan nahi du, aurrerago aipatu den bezala. Zeharkakotasuna, garapen iraunkorraren aplikazioari lotzen 
zaio zuzenean. Izan ere, kontzeptu horren ezaugarri nagusienetarikoa bere zeharkako izaera da, hots, 
sektore ekonomiko eta gizarteko jarduera guztietara hedatzeko gaitasuna. 

20 Hori izan da oihanen esparruan hartu den jokabidea: herrialdeak irizpide eta adierazleak 
adostuz joan dira basoen ustiapena iraunkortasun-parametroetan burutu ahal izateko.  
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(…) askatasuna, justizia soziala edo demokrazia, esate baterako. Nahiz eta kontzeptu 

hauen oinarrizko esanahiarekin mundu guztia bat etorri, gatazka-iturri suertatzen dira 

errealitatean gauzatzerakoan. Gauza bera gertatuko litzateke garapen iraunkorrarekin. 

(…) zaila litzateke  [garapen iraunkorraren] idealaren aurka dagoen norbait aurkitzea, 

baina bere inplikazioak eztabaidatzerakoan desadostasunak sortuko dira (Jacobs, 

1996a:125). 

Gaurko errealitateari begiratzen badiogu, berehala konturatuko gara 

ingurumenari buruzko arazoek politika ekonomikoetako erabakietan hartu duten 

garrantziaz. Garapen iraunkorra ekonomia eta ingurumenaren eremuak integratzera 

etorri da, bai teorian eta bai praktikan, eta ondorioz, hainbat osagai biltzen dituen 

kontzeptua bilakatu da: helburu normatiboak, metodologia, ingurumenari buruzko 

estrategia, plangintza-eredua, eta natura-baliabideen eta ingurumenaren kudeaketari 

buruzko gida (Redclift, 2000).   

Garapen iraunkorraren kontzeptuari anbiguotasuna eta eraginkortasun urria 

izatea egotzi dakizkioke, baina, hala ere, baliagarritzat jo daiteke, bere funtsezko 

esanahia balio handikoa delako eta natura kudeatzeko gida eskaintzen duelako. 

Ingurumenari loturiko helburuak eta hazkunde ekonomikoa ez dira beti bateragarriak 

suertatuko, baina eztabaida bideratzeko esparru kontzeptual berri batean kokatu daitezke 

orain. Bermejok (2000:71) alde positibo hauek nabarmentzen ditu:  

-Argi uzten du baliabide eta funtzio naturalak kontserbatzearen garrantzia. 

-Helburu sozialak (gaurko eta etorkizuneko belaunaldien beharrizanak asetzea) 

lortzearen beharrizana azpimarratzen du, liberalismoak indartutako helburu 

indibidualen gainetik. 

-Belaunaldi barruko eta belaunaldien arteko elkartasuna hartzen ditu kontuan. 

-Mugak jartzen dizkio hazkunde ekonomikoari21.  

Gaur hazkunde ekonomikoa, baliabide naturalen erabilera, energia-eskaria, etab., 

naturak jartzen dituen mugetara egokitu beharra agertu da eta gizartea gero eta 

                                                 

21 Nahiz eta kontzeptuak ez duen inolako aipamenik egiten hazkundearen muga fisikoei buruz, 
txostenean zehar herrialde garatuen eredua Hegoaldeko herrialdeetara zabaltzea ezinezkotzat jotzen da 
(Bermejo, 2000). 
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kezkatuago agertzen da horretaz. Industriaurreko gizarteetan muga horiek ez ziren 

kontuan hartzen, naturaren ikuskera probidentzialistak eta baliabideak ustiatzeko 

moduak ez baitzuten kezkarik sortarazten (Boada, 2001). Autore honen esanetan, 

aldaketa eta ziurgabetasuna nagusi diren gaurko egoeran kokatzen da iraunkortasunean 

oinarritutako etika berria, ekarpen esanguratsua eginez gizarteen eraldaketa-prozesuan. 

Etika berri hau, nahiz eta zailtasun handiz, zibilizazio-krisia gainditzeko aukera berri bat 

eskaintzera etorriko litzateke. 

Terradasentzat iraunkortasuna indar handia duen ideia da, aldaketak eragiteko 

potentziala duena. Beraz, bere bokazioa ez litzateke kontzeptu zientifiko bilakatzea 

izango, baizik eta ideal baten adierazpen bihurtzea. Autore honen ustez, Frantziako 

Iraultzaren hiru ideal klasikoei (askatasuna, berdintasuna eta elkartasuna) beste berri bat 

erantsi beharko genioke (iraunkortasuna): 

Utopiaren espazioak gaur hiru barik, lau dimentsio dauzka. Eta hau, zalantzarik gabe, 

garrantzitsua da. (…)  Espazio honen ardatzak ez dira zehatzak eta ez daude 

matematikoki definituak. [Garapen iraunkorra moduko kontzeptuen helburua] 

deskribatzea baino gehiago, bultzatzea da (Terradas, 2001a:638).  

Iraunkortasun kontzeptua ideologia berri baten gune bihur daiteke, esparru 

ekonomikoan, politikoan, sozialean, zein zientifikoan eztabaida pizteko ahalmen handia 

erakutsi baitu. Garapen iraunkorra, bere interpretazio ezberdinetan (ikuskera, eredu, 

teoria, doktrina, estrategia edo eraldaketa-prozesu moduan) ekonomia ortodoxoaren 

planteamenduak kritikatzera dator eta, beraz, zientzia ekonomikoan gerta daitekeen 

paradigma-aldaketaren eragile garrantzitsuenetarikoa bihur daiteke22. Aldi berean, 

iraunkortasunean oinarritutako paradigma berri horrek sistema ekonomikoaren egiturak 

eraldatzeko gaitasuna izango luke. 

Eguneroko praktikara itzuliz, iraunkortasuna lortzea prozesu moduan 

planteatzen da, epe luzerako aukera estrategiko moduan. Iraunkortasuneranzko urratsak 

aldaketa positibo  bezala aurkezten zaizkio gizarteari, bai enplegu-aukerei eta bai bizi-

kalitateari eta ongizateari dagokionez. Hala ere,  epe laburrean,  egokitzapen-kostuak 

                                                 

22 Gaur nagusi den paradigma ekonomikoaren eraldaketa ekarriko lukeen iraultza zientifiko –
Kuhnen terminoa erabiliz– baten aurrean egon gaitezke. Paradigmaren eraldaketa hau aldagai 
ekologikoek bultzaturik etorriko litzateke neurri handian. 
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sortuko dituela ere onartzen da. Bestalde, konpromiso instituzionala eta adostasun 

soziala funtsezkotzat jotzen dira iraunkortasuneko bidean aurrera egiteko prozesuan 

(IHOBE, 2005).  

Interpretazio bat baino gehiago ahalbidetzen duen arren, aurrerantzean kontuan 

hartu beharreko kontzeptua bilakatu da iraunkortasuna23. Orain bertan, praktikan, 

politika ekonomikoak ebazterakoan ikuspegi berri bat eskaintzea izango litzateke bere 

dohain agerikoena24. Ikuspegi horrek abian jarri du ekonomiaren ekologizazioa. 

Jacobsek dioen bezala, «garapen iraunkorra helburu bezala onartzeak eztabaidaren 

hasiera esan nahi du, ez amaiera» (Jacobs, 1996a: 127-28). 

Garapen iraunkorrak (giza garapen iraunkorrak) hazkundean baino birbanaketan 

jartzen du indarra eta gaurko egoera gainditzeko «logika berri bat» eskaintzen du: 

gaurko gizartearen eta etorkizuneko belaunaldien beharrizanak kontuan izango dituen 

logika (Bárcena, 2004:49). Hazkunde ekonomiko tradizionalaren epe laburreko 

interesen logika ez dator bat iraunkortasunak barneratzen duen mezuarekin, mezu 

honetan epe luzeko ikuspegia eta ekonomiaren, ingurumenaren eta gizarte arloko 

beharrizanen arteko oreka nagusitzen baita. 

                                                 

23 Gero eta herrialde gehiagotan joan da osatuz ingurumena kontserbatzearen aldeko testuinguru 
politiko eta instituzionala. Ondorioz, garapen iraunkorraren filosofiaren izenean bultzatzen diren politika 
publikoen onarpena gero eta handiagoa da populazioaren artean. 

24 Guri dagokigun gaian, baso-politikan, garapen iraunkorraren filosofiak garrantzizko aldaketak 
eragin ditu.  
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2. GARAPEN IRAUNKORRA ZIENTZIA EKONOMIKOAN  

Zientzia ekonomikoaren hastapenetan fisiokratek lurra jarduera ekonomikoaren 

funtsezko osagaitzat hartzen bazuten ere, gerorantz ekonomialari klasikoekin, eta batez 

ere neoklasikoekin, ekonomia naturatik aldenduz joan zen. Baina joan den mendeko 

hirurogeiko hamarkadatik aurrera azaldutako krisi ekologikoak zientzia ekonomikoa 

bere analisietan ingurumen-aldagaiak kontuan hartzera behartu du. Kutsadurak 

sortutako arazoek, baliabideen agorpenaren kontzientziaren sorrerak eta mendebaldeko 

ekonomietako produkzio- eta kontsumo-ereduak sortutako hondakinen kudeaketak 

planteatutako arazoek bultzatu zuten zientzia ekonomikoa natura berriro aintzakotzat 

hartzera. 

Ekonomian ez dagoenez erabateko adostasunik paradigma baten inguruan, bi 

bide agertu dira ingurumen-aldagaiak integratzerakoan. Paradigma nagusiaren baitan 

Ingurumen Ekonomia sortu da. Zientzia ekonomikoaren adar honek analisi 

neoklasikoaren corpus metodologikoa erabiltzen du ekonomia eta ekologiaren arteko 

harremanak aztertzeko. Pigouren ekarpenetan oinarrituz eta jarduera ekonomikoaren 

kanpo-eragin negatiboei –kutsadurak sortutakoak batik bat– irtenbide egokia eman 

nahian, Ingurumen Ekonomia administrazioaren esku-hartze zuzena proposatzen hasi 

zen. Baina gerora, Coaseren ekarpenen ondoren, kanpo-eraginen arazoan inplikatutako 

eragileen artean akordio instituzionalak lortzearen bidea joan da indar handia hartuz 

korronte honen baitan. Jabetza-eskubideen definizio ahalik eta zehatzena ezinbestekoa 

da akordioen bide hau garatu ahal izateko. 

Baina jarduera ekonomikoa eta naturaren arteko harremanak aztertzeko beste 

korronte bat ere sortu da, kasu honetan paradigma nagusitik kanpo: Ekonomia 

Ekologikoa. Ikerketa-lerro honek Ingurumen Ekonomiak  baino ikuspegi metodologiko 

zabalagoa darabil, ekonomiaz gain beste diziplina batzuen ekarpenak ezinbestekotzat 

jotzen baititu. Korronte honek, jarduera ekonomikoa ekosistemek jarritako muga 

fisikoen baitan kokatu beharra azpimarratzean, igurumen-arazoei aurre egiteko 
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merkatuen funtzionamendu hutsean oinarritutako bidea ez du beti egokitzat jotzen. Kasu 

batzuetan hondamendi ekologikorako bidea izan daiteke naturaren kudeaketa merkatu-

mekanismoen eskuetan uztea. Ekonomia Ekologikoak dituen erronken artean, 

nagusiena, arazo ekologikoen aurrean erabakiak hartzeko gida propio bat eskaintzearena 

da. 

Garapen iraunkorraren kontzeptua agertu denean korronte biek integratu dute 

kontzeptu hori euren analisietan, baina bakoitzak bere modura interpretatuz. Horrela, 

iraunkortasunaren bi bertsio zabaldu dira. Eskakizun-maila gutxien planteatzen duen 

interpretazioa defendatzen du Ingurumen Ekonomiak, hots, iraunkortasun ahula deitua 

izan dena. Ekonomia Ekologikoa, aldiz, ondorengo belaunaldien igurumen-kontsumoa 

segurtatu nahian, eskakizun-maila handiko interpretazioaren alde agertzen da, hau da, 

iraunkortasun sendoaren alde.    

2.1. Muga fisikoak pentsamendu ekonomikoan 

Naturaren kontsiderazioa pentsamendu ekonomikoaren aldetik ez da beti berdina 

izan eta, ondorioz, zientzia ekonomikoak bere bilakaeran ez du beti berdin integratu 

natura bere analisietan. Esan daiteke, Ekonomia zientzia bezala sortu zenetik apurka-

apurka aldenduz joan dela mundu fisikotik, krisi ekologikoaren kontzientziak bultzatuta 

XX. mendearen 60ko hamarkadatik aurrera berriro aldagai ekologikoak integratu dituen 

arte. 

XVIII. mendean fisiokratek natura aberastasun-iturri nagusitzat hartzean, euren 

analisiaren ardatz bilakatu zuten. Klasikoek ere (Smith, Ricardo, Malthus eta J. S. Mill) 

natura-baliabideak aintzakotzat hartu zituzten, baina euren kezka nagusia hazkunde 

ekonomikoaren kausak aztertzea bilakatu zen. Nahiz eta euren lanetan jarduera 

ekonomikoaren muga fisikoei buruzko aipamenak agertu, Naredoren esanetan 

ekonomialari klasikoak izan ziren lehenak ekonomiaren ikerketa-esparrua murrizten. 

«Ekonomialari klasikoen kezka nagusiak esparru sozialera zuzentzen dira, mundu 

fisikoarekin loturarik gabe» (Naredo, 1987:99).  

Baina naturaren desagertzea analisi ekonomikotik XIX. mendeko azken 

herenetik aurrera hasten da gauzatzen, marjinalismoaren agerpenarekin. Neoklasikoen 

kezka ez da izango dinamika ekonomikoa aztertzea, baizik eta baliabideen esleipen 
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egokiena lortzeko bideak ikertzea1. Era berean, euren arrazonamendua moneta-balioen 

edo kanbio-balioen esparrura mugatzen da, mundu fisiko-naturala aintzakotzat hartu 

gabe. Beraz, ekonomialari neoklasikoak izan dira, nahiz eta baliabideen urritasuna 

bihurtu euren analisiaren ardatz, ekonomia eta naturaren arteko bereizketa muturreraino 

eraman dutenak. Bermejoren (2000) esanetan, iraultza neoklasikoak muga fisikoei 

buruzko kezka guztiak uxatu zituen. Lurra baliabide-iturri agortezina zela eta 

hondakinak biltzeko mugarik gabeko gaitasuna zuela onartzen zen inplizituki. 

Ekonomia ortodoxoak ehun urtez mantendu du ikuskera hau, baina esan beharra dago 

eskola ekonomiko ortodoxoaren korronte kritikoak ere (marxismoa, historizismoa, 

instituzionalismoa, keynesianismoa) ez zirela ahalegindu jarduera ekonomikoa muga 

fisikoen barruan kokatzen.  

Bigarren Mundu Gerra amaitzean Keynesen ideiak nagusitu ziren zientzia 

ekonomikoan. Keynesek makroekonomiaren esparrura zuzendu zuen arreta, enplegu 

betea eta egonkortasun ekonomikoa bermatu ahal izateko Estatuaren esku-hartzea 

legitimatuz, baina ez zuen ekarpen berririk egin ekonomia eta natura corpus  teoriko 

berean biltzeko. «Keynesen lana aurreko ekonomialariek erabilitako sistema 

ekonomikoaren ideian kokatzen da; haien produkzioaren, kontsumoaren, inbertsioaren 

eta lanaren esparruan sartzen da» (Naredo 1987: 342-343). 

XX. mendearen 60 eta 70eko hamarkadetatik aurrera baliabideen agorpena, 

kutsadura-arazoak eta hondakinen kudeaketa gizarte industrialetako arazo 

nagusienetarikoak bilakatzean, ekonomialariak berriro hasi ziren natura kontuan hartzen 

euren analisietan. Honen ondorioz, azken urteotan ekonomia-zientzia ingurumena eta 

jarduera ekonomikoa integratzen saiatu da, baina ahalegin horretan bi ikuspegi ezberdin 

sortu dira, garapen iraunkorraren bi interpretazio eskainiz. 

Garapen iraunkorraren kontzeptua prozesu ekonomikoei lotua dagoenez erabat, 

bai maila makroekonomikoan eta bai mikroekonomikoan, bere agerpenak, esan bezala, 

ondorioak izan ditu ekonomia-zientzian. Egoera berriaren aurrean ekonomialariek euren 

                                                 

1 Nahiz eta 1870eko hamarkadan Jevons, Walras eta Menger izan iraultza marjinalista burutu 
zutenak, esan daiteke Marshallekin (Ekonomiaren Hastapenak) hasten dela 1890ean tradizio neoklasikoa. 
Pigou, Hicks edo Knight bezalako autoreei esker korronte analitiko hau nagusi izango da pentsamendu 
ekonomikoan 1945 arte, gutxienez. 1980tik aurrera, ideia neoliberalen nagusigoarekin, berriro hartzen du 
indarra metodo neoklasikoak. Gainera, orain ez bakarrik ekonomiaren baitan, azken hamarkadetan beste 
esparru batzuetara ere (politika, zuzenbidea, soziologia,…) hedatuz joan baita aukera arrazionalean 
oinarritutako mikroekonomiaren  analisi-metodoa. 
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paradigmak berrikusiz erantzun dute. Honen ondorioz, ekonomia eta ingurumenaren 

arteko harremana bi ikuspegi ezberdinetatik aztertzen duten bi korronte sortu dira: 

ekonomia neoklasikoaren paradigman oinarritzen den Ingurumen Ekonomia, alde 

batetik, eta paradigma berri eta irekiagoa proposatzen duen  Ekonomia Ekologikoa, 

bestetik. 

2.2. Ingurumen Ekonomia 

Ekologiaren eremua ikerketa-objektu bezala gehitu denean zientzia 

ekonomikora, zientzia honek bi aukera izan ditu: ohiko tresneria analitikoa erabili 

esparru berria aztertzeko edo analisi-metodo berri bat sortzen saiatu. Aipatu bezala, bi 

joerak eman dira ekonomiaren kasuan. Ekonomia Ekologikoak bigarren bidea hautatu 

du, baina Ingurumen Ekonomia metodo neoklasikoak eskaintzen duen tresneria 

analitikoaz baliatzen da. Beraz, Ingurumen Ekonomia ekonomia neoklasikoaren baitan 

garatu den korrontea da, krisi ekologikoari zientzia ekonomiko ortodoxoaren barrutik 

eskaini nahian erantzuna. 

Ingurumen Ekonomia korronte ortodoxoaren adarra den Ongizate-Ekonomiatik 

eratorria da zuzenean. Cecil A. Pigouren Ongizatearen Ekonomia, 1920an argitaratua,  

izan da Ingurumen Ekonomiari oinarri kontzeptuala eskaini diona2. Ongizate soziala 

baliabideen esleipen optimoarekin identifikatuz, Pigou merkatuaren hutsegiteen analisi 

sistematikoa burutzen saiatu zen. Hain zuzen ere, hutsegite hauetako baten (kanpo-

eraginak)  sakoneko azterketan aurkitzen da geroago Ingurumen Ekonomia izango 

zenaren sorrera. Kutsadura-arazoen analisiarekin hasi bazen ere, apurka-apurka natura-

baliabideen tratamendua garrantzia hartuz joan da korronte honetan. Ildo honetatik, 

diziplina honek ingurumen-politikaren teoria bat eraiki du, erregulazio eta beste tresna 

batzuen erabileraren azterketa analisiaren gune bihurtuz (Cuerdo eta Ramos, 2000). 

Korronte neoklasikoarentzat ekonomia gizabanakoek baliabide urrien erabilerari 

buruz hartzen dituzten erabakien zergatia aztertzen duen zientzia da. Eta Ingurumen 

Ekonomiak ere esparru horretan egiten ditu bere analisiak. Field eta Fieldek jartzen 

dutenez: 

                                                 

2 Pigou, eta Coase eta Solow gerorantz, izan dira diziplinaren oinarriak jarri dituzten 
ekonomialariak. 
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Ingurumen Ekonomia naturako baliabideen kudeaketari printzipio ekonomikoak 

aplikatzea izango litzateke (…). Ingurumen Ekonomia mikroekonomiaz eta 

makroekonomiaz baliatzen da, baina batez ere mikroekonomiaren metodoa erabiltzen 

du. Bere eginbeharra ingurumenean ondorioak sortzen dituzten erabaki indibidualen 

zergatia aztertzea da (Field eta Field, 2003:3). 

Autore marjinalisten testu ekonomikoak muga fisikorik agertzen ez den analisi 

formalak dira. Newtonen fisika eredutzat hartuz, marruskadurarik gabeko eta orekan 

aurkitzen den mundu ekonomiko mekanizista irudikatu zuten autore horiek3. Mundu 

honetan era guztietako gertaerentzat itzulgarritasun osoa dago. Kapitala bilakatuko da 

aurrerantzean faktore garrantzitsuena aberastasuna lortzeko eta ekonomiaren 

arrazonamendua ekoiztu, baloratu eta eskuratu daitezkeen objektuetara mugatuko da4 

(Naredo, 1987). Ingurumen Ekonomiak naturako baliabideen eta ingurumen-ondasunen 

tratamendua ere  esparru horretan kokatuko du. 

Beraz, Ingurumen Ekonomiak ekonomia konbentzionalaren esparrua utzi gabe,  

portaera-ereduak eta ebazpen-arauak garatu nahi ditu ingurumeneko osagaiak baloratu 

ahal izateko eta hazkunde ekonomikoa eta baliabide naturalen kontserbazioa bateragarri 

egiteko. Eginbehar horretan kanpo-eraginen kontzeptua funtsezkoa bilakatu da. 

Jarduera ekonomikoak ingurumenean sortzen dituen kanpo-eraginak (positiboak eta 

negatiboak)  kontuan hartu ahal izateko, Ingurumen Ekonomia eragin horiek bere 

ereduetan integratzen eta kuantifikatzen saiatzen da.  

2.2.1. Kanpo-eraginak 

Ingurumen Ekonomiak jarduera ekonomikoak naturan duen eragina kanpo- 

eragin gisa tratatzen du. Kanpo-eragin horiek ekonomia neoklasikoaren tresneria 

analitikoaren bidez baloratuak izango dira, hau da, prezioen, kostuen eta irabazien 

(errealak zein alegiazkoak) terminoetan. Ondorioz, ingurumeneko osagai guztiek diru-

balorazioa hartzen dute eta horrek kanpo-eraginak barneratzea ahalbidetzen du.  

                                                 

3 Georgescu-Roegenek aipatzen duen bezala, «bitarteko jakin batzuetan eta maximizazioaren 
arauan oinarritzen den sistema oro analogia mekanikoa da» (Georgescu-Roegen, 1996 [1971]:393).  

4 Lurra zein lana kapitalak ordezkatu ahal izango dituenez, faktore honetan datza hazkunderako 
giltzarria neoklasikoentzat.  
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Kanpo-eraginak barneratzeko lehen proposamena Pigouk egin zuen 1920an, 

kutsatzaileari zerga bat ezartzea proposatuz ingurumenean eragindako kaltearen 

ordainetan. Pigouk zioenez, zenbait egoera daude, euren artean kanpo-eraginei 

loturikoak, zeintzuetan merkatuaren funtzionamenduak ez baitu lortzen sozialki 

egokiena den emaitza. Autore honek produkzio-prozesu batzuetan enpresen kostu 

marjinal pribatuen eta kostu marjinal sozialen artean aldea zegoela frogatu zuen (Higón, 

2003). Ideia honek konkurrentzia libreko sistema zalantzan jartzea zekarren eta, 

ondorioz, optimoa lortzeko Estatuaren esku-hartzea begi onez ikustea (Cuerdo eta 

Ramos, 2000). Pigouren tradizioan merkatuaren hutsegiteen aurrean –eredu teoriko 

ideal batekin alderatzean identifikatuz hutsegite horiek– eta optimo ekonomikoa 

berrezartzeko helburuarekin, esku-hartze publikoa proposatzen da, horretarako guztion 

onerako ari dela uste den Estatuarengan konfiantza jarriz.  

Hamarkada batzuk geroago, 1960an, Coasek kanpo-eraginen arazoa tratatzeko 

ikuspegi instituzionalari bidea ireki zion «Kostu sozialaren arazoa» artikuluan (Coase, 

1960)5. Pigouren jarrera esku-hartzailearen aurrean, inplikaturiko eragileen arteko  

borondatezko negoziazioa proposatzen du Coasek. Oinarri liberal sendoa duen 

proposamen honen arabera, kanpo-eraginen arazoari irtenbidea emateko bide egokiena 

inplikatutako aldeen artean akordio instituzionalak lortzea izango litzateke; horrela, 

kanpo-eraginen barneratzea konpentsazio egokiak aplikatuz lortuko litzateke6. Aldeen 

arteko akordio horiek burutu ahal izateko ezinbesteko baldintzak izango lirateke 

jabetza-eskubideak ondo zehazturik egotea eta akordioa lortzeak eragingo lituzkeen 

transakzio-kostuak gehiegizkoak ez izatea7. 

                                                 

5 Coaseren analisi-metodoak ingurumeneko arazoak ekonomia konbentzionalaren esparru 
kontzeptuala hedatuz tratatzen ditu. Baina ez da ahaztu behar, lehen aipatu den bezala, esparru hori 
produzitu, elkartrukatu, eskuratu eta baloratu daitezkeen ondasunak aztertzeko sortua izan dela.   

6 Ekonomia Ekologikoaren ikuspuntutik Coaseren planteamendua ingurumena ekonomian 
integratzeko (ez ekonomia ingurumenean) beste saiakera bat gehiago izango litzateke (Aguilera, 1998). 

7 Coasek, kanpo-eraginen elkarrekiko ikuspegitik abiatuz eta Estatuaren hutsegiteak 
azpimarratuz, akordio instituzional alternatiboak alderatzea proposatzen du, kontuan hartuz nolako 
testuinguruan (transakzio-kostuak, jabetza-eskubideen egoera,…) gertatzen den kanpo-eragina. Dena den, 
negoziazioaren bidea oso zaila edo ezinezkoa gertatzen da transakzio-kostuak handiak direnean, jabetza-
eskubideak ondo zehaztuta ez daudenean edo kanpo-eraginek izaera zehaztugabea dutenean espazioan eta 
denboran zehar.  
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2.2.2. Esparru instituzionalaren garrantzia 

Sistema ekonomikoa eta ingurumena elkarren mendekotasun-erlazioan aurkitzen 

direnez, aldaketak gertatzean egokitzapen-prozesua beharrezkoa izaten da. Egokitzapen 

horretan egitura instituzionalak garrantzizko eginkizuna du8. Sistema ekonomikoak 

ekosistemak eraldatzen dituen neurrian, aldaketak egitera behartuta aurkitzen da 

sisteman bertan, ekosistemetan eragindako aldaketetara egokitzeko (Norgaard, 1994). 

Horretarako beharrezkoa da instituzio berriak sortzea: lege berriak, arau berriak, 

pizgarri berriak, nazioarteko erlazioen eremu berria, arau sozial berriak, etab. 

Ingurumen Ekonomiak Ongizate-Ekonomian izatean bere jatorria, korronte 

honen muga guztiak bereganatu ditu. Hauen artean garrantzitsuenetarikoa instituzioak 

(jarduera ekonomikoaren joko-arauak eta erakundeak, funtsean) kontuan ez hartzea izan 

da. Ekonomia neoklasikoaren helburua gizaki guztientzat, leku guztietarako eta aro 

guztietarako baliagarria den metodo deduktiboa eraikitzea izan da eta hori lortzeko ez 

ditu instituzioak aintzakotzat hartu. Baina Coaseren ekarpenak aldaketa ekarri du arlo 

honetara. Izan ere, autore honen funtsezko helburua Pigouren tradizioan ingurumen-

arazoak tratatzeko zegoen modu ainstituzionala eta idealizatua  kritikatzea zen (Cuerdo 

eta Ramos, 2000)9. Coaseren ikuspegi berria kanpo-eraginen analisi konbentzionaletik 

aldendu egiten da, XX. mendearen hasierako  tradizio instituzionalistari lotuz. 

Esparru instituzional bakoitzak egitura bat definitzen du, eskubide eta 

betebeharrena, kostu eta irabaziena, aukera eta murrizketena. Coasek modu honetan 

adierazten du:  

Ekonomialarientzat esanahi urria du elkartruke-prozesuei buruz eztabaidatzea, 

elkartruke horiek gertatzen diren esparru instituzionala zehaztu gabe, ezen alderdi 

horrek eragina baitu produzitzeko pizgarrietan eta transakzio-kostuetan (Coase, 

1992:718). 

                                                 

8 Egitura instituzionala gizartean indarrean dauden arau formalek eta informalek, eta baita 
erakundeek osatuko lukete. Instituzioek eragile ekonomikoen jarduerari murrizketak jartzen dizkiote, 
baina era berean jarduera-esparrua, joko-arauak eta pizgarrien egitura zehazten dute. 

9 Aurrerago ere beste ekonomialari batzuk, beste ikuspegi batetik, kritikak plazaratu zituzten 
ekonomiak egitura instituzionala aintzakotzat ez hartzeagatik natura tratatzerakoan. Gehien nabarmendu 
zena kritika horietan Ciriacy-Wantrup (1957 [1952]) izan zen. 
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Ekonomia ekologikoaren aitzindari izan den Georgescu-Roegenek ere, nahiz eta 

ekonomia neoklasikoaren kritikatik abiatu, arlo instituzionalaren garrantzia aipatzean 

Coaseren hausnarketa bera egiten du:  

[Ekonomia-zientzia neoklasikoarentzat] proposizio ekonomiko guztiak baliagarriak dira 

edozein esparru instituzionaletan. (...) Alabaina, euren edukia esparru instituzionalak 

determinatzen du eta eduki instituzional hori gabe printzipioak «kutxa hutsak» besterik 

ez dira; beraiengandik orokortasun hutsak soilik lor ditzakegu (Georgescu-Roegen, 

1994 [1971]: 398-399). 

Aipatutako Coaseren artikulua [«Kostu sozialaren arazoa» (Coase, 1960)] 

korronte berri  baten (Ekonomia Instituzional Berria)  abiapuntu bilakatu da ekonomia-

zientzia ortodoxoaren baitan10. Aurrerantzean, Coasek zabaldutako korronte 

instituzionalistan jarduera ekonomikoa esparru instituzionalaren testuinguruan aztertuko 

da, lehen aintzakotzat hartzen ez ziren hainbat osagairi garrantzia eskainiz: pizgarrien 

egitura alternatiboek eskaintzen dituzten aukerak, sistema ekonomikoaren 

funtzionamenduan agertzen diren “marruskadurak” (transakzio-kostuak), jabetza-

eskubideen definizioa eta egitura, aldaketa instituzionalaren kausak, etab. Analisi 

instituzional hau mikroekonomia neoklasikoaren esparru analitikoaren baitan burutuko 

da. 

Beraz, ekonomia konbentzionalean ere, apurka-apurka, pisua irabaziz joan da 

ingurumenaren eta baliabideen kudeaketak sortzen dituen arazoak tratatzeko 

ezinbestekoa dela egitura instituzionala analisiaren parte bihurtzea11.  

                                                 

10 Coaseren ekarpena funtsezkoa izan da ekonomia neoklasikoaren baitan sortu den korronte 
berritzaile bati hasiera emateko: Ekonomia Instituzional Berria. Instituzioak definitzerakoan ez dago 
alderik Ekonomia Instituzional Berriaren eta XX. mendearen hasieran Estatu Batuetan Veblen, Commons 
eta Mitchell-ekin indar handia hartu zuen Instituzionalismoaren artean, baina bai hurbilketa 
metodologikoan. Lehenengoa metodo neoklasikora atxikitzen den bitartean, bigarrenaren ezaugarrietariko 
bat metodo hori gogor kritikatzea izan da. Dena den, azken urteetan Ekonomia Instituzional Berria ere 
beste jarrera ideologiko batzuetara zabalduz joan da eta korronte honetako egile ugarik ortodoxia 
neoklasikoari zuzendutako kritikak bere egiten dituzte. 

11 Aipagarria da 1992ko Nazio Batuen Lurraren Goi-bileran sortutako Agenda 21eko ekintza-
programek, esaterako, derrigorrezkotzat ezartzen dutela landa-eremuetako Agendek analisi instituzionala 
kontuan hartzea. 
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2.2.3. Ingurumen Ekonomiaren mugak 

Ingurumen Ekonomiak korronte ortodoxoaren ikuskera, kontzeptu eta analisi-

tresnak erabiltzean, ekonomia sistema itxitzat hartzen du. Aguileraren (1999) ustez, 

ekonomia sistema itxia kontsideratzea komenigarria gerta dakioke Ingurumen 

Ekonomiari ikuspuntu metodologikotik, horrela, logika matematiko formala erabiliz, 

kontzeptuak eta teoriak lortu ahal izateko, baina horrek, errealitatearen pertzepzio 

faltsua eskaintzeaz gain, zientziaren horizonte teorikoa murriztu egiten du.    

Ingurumen Ekonomiak natura sistema ekonomikotik at dagoen osagaitzat 

hartzen du eta ingurumenaren errealitate konplexua merkataritzako testuingurura 

murrizten saiatzen da. Ildo honetatik, ingurumen-ondasunen merkatu-balioan oinarrituz 

eskaintzen ditu bere proposamenak ingurumena kudeatzeko.  

1970eko hamarkadan ingurumenaren narriaduraren arrazoi nagusia hazkunde 

ekonomikoa zela uste bazen ere, orain ideologia ekonomiko neoliberalak horren 

erantzukizuna merkatuen liberalizazio ezari eta ingurumen-ondasunek jabetza eta 

preziorik ez izateari egozten die. Ingurumen Ekonomiarentzat merkatu-mekanismoak 

arduratuko lirateke desoreka ekologikoak (eta desberdintasun sozialak) leuntzen12. Hau 

onartuz gero,  Boadak (2001) dioen bezala, hipotesi konplexu eta arriskutsuaren aurrean 

aurkituko ginateke. Velascoren (1996) ustez, merkatu-mekanismoa eta prezioen bidezko 

hurbilketa, eurak bakarrean, kanpo-eraginen arazoa modu egokian kudeatzeko gai ez 

direneko iritzia oso hedatua da ekonomialarien artean. 

Ingurumen Ekonomiarentzat ingurumena dirutan adieraz daiteke merkatu ireki 

eta lehiakorrean, eta hori egitean beste ondasun baten kontsiderazioa hartzen du 

(Ferrete, 1999). Baina irtenbide honek zailtasun batekin egiten du topo; alegia, kasu 

askotan jarduera baten eraginez sortutako onura edo kostu sozialak dirutan adieraztea 

posible denentz zalantzan jartzen da.  

Ondasun libreei eta kanpo-eragin globalei kostu-irabazien analisia aplikatu ahal 

izateko Ingurumen Ekonomiak ondasun eta kanpo-eragin horiek baloratu egin behar 

ditu. Horretarako, jabetza-eskubideak zehazteaz gain, merkatuak sortu beharra dago 

                                                 

12 Ingurumen Ekonomiaren ikuspegitik, giza jarduerak ingurunean eragiten dituen kalteak kanpo-
eraginak barneratuz eta kostuak erantzuleei egotziz (zergen bidez, akordioen bidez edo sortutako 
merkatuen bidez) konpentsatuko lirateke. 
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prezio itzalen bidez, hots, kontsumitzaileek zerbaitegatik ordaintzeko agertzen duten 

jarreran –agerikoan edo ustezkoan– oinarritzen den metodoren bat aplikatuz. Baina 

ondasun libreen eta ondorio globalen kasuan emaitzek ez dute sinesgarritasunik. 

Ondorio globalen (kutsadurarena, oihanen efektu positiboa,…) diru-balorazio fidagarria 

lortzea oso zaila da merkatu hipotetikoen bidez. Jiménez Herrerorentzat (2001) prezio 

itzalen erabilera egokia litzateke ondo zehaztutako tokiko kasuetan, baina 

zentzugabekoa ondorio globalak agertzen diren kasuetan. Ildo honetatik, Ingurumen 

Ekonomiari egiten zaion kritika hiru alderdi hauetara hedatuko litzateke: 

� Ezagutzen ez ditugun edo zehazteko gai ez garen kanpo-eraginak gertatzen 

dira ingurumenaren esparruan. Horrez gain, sistema ekologikoaren 

funtzionamenduari buruz dugun ziurgabetasuna ere kontuan hartu beharra 

dago. 

� Kanpo-eraginak barneratzeko metodoak baliagarriak izan daitezke eskala 

txikiko kanpo-eraginetan, baina ez izaera globala eta itzulezina dutenetan 

(espezieen galera, esaterako). Martínez Alieren (1999) ustez, hauek 

baloratzea ezinezkoa da.  

� Egungo merkatuan presentziarik ez dutenez, etorkizunean biziko diren 

gizakien lehentasunak ezagutzea ezinezkoa da. Baina gaurko merkatuan ari 

diren eragileek ez dituzte modu berean hartzen kontuan oraingo denbora eta 

etorkizunekoa13 (Cuerdo eta Ramos, 2000). Balorazio asimetriko honek 

belaunaldien arteko ekitatearen printzipioaren aplikazioa zailago bihurtzen 

du. 

Ingurumen Ekonomiaren ezaugarrietariko bat, ekonomia estandarrarena 

bezalaxe, ingurumen-arazoei aurre egiteko aurrerakuntza teknologikoan jartzen duen 

konfiantza da. Aurrerakuntza handiak gertatu diren arren, oraindik ez da lortu ekonomia 

ekologizatzerik. Berzosarentzat (2004) aurrerakuntza teknologikoak ingurumen-arazo 

                                                 

13 Martínez Alier eta Schlüpmanek dioten bezala, «merkatuak ezin ditu baliabide agorgarriak 
esleitu oraindik jaio ez direnen parte-hartzearekin. Hauek orain ez dute inolako eros-ahalmenik, ez 
ahotsik, ez botorik, ez eta jabetza-eskubiderik» (Martínez Alier eta Schlüpman, 1991:12). Ekonomia 
estandarraren arrazonamenduan ohikoa da, nahiz eta etorkizuna kontuan hartu, garrantzia kenduz joatea 
orainalditik urruntzean. Ekonomialari neoklasikoen ustez, eragile ekonomikoek erabakiak hartzen 
dituztenean batez ere orainaldia kontuan izanik hartzen dituzte, arreta gutxiago jarriz hurrengo 
belaunaldien beharrizanei.   
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batzuk konpontzeko balio dezake, baina arazoak, funtsean, maila sozialean kokatzen 

dira. Teknologiaren aplikazioaren bidez ingurumenaren egoera hobetzea posible izango 

litzateke, aplikazio hori instituzio ekonomiko, sozial, politikoen eta gaurko garapen-

ereduaren aldaketarekin batera gertatuko balitz. Autore honentzat, nazioarteko 

instituzioak demokratizatzea eta eskubide politiko eta sozialak hedatzea izango lirateke 

tresna egokienak munduko populazioaren egoera hobetzeko eta ingurumena 

errespetatzeko. 

2.3. Ekonomia Ekologikoa  

Ekonomia Ekologikoaren ibilbidea  pentsamendu-korronte bezala ez da berrogei 

urtera heltzen14. 1971n argitaratutako Georgescu-Roegenen  «Entropiaren Legea eta 

prozesu ekonomikoa» izan zen Ekonomia estandarraren kritika ikuspegi ekologikotik 

egin nahi zuten ekonomialarien arteko harremanak bultzatu zituena. Autore honek 

zientzia ekonomiko konbentzionalaren oinarri mekanizistak albo batera uztea eta 

naturak ezartzen dituen baldintzak aintzakotzat hartzea proposatzen du, bere ustez  

«prozesu ekonomikoa ezinbestean aurkitzen [baita] ingurune materialari loturik» 

(Georgescu-Roegen, 1996 [1971]:309).  

Ekologia sistema naturalak edo ekosistemak aztertzen dituen zientzia da. 

Ekologiak bere analisietan ez ditu sistema ekonomikoak kontuan izan, ez eta Ekonomiak 

ekosistemak. Ekonomia Ekologikoa  bi sistemak sistema bakar batean integratzera dator, 

ez batuketa bezala, baizik eta benetako sintesia eginez. Modu honetan, natura 

ekonomiak determinaturik agertuko da, baina baita alderantziz ere. Ikerketa-objektu bi 

hauen elkarreraginetik  sortzen da diziplina berri honen edukia (Torres, 2001).  

Lege naturalen eta hauen ondorioen ezagutza sakonetik abiatuz, Ekonomia 

Ekologikoak ekonomia eta naturaren arteko elkarreragina aztertzeko esparru analitiko 

                                                 

14 XIX. mendearen azkenetatik aurrera Ekonomiaren esparrutik kanpoko hainbat egilek kritikatu 
izan dute ekonomialarien prozesu ekonomikoa ulertzeko modua, hots, ingurune fisikoa kontuan ez 
hartzea. Testu horiek agerian jarriko lukete Ekonomia konbentzionalaren kritika ekologikoa ez dela azken 
urteotako fenomenoa, baizik eta ehun urte baino gehiago dituena (Martínez Alier, 1995).  Hala ere, ez da 
pentsatu behar, Cuerdo eta Ramosek (2000) dioten bezala, egile horiek eskola baten inguruan antolatuta 
zeudenik; aldiz, euren kritikak modu bakarrean planteatu zituzten ahots kritikoak ziren, inolako 
oihartzunik gabe garaiko ekonomialariengan.  
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berri bat, zabalagoa, proposatu nahi du. Costanzarentzat Ekonomia Ekologikoaren 

helburua «ekosistemen eta sistema ekonomikoen arteko erlazioak, zentzu zabalean» 

aztertzea izango litzateke (Costanza, 1989:1). Beraz, biosferaren eta ekosistemen 

ezagutza fisikoan oinarrituz eta prozesu ekonomikoak naturaren parte  kontsideratuz 

baloratzen du Ekonomia Ekologikoak eragile ekonomikoen jarduera eta egiten ditu 

politika ekonomikorako gomendioak (Ferrete, 1999).  

Ekonomia Ekologikoak tresna berriak eta metodologia malguagoa behar ditu 

ekonomia konbentzionalak jorratutako kontzeptuak berrikusteko. Egile batzuen ustez, 

gaur egun gehiengo zabalak onartua du garapen iraunkorraren osagai ekonomikoak, 

sozialak eta ingurumenekoak ezin daitezkeela banandu eta, ondorioz, ikuspegi 

holistikoa dela beharrezkoa (Guevara, 1997; Palos eta Onestini, 2004). Ikuspegi 

holistiko horrek diziplinarteko hurbilketa onartzea eskatzen du. Diziplina bakar bat –

ekologia izan, zein ekonomia15, zein soziologia, zein beste edozein– sistema espezifiko 

batean zentratzean, ez da gai ingurumenaren eta giza jardueraren arteko erlazio 

konplexuak azaltzeko16. Martínez Alierentzat (1999) Ekonomia Ekologikoa – edo Giza 

Ekologia, egile horrek deitzen duen bezala– ez litzateke izango ekonomiaren adar soil 

bat, diziplinarteko azterketarako eremu berri bat baizik.  

Naredo eta Valeroren (1999) ustez ere, Ekonomia Ekologikoak giza jarduera eta 

ingurumenaren arteko azterketa burutzeko zenbait hizkuntza zientifiko eta metodoren 

beharra du. Ingurumenean jarduera ekonomikoak duen eragina aldatu ahal izateko, 

sistema fisikoaren, produkzio-sistemaren, merkataritza-sistemaren eta sistema 

finantzarioaren funtzionamendu-arauak aztertzea ezinbestekoa litzateke eta, ondorioz, 

hainbat diziplinaren ekarpena beharrezkoa da.  

                                                 

15 Ekonomia konbentzionalak mekanika maximizatzailea erabiltzen du eta kanbio-balioen eremu 
unidimentsionalean mugitzen da, beste diziplinen ekarpenak kontuan hartu gabe. Naredo eta Parraren 
(1993) ustez, zientzia ekonomikoak posizio hori utzi eta diziplinartekotasunera zabaldu beharko luke; 
alegia, Ekologiak bezala, konplexurik gabe erabili beharko lituzke bere analisirako baliagarriak izan 
daitezkeen beste diziplina batzuen irakaspenak.   

16 Costanzak Ekonomia Ekologikoaren Lehen Nazioarteko Kongresuaren ondoren argitaratutako 
aldizkariaren lehen alean dioenez, diziplina honen ikerketa-objektuak berak behartzen du «ikuspuntu 
zabala, ekologikoa, diziplinartekoa eta holistikoa onartzera gure mundua aztertu eta kudeatu ahal izateko» 
(Costanza, 1989:1). Pluridiziplinaritate hutsa, diziplinen arteko elkarreraginik ez sortzean, ez litzateke 
aski izango ekonomia eta ingurumenaren arteko harremanak azaltzeko, nahiz eta aurrerapausoa izan 
diziplina bakarreko hurbilketarekin alderatuz.  
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2.3.1. Ekonomia ortodoxoaren kritika 

Ekonomia Ekologikoak ekonomia ortodoxoaren ikuskera eta planteamendu 

metodologikoaren kritika egiten du. Lehenengoaren helburua jakintza-sistema ezberdin 

bat gauzatzea litzateke, ekonomia ortodoxoaren izaera atomista eta mekanizistaren 

aurrean izaera holista eta sistemikoa indartuko lukeena (Aguilera, 1999). 

Lehenengo eta behin, esparru ekonomiko birtual batean etengabe bere 

lehentasunak ordenatzen lanpeturik aurkitzen den homo economicusean oinarritutako 

arrazionaltasuna errefusatzen du Ekonomia Ekologikoak (Aguilera, 1999). Morinek 

arrazionaltasun faltsua terminoa erabiltzen du ekonomia ortodoxoaren «arrazionaltasun 

abstraktua, partzelatua, zatikatua, mekanizista, murriztailea eta unidimentsionala» 

adierazteko (Morin, 1993:69). Autore honen ustez, pentsamendu ekologizatua 

sistemikoa da eta ikerketa-objektua ez du isolaturik kontsideratzen, baizik eta 

testuinguru natural, ekonomiko, politiko, sozial eta  kulturalean integraturik.  

Beraz, korronte honek bere analisiak esparru instituzional konkretuak kontuan 

izanik burutzen ditu. Ekonomia Ekologikoaren aitzindaria izan den Georgescu-

Roegenek (1994 [1971])  prozesu ekonomikoa testuinguru instituzional jakin batean eta 

baldintza historiko konkretu batzuetan txertaturik kokatzen du, ekonomia neoklasikoa 

kritikatuz era berean, giza portaera aztertzeko erabiltzen duen metodoak ez dituelako 

kontuan hartzen historia, tradizioa edo instituzioak bezalako aldagaiak. 

Ekonomia Ekologikoarentzat ekonomia sistema irekia da. Honek esan nahi du 

baliabideen esleipena, inputen erabilera, produkzioa, kontsumoa, etab., ez direla 

gertatzen ingurune fisikotik kanpo; alegia, ez direla gertatzen etengabe orekan dauden 

sistema itxietan, ekonomia konbentzionalak erabiltzen dituen ereduetan bezala (Naredo 

eta Valero, 1999).  

Ingurumen-arazoak sistema ekonomikoaren funtzionamenduari loturiko zerbait 

berezkotzat hartzen ditu Ekonomia Ekologikoak, ez funtzionamendu horren kanpo-

eragin soil gisa. Oro har, ekonomialari ekologikoentzat, ikuspegi sistemikoa erabiltzean, 

ingurumen-arazoak noizbehinka gertatzen diren kanpo-eragin bezala planteatzea –

Ingurumen Ekonomiak egiten duen moduan– ez litzateke hurbilketa zuzena izango. 

Ekonomia Ekologikoak sistema ekologikoaren konplexutasuna jartzen du lehen mailan. 

Aguilerak adierazten duen bezala: 
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(…) ingurumena ezin daiteke kontsideratu banatu edo zatikatu daitekeen salgai bat 

bailitzan; aitzitik,  sistema konplexu, dinamiko, sinergiko eta ziurgabetasunez betea da 

(Aguilera, 1998:34).  

Ekonomia Ekologikoaren ustez Ingurumen Ekonomiaren metodoak egokiak izan 

daitezke merkatu-sistemaren barruan ingurumen-arazo lokalizatuak, baloragarriak eta 

itzulgarriak tratatzeko. Baina fenomeno globalei, ziurtasunik gabekoei, neurgaitzei eta 

itzulezinei buruz egiten den planteamenduak beste logika, balorazio eta arrazionalitate 

batzuetan  oinarritua egon behar du. 

2.3.2. Ingurumen Ekonomiaren alternatiba 

Ekonomia Ekologikoak ingurumenari eta baliabide naturalei buruz egiten duen 

analisia Ingurumen Ekonomiak egiten duenaren alternatiba bezala agertzen da. 

Ekonomia Ekologikoaren baitan jarrera orokorra ekonomia neoklasikoaren esparru 

analitikoa errefusatzearena da. Carpinteroren ustez, Ingurumen Ekonomiaren 

«begiratzeko moduak» ez du balio, eta, ondorioz, beste alternatiba bat eraikitzea 

ezinbestekoa da. Alternatiba horren egitekoa ez litzateke izango ekonomialarien tresna 

analitiko konbentzionalak hedatzea, baizik eta «natura gobernatzen duten legeen 

ezagutzan oinarriturik, Ekonomia eta naturaren artean zubiak eraikitzea» (Carpintero, 

1999:27). 

Ekonomia Ekologikoak, merkatuko moneta-balioez gain, jarduera ekonomikoak 

ingurumenean duen eraginaren ebaluazio fisikoa ere kontuan hartu nahi du, lehengaien 

zikloei, energia-fluxuei eta abarrei buruzko adierazle fisikoen bidez. Modu honetan, 

tradizionalki hausnarketa ekonomikotik at geratu diren osagaiak kontuan hartzen dira, 

hala nola, baliabideen eta energiaren erabilera eta hondakinen produkzioa, hau da, 

produkzioaren aurreko eta osteko faseak. 

Ekonomia Ekologikoari aberastasuna, produkzioa, errenta, eta abarren moduko 

oinarrizko kontzeptuen esanahia birdefinitzea eta zabaltzea, eta bere analisiak balio 

sozialaren azterketarekin osatzea eskatzen zaio (Aguilera, 1999) 17. Autore honen ustez, 

                                                 

17 Balio soziala ez da analisi ekonomikoetan sartu, modu esplizituan behintzat. Dena den, gaur 
egun tradizio instituzionalista zaharrean kokatzen diren autoreengan (Marc Tool nabarmenen)  balio 
sozialari buruzko ikerkuntza-lerroak garrantzi handia du.  
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benetako Ekonomia Politikoa bihurtu ahal izateko, ekonomia-zientziak kostu sozialak, 

errendimendu sozialak eta balio soziala izan behar ditu kontuan bere analisietan. 

Beraz, Ekonomia Ekologikoaren eginbeharretariko bat ekonomia 

konbentzionalak bere analisietan baztertu dituen osagai ekologikoetan, eta baita 

sozialetan, sakontzea izango litzateke. Honekin loturik, euren baitan hainbat osagai 

biltzeko gaitasuna duten ardatz hauek azpimarra daitezke (Jiménez Herrero, 2003): 

Ekonomia ekosistema globalaren azpisistematzat hartzea. Ekosistema 

globalarekiko ekonomiaren eskala optimoa definitzea ekonomia 

ekologikoarentzat lehentasuna duen helburua da. 

Iraunkortasunaren printzipioan oinarritzea. Ekonomia ekologikoak jarraibide eta 

eredu arrazionalak eskaini behar ditu ingurumena erabili eta kudeatzeko. 

Logika, arrazionaltasun eta balore berriak. Merkatuko kanbio-balioetan 

oinarritutako ikuskera ekonomikoa ez da nahikoa ingurumenaren babesa 

segurtatzeko. Beharrezkoa da, beraz, beste balore-sistema bat, segurtasun 

ekologikoari dagokionez gutxieneko maila bermatuko duena eta naturaren 

balioa bizitzaren euskarri bezala bere osotasunean onartuko duena. 

Baina Ekonomia Ekologikoak, batez ere erabakiak hartzeko arau alternatibo bat 

–ekonomia konbentzionalarengandik alternatiboa– eskaini behar du. Zientzia 

ekonomiko konbentzionalaren metodoa zalantzan jartzean eta merkatuaren 

subiranotasuna murriztean, arau alternatibo horren beharrean dago, horren bidez 

helburuak zehazteko eta lehentasunak ezartzeko. Arau alternatibo honek politikaren 

esparruan kokatu beharko du. Kappek ere, baliabideen eta naturako zerbitzuen erabilera  

«bidezkoa» lortu ahal izateko, araua politika ekonomikoaren esparruan kokatzea 

proposatzen du. Egile honentzat, modu horretan Ekonomia Ekologikoa «ekonomiaren 

zientzia normatiboa» bilakatuko litzateke (Kapp, 1994 [1976]:338). 

Ingurumenaren gaurko egoerak merkatu-mekanismoak, bere horretan, ez direla 

gai ingurumen-jokabide egokiak sustatzeko frogatuko luke. Bide horretatik, Ekonomia 

Ekologikoak baliabideak kudeatzeko mekanismo berriak (negoziazioa, akordio sozial 

eta politikoak) proposatzen ditu, merkatuaren jokabidea osatzeko eta mugatzeko era 
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berean18. Aguilera eta Alcántararen ustez, ikuskera berri honek Ekonomia 

konbentzionalean aldaketak eragingo lituzke:  

[Ikuspegi honen oinarriek] eragina izango lukete Ekonomiaren metodoan, tresnerian eta 

baita zientzia honen izate berean, gaur egun murgilduta dagoen kanbio-balioen 

esparrutik aterako bailukete (Aguilera eta Alcántara, 1994:27). 

Ingurumenari loturiko hainbat arazo (klima-aldaketa, ozono-geruzaren 

suntsipena, biodibertsitate-galera,…) ez dira erraz kuantifikatu edo baloratzekoak. 

Ondorioz, Ekonomia Ekologikoaren ustez, merkatuaren bidez baino botere publikoen 

erregulazioaren bidez definitu beharko lirateke funtsezkoak diren ingurumen-helburu 

batzuk. Pentsamendu-korronte honentzat ingurumen-arazoak politikaren eta botere-

erlazioen esparrura loturik daude eta, ondorioz, ezin daitezke aztertu alde horiek 

kontuan izan gabe.  

2.3.3. Ekonomia Ekologikoa eta garapen iraunkorra  

Oraindik garatzen ari den Ekonomia Ekologikoak garapen iraunkorraren 

kontzeptuan biltzen diren ideiak bere baitan onartzeko eta iraunkortasunaren zientzia 

bilakatzeko gaitasuna erakusten du19. Torresentzat (2001) Ekonomia Ekologikoa 

sistema ekonomikoaren iraunkortasun-maila neurtzeko sortu den benetako paradigma 

izango litzateke. Diziplina honek, Martínez Alieren ustez, garapen iraunkorraren 

definizioan biltzen diren ideia nagusiak tratatzen ditu: 

Ekonomia Ekologikoak ekonomia konbentzionalaren kritika egiten du eta, gainera, 

tresna propioak eskaintzen ditu giza jarduerak ingurumenean duen eragina azaltzeko eta 

baloratzeko. Ekonomia Ekologikoak belaunaldien arteko gaiak tratatzen ditu, baina 

                                                 

18 Merkatua ez denez gai muga naturalak zehazteko, ez eta produkzio-prozesuen ondorioak 
kontuan hartzeko, mekanismoren baten beharra agertzen da merkatuaren funtzionamenduari eta eragileen 
aukerei murrizketak jartzeko. Ekonomia Ekologikoarentzat mekanismo honek negoziazio politikoan 
oinarritutako sistemaren bat izan beharko luke (Kapp, 1994 [1976]). Negoziazio-prozesu horretan 
ingurumeneko baliabideen egoera eta kalitateari buruzko aldagaiak kontuan hartuko lirateke. Aurrerago 
Georgescu-Roegenek (1994 [1971]) ere esana zuen merkaturatzen diren ondasun eta zerbitzu urrietara 
soilik zuzendutako baliagarritasun-kontzeptua ez zela nahikoa ingurumen-arazoei irtenbide egokia 
eskaintzeko. 

19 Iraunkortasuna oraingo eta etorkizuneko jarduera ekonomikorako ezinbestekoak diren 
elementuen kontserbazio bezala ulertuz. 
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baita gaurko belaunaldiaren baitan gertatzen diren banakuntzari loturiko gatazkak 

(Martínez Alier, 1999:6).  

Ingurumenaren eremuan gizartearen eta aldagai naturalen arteko elkarreragina 

gertatzen da, hots, sistema sozialaren eta sistema naturalaren arteko elkarreragina. 

Dinamika naturala prozesu ekologikoei, energia-fluxuei, aldagai fisiko-kimikoei, etab. 

lotua agertzen da. Sistema sozialak, bestalde, era askotakoak dira (produkzio-sistema, 

sistema politiko-instituzionala, sistema juridikoa, etab.) eta bakoitzak dinamika 

espezifiko bati  erantzuten dio. Ekonomia Ekologikoak natura kontuan hartzeaz gain, 

gizarte-antolakuntzaren izaera konplexua eta dinamikoa ere kontuan hartzen du (Torres, 

2001).  

Garapen iraunkorraren kontzeptuan bildutako etika ekologikoak ekonomia 

ekologizatzea eskatzen du; arrazionaltasun ekonomiko ortodoxoa ekonomia ekologian 

integratuko duen arrazionaltasunagatik ordezkatzea, alegia20. Ikuspegi ekonomiko-

ekologikoak erreferente moral batean oinarritu behar du, esperientziak erakutsi baitu 

ingurumenaren eremuan eraginkortasun ekonomikoa irizpide bakar bezala erabiltzearen 

arriskua (Ferrete, 1999). Honek, ingurumenari loturiko gaietan ekonomiaren aurrean 

etikari eta politikari lehentasuna eskaintzea eskatuko luke21. 

Ekonomia Ekologikoaren ustez, natura-baliabide gehienek ondare kolektiboen 

kontsiderazioa izan beharko lukete, eta ingurumen-politiken lehentasuna populazioari 

baliabide horien erabilera bermatzea izango litzateke. Pentsaera honen arabera, 

ekonomia politika eta etikaren gainetik jartzeak ekarri du oraingo krisi ekologikoa. 

Beraz, mekanismo demokratiko eta parte-hartzaileak bultzatuz lortu nahi du Ekonomia 

Ekologikoak iraunkortasuna helburu duten politikentzako euskarria eta legitimazioa.  

                                                 

20 Kontuan hartu behar da kontzientzia ekologikoak aurrera egin duen neurrian gizakiak 
biosferan duen posizioa ere birplanteatu egin dela. Zentzu honetan, ikuspegi antropozentrikoa ahulduz  
joan da eta ikuspegi ekozentrikoa indartuz. Iraunkortasun-kontzeptua ere antropozentrikoa da, 
ingurumena hurrengo belaunaldietako gizakien mesedetan babestu nahi baitu. Dena den, helburu hau 
lortzeak eskatzen duen babes ekologiko maila handiak, praktikan  gaur ikuspegi ekozentrikoa erabiltzea 
eskatuko luke. 

21 Iraunkortasun-kontzeptuak biltzen dituen funtsezko ideiek izaera etikoa dute: gaurko 
gizartearen garapen zuzena eta oraingo eta hurrengo belaunaldien artean harreman bidezkoa lortzea. 
Ekonomia Ekologikoaren ustez metodo ekonomiko ortodoxoa ez da gai helburu horiek lortzeko. 
Beharrezkoa litzateke horretarako homo economicus ideian oinarritutako gizakiaren ikuskera 
birplanteatzea.  
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2.4. Iraunkortasun ahula versus iraunkortasun sendoa 

Aipatu den bezala, garapen iraunkorraren kontzeptuak biltzen duen ideia nagusia 

belaunaldien arteko harremana da, hots, gaurko belaunaldiek hurrengoekin duten 

betebeharra baliabide eta ingurumenaren kontserbazioari dagokionez. Horrek, natura-

ondarea etorkizunerako egoera eta kopuru jakin batzuetan mantentzea eskatzen du. 

Baina natura eta bere funtzioei buruz gaur dugun jakintza-maila mugatua dela kontuan 

izanik, mantendu beharreko kantitate eta egoerari buruz ez da adostasunik ageri. 

Eztabaida honek bi norabide hartu ditu pentsamendu ekonomikoaren baitan. Horrela, 

lortu nahi den iraunkortasun-maila kontuan izanik, bi joera agertu dira (Pearce eta 

Atkinson, 1998): iraunkortasunaren bertsio ahula edo minimoa (gutxieneko 

iraunkortasun-maila) eta iraunkortasunaren bertsio sendoa edo maximoa (gehienezko 

iraunkortasun-maila).  

Garapen iraunkorra  terminoaren kalkulatutako anbiguotasunak ere erraztu egin 

du bi bertsio hauek agertzea. Iraunkortasun ahulak terminoaren lehen aldean, hots, 

garapenean –nahiz eta sarritan hazkundearekin parekatu– jartzen du indarra. 

Iraunkortasun sendoak, aldiz, muga natural fisiko-biologikoak ez hausteaz kezkaturik, 

iraunkortasunaren aldea nabarmentzen  du batez ere. 

Ikuspegi ahularentzat nahikoa izango litzateke hurrengo belaunaldiei 

hondamendi ekologikorik ez dela gertatuko bermatzea. Aldiz, bertsio sendoaren 

eskakizun-maila askoz handiagoa da. Ikuspegi honentzat, gaur burutzen den ingurumen-

politikak gai izan beharko luke hurrengo belaunaldiei gaurko gizartearen ingurumen-

kontsumo maila segurtatzeko. Beraz, iraunkortasunaren bi bertsio hauek, teorian, 

ingurumen-politika ezberdinak ezartzeko bidea eskainiko lukete. 

Azken hamarkadetako harremanak Ingurumen Ekonomiaren eta Ekonomia 

Ekologikoaren artean istilutsuak izan dira, baina iraunkortasun-kontzeptua  bilgune 

bilakatu da bi korronteentzat (Naredo, 1998). Hala ere, ikuskera eta planteamendu 

epistemologiko ezberdinak izatean, ez datoz bat berorren interpretazioan eta 

aplikazioan. Oro har, Ingurumen Ekonomiak iraunkortasuna zentzu ahulean ulertzen 

duen bitartean, Ekonomia Ekologikoak kontzeptu berorren zentzu sakona edo sendoa 

erabiltzen du. Ondorioz, iraunkortasun ahularen paradigma Ingurumen Ekonomiaren 

ardatza izango litzatekeen bitartean, iraunkortasun sendoaren paradigma bihurtu da 

Ekonomia Ekologikoaren ardatza. 
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Iraunkortasun ahularen orientabidea teknozentrikoa da eta ez oso 

kontserbazionista. Beraz, jarrera honen aburuz, ekologiak ekonomiari jarri behar 

dizkion mugak ez dira oso hertsiak izan behar. Iraunkortasun sendoaren orientabidea, 

aldiz, ekozentrikoa eta kontserbazionista da, hemen azpisistema ekonomikoa 

ekosistema globalak mugaturik agertzen baita.  

Iraunkortasun ahulak eta sendoak ikuspegi ezberdina dute teknologiak 

eskaintzen dituen aukerei buruz. Ingurumen Ekonomiaren oinarrizko balizkoa da 

natura-baliabideak gizakiek egindako kapital artifizialarengatik ordezkatzea posible dela 

neurri handian22. Ekonomia Ekologikoaren ustez ordezkatze hori ez da posible 

iraunkortasun ahularen ekonomiak adierazten duen neurrian23. Eskola honentzat natura-

baliabideak eta kapital manufakturatua batez ere osagarriak dira. 

Kapital natural eta manufakturatuaren arteko ordezkagarritasuna egon badago, 

baina ondasun eta egoera konkretu batzuetara mugatuko litzateke. Kapital 

manufakturatua ez da beti gai kapital naturalak produzitzen dituen zerbitzuak 

eskaintzeko. Beraz, ekosistema batzuk mantentzea ezinbestekoa izango litzateke 

bizitzak jarrai dezan, eta iraunkortasun sendoaren ekonomiak beharrezkotzat jotzen du 

ekosistema horien egoera ona segurtatzeko neurriak hartzea. 

Iraunkortasun ahularen ikuspegitik posible da muga ekonomikoak hedatzea eta 

muga ekologikoak atzeratzea, produkzio-prozesuetan eman daitekeen hobekuntza 

teknologikoa dela medio. Pentsaera honentzat, hazkunde ekonomikoaren prozesuak ez 

luke murrizketarik izan behar aurrerakuntza teknikoa ingurumenean eragindako kalteak 

(natura-baliabideen ahitzea, CO2-isurketak,…) konpentsatzeko gai agertzen den 

bitartean (Castro, 2004). Baina teknologiaren ahalmenean oinarritutako baikortasun 

honekin ez da agertzen erabat ados iraunkortasun sendoaren korrontea. Honek, beste 

bide batzuk urratzea proposatzen du printzipioz: baliabide berriztagarriak ez erabiltzea 

                                                 

22 Hala izan da Solow (1974) eta Hartwick (1977) ekonomialarien lanak agertu zirenetik. Izan 
ere, analisi neoklasikoaren ezaugarrietariko bat da mugarik gabeko ordezkagarritasuna. Hala ere, geroztik 
balizko honek kritikak jaso ditu, korronte beraren baitan ere. Autore batzuk (Hanley et al., 1997) 
azpimarratu dutenez, gerta liteke natura-baliabideak eta kapital manufakturatuaren arteko 
ordezkagarritasuna ez izatea posible Solow eta Hartwickek adierazten duten neurrian.  

23 Georgescu-Roegenen ustez ezin daiteke jarri konfiantza osoa etengabeko aurrerakuntza 
teknikoan. Horren ordez, hazkunde ekonomikoa maximizatzetik at dagoen arau bat erabiltzearen beharra 
azpimarratzen du. Hori lortzeko «gutxiagorekin pasatzea» proposatzen du (Georgescu-Roegen, 1994 
[1977]:318). 
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eraberritzeko duten gaitasuna baino erritmo handiagoan, baliabide agorgarriak ez 

amaitzea ordezko iraunkorrak aurkitu aurretik, naturak poluzioa xurgatzeko duen 

ahalmena baino gehiago ez kutsatzea, ekosistemak eta espezieak zaintzea, etab. 

Azkenez, Ekonomia Ekologikoak eta Ingurumen Ekonomiak ikuspegi 

desberdina dute merkatu-mekanismoen erabilerari eta esku-hartze publikoak izan behar 

duen garrantziari buruz. Jarrera neoliberalenek ingurumena eta natura-baliabideak 

merkatu-mekanismoak indartuz kudeatzea proposatzen duten arren, gaur egun nahiko 

hedatua eta onartua dago merkatuak ez duela beti gaitasunik helburu ekologikoak 

maximizatzeko eta, ondorioz, botere publikoen nolabaiteko erregulazioa beharrezkoa 

dela. Ikuspegi ekologistarentzat garapen iraunkorraren kontzeptuaren  arrakasta 

arriskutsua gerta daiteke kontzeptu hori Ingurumen Ekonomiak ulertzen duen eran 

erabiliz gero. Badirudi, gainera, horren bidez ekonomia ortodoxoak krisi ekologikoaren 

arazoa gainditutzat ematen duela. 

2.5. Sintesi gisa: arrazionaltasun konbentzionaletik iraunkortasunean 

oinarritutako arrazionaltasunera 

Garapen iraunkorraren helburua garapen ekonomiko eta soziala  ingurumenaren 

babes egokiarekin bateragarri egitea da, eta horrek ingurumen-kapitala mantentzea 

eskatzen du. Iraunkortasun-printzipioa jarraituz gaurko beharrizanak asetzeko gai 

izango ginateke, era berean hurrengo belaunaldien gaitasuna bermatuz eurenak 

asetzeko. Garapen iraunkorraren kontzeptuak, funtsean, hurrengo belaunaldiekin dugun 

lotura eta betebeharra azpimarratzen ditu, baina, era berean, gaurko desberdintasunei 

aurre egitea dakar. Etorkizunarekiko konpromisoa ez litzateke sinesgarria izango, gaur 

garapena planeta osora hedatzeko konpromisoarekin batera ez balitz joango.  

Gaur egun ez dago ingurumenaren esparrua arautzeko mundu mailako 

erakunderik, nahiz eta ekonomia globalean ingurumen-arazoak, inoiz baino gehiago, 

mundu mailakoak bihurtu diren. Nazioarteko politika ekologikoa Estatuen arteko 

akordioen bidez burutu beharra dago, baina esparru honetan ikuspegi globala 

beharrezkoa da. Ingurumenari loturiko arazo batzuk lokalak dira, baina beste batzuen 

(klima-aldaketa, biodibertsitate-galera, euri azidoa, …) ondorioak munduan zehar 

barreiatzen dira. Iraunkortasunaren aldeko neurrien aplikazioa hainbat eskalatan 

(lokaletik globaleraino) burutzea beharrezkoa egiten da, baina bereziki garrantzitsua 
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bihurtu da plangintza globalaren beharrizana. Ezer gutxi lortuko litzateke, esaterako, 

herrialde batzuk euren gas-isurpenak murrizten dituzten bitartean beste batzuk gehitzen 

badituzte, edo eskualde batzuetan oihanak zaintzen diren bitartean, beste batzuetan 

deforestazio-prozesuak aurrera egingo balu.  

Ekonomia liberalak hedaturiko ideiaren aurka, merkatuak ez dira modu 

naturalez existitzen; aitzitik, sozial eta politikoki eraikitzen eta antolatzen diren 

mekanismo ekonomikoak dira. Baina ekonomia ortodoxoaren tradizioan ekonomiaren 

eta eremu instituzionalaren arteko harremanak ez dira aintzakotzat hartu. Jarduera 

ekonomikoa esparru instituzional konkretu baten baitan burutzen dela eta joko-arau 

zehatz batzuen bidez arautzen dela onartzen den momentutik –lan honetan defendatzen 

den ikuspuntua– zientzia ekonomiko-ekologikoaren egitekoa ez litzateke izan behar 

esparru instituzional-legal jakin batean gertatzen diren ondasun eta zerbitzuen 

transakzioak aztertzea soilik. Aldiz, esparru horren sorreraren kausak aurkitzeaz eta 

esparru horrek jarduera ekonomikoaren eta ingurumenaren arteko erlazioak zelan 

baldintzatzen dituen aztertzeaz ere arduratu beharko luke.  

Beraz, ekonomia eta ekologia integratzen dituen diziplinak zenbait konpromiso 

etiko-politikotan oinarritzen den pentsamendu ekonomiko-ekologikoa garatu beharko 

luke. Gaur, konpromiso horiek iraunkortasunaren kontzeptuaren (zentzu sakonean 

ulertua) inguruan gauzatzea posible ikusten da. Hau da Ekonomia Ekologikoak hartu 

duen bidea. Dena den, bere muga guztiak kontuan izanik, Ingurumen Ekonomiak 

ingurumen-ondasun eta -zerbitzuak baloratzeko egiten dituen saiakerak ere urrats 

positibotzat hartu beharko lirateke gure ustez, balorazio-ahalegin horiek baloraziorik eza 

baino onuragarriagoak direlako natura-baliabideen kudeaketarako. 

Garapen iraunkorra helburu ekonomiko konbentzionaletatik aldendu egiten da 

ekitatearekin konpromiso bidimentsionala (gaurko eta etorkizuneko belaunaldiekin) 

duelako, ez dituelako kontuan hartzen herrialde garatuetako kontsumitzaileen interesak 

soilik eta ongizatearen osagai ez-monetarioak (ingurumenaren egoera eta 

gozamenarekin loturikoak, batik bat) aintzakotzat hartzen dituelako. Beraz, 

iraunkortasuna ez da ingurumena soilik biltzen duen kontzeptua; aitzitik, alde etiko 

sakona ere duenez, baliagarria izan daiteke bere inguruan konpromiso etiko-politikoak 

biltzeko. Behinik behin, ekonomia eta ingurumenaren arteko oreka aurkitzeko bilgune 

bihurtu da. 
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Produkzioari dagokionez, sistema ekonomikoak lorpen handiak erdiesteko gai 

dela frogatu du, baina aberastasunaren banaketari eta ingurumenaren egoerari 

dagokienez porrot instituzionalaz hitz egin daiteke. Mundu mailan ematen diren 

desberdintasunak eta narriadura ekologikoa dira horren lekuko. Ingurumen-krisi 

globalak jarduera ekonomikoari norabide berri bat eskaintzea eskatzen du, baina horrek 

arrazionaltasun konbentzionala iraunkortasun-kontzeptuan oinarritzen den 

arrazionaltasunagatik ordezkatzea eskatuko luke. Ondorengo taulan, atal honetan 

ikuspegi konbentzionalaren eta iraunkortasunean oinarritutakoaren inguruan landutako 

kontzeptuak, eta horren haritik sortutako ideiak, bildu ditugu. 

2.1. taula. Arrazionaltasun konbentzionalaren eta iraunkortasunean oinarritutako 
arrazionaltasunaren ezaugarriak 

 

Arrazionaltasun konbentzionala 

 

 

Iraunkortasunean oinarritutako 
arrazionaltasuna 

Ez da ingurumen-arriskua 
aurreikusten: jarduera ekonomikoen 
eragina epe luzera gutxietsi egiten da. 

Zuhurtzia-printzipioa: ingurumenean kalte itzulezina 
gerta daitekeela uste denean, neurriak hartu behar 
dira ekidin ahal izateko. 

Itzulgarritasuna: ekonomian zein 
naturan gertatutako aldaketek 
itzulgarritasun propietatea dute.  

Itzulezintasunaren kontzientzia: ingurumenari 
eragindako kalteak itzulezinak izan daitezke; ez gara 
erabat gure ekintzen ondorioen jakitun. 

Ekonomia monetarioa: kanbio-balioek 
gidatzen dute ingurumenaren 
kudeaketa. 

Ekonomia fisiko-monetarioa: kanbio-balioez gain, 
baliabideen, energiaren eta hondakinen magnitude 
fisikoak aintzakotzat hartzen dira 

Ekonomia neoklasiko ortodoxoa: 
jarduera ekonomikoaren muga fisikoak 
ez dira kontuan hartzen. 

 

 

Ekonomia Ekologikoa (iraunkortasun sendoa): 
zuhurtzian eta fluxu fisikoen kontabilitatean 
oinarritutako jokabidea ingurumenaren aurrean 
(Politika nagusi. Merkatu-indarren kontrol soziala). 

Ingurumen Ekonomia1 (iraunkortasun ahula): kanpo-
eragin lokalen balorazio monetarioa (merkatua 
nagusi). 

Atomismoa: ingurumenari buruzko 
analisiak eta politikak ez dira 
osotasunaren ikuspegian oinarritzen. 

Holismoa: ingurumenaren eta ekonomiaren 
elkarreraginak sortutako errealitate konplexua 
osotasunean ulertzen da.  

Mekanizismoa: atal guztien arteko 
erlazioak finkoak dira;  sistema oreka 
batetik bestera mugitzen da.  

Analisi Sistemikoa: sistemen portaera aurreikustea 
zaila da; eboluzionatu egiten dute eta portaera 
kaotikoa izan dezakete. 
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Unibertsalismoa: fenomeno 
ekonomikoak lege unibertsalen ondorio 
dira eta ez dira aldatzen espazio eta 
denboran zehar.  

Testuinguruaren garrantzia: fenomeno ekonomikoak 
leku eta denborari loturiko faktoreen mende daude. 

Objektibotasuna: ikertzaileak 
posibletzat jotzen du ikerketa-
objektutik aldentzea eta balorerik gabe 
aritzea.  

Subjektibotasuna: baloreek garrantzi handia dute 
ikerkuntzaren planteamenduan, garapenean, zein 
emaitzetan.  

Monodiziplinaritatea: jakintza arloa ez 
da beste diziplinen ekarpenekin 
elikatzen. 

Diziplinartekotasuna: zenbait diziplinaren arteko 
elkarreraginetik sortutako ekarpenak dira 
beharrezkoak. 

Unidimentsionalitatea: ekonomiaren 
nagusigoa gizarteko beste arlo batzuen 
aurrean.  

Multidimentsionalitatea: ekonomia ingurumenean eta 
gizartean integraturik kontsideratzen da 

Gaurko belaunaldiaren beharrizanak, 
soilik, hartzen dira aintzakotzat. 

Belaunaldien arteko ekitatea: etorkizuneko 
belaunaldien beharrizanak kontuan hartzen dira. 

Merkatuaren legeetan oinarritutako 
errenta-banaketa.  

Belaunaldi barneko ekitatea: garapen-prozesua 
guztiengana hedatzeko ahalegina. 

Teknologia kapital naturala 
ordezkatzeko gai da neurri handian. 

 Teknologia kapital naturalaren osagarri moduan 
ikusten da. 

Ekonomia fosila: jarduera ekonomikoa 
erregai fosiletan oinarritzen da. 

Energia berriztagarriak garatzeko ahalegina. 

Esparru instituzionala ez da 
aintzakotzat hartzen edo zentzu 
murrizgarrian kontsideratzen da. 

Ekonomia eta ingurumenaren arteko elkarreragina 
esparru instituzional  konkretuetan aztertzen da. 

1. Ingurumen Ekonomiari ez dagozkio iraunkortasunean oinarritutako ikuspegiaren ezaugarri guztiak, 
baina iraunkortasun-nozioa, bere zentzu ahulean bada ere, kontuan hartzen duenez, taularen alde 
horretan jarri dugu. 
Iturria: Autoreak egina. 
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II. ATALA. IRAUNKORTASUN KONTZEPTUAREN APLIKAZIOA 

BASO SEKTOREAN: BASO KUDEAKETA 

IRAUNKORRA  

Sarrera 

1992ko Rioko Goi-bileraren ondoren ekonomikoki, ekologikoki eta sozialki 

iraunkorra den baso-kudeaketa bihurtu da basogintzaren erreferentzia-esparrua. Goi-

bilera horretan, munduko basoen egoera garapen iraunkorraren ikuspuntutik aztertzean, 

agerian geratu zen kudeaketa-eredu tradizionala aldatzeko beharra. Hala sortu zen, harez 

geroztik hedakunde zabala izan duen Baso Kudeaketa Iraunkorra (BKI) delako 

kontzeptua. 

Gaur egun oihanek mundu mailan hartu duten garrantzia ezingo litzateke ulertu 

iraunkortasun-kontzeptuak izan duen zabalkundea eta arrakasta kontuan hartu gabe. 

Basoei buruzko pertzepzioa aldatu bada gizartean eta instituzioak beste politika batzuk 

burutzen hasi badira, kontzeptu horren hedatzeari zor zaio neurri handian. 

Iraunkortasunaren paradigmaren eraginez basoen ustiapen tradizionala zalantzan jarria 

izan da.  

Lehenengo eta behin esan behar da BKIa garapen iraunkorraren osagaia dela. 

Beraz, garapen iraunkorra lortzeko helburuarekin burutzen den baso-jarduera izango 
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litzateke. Garapen iraunkorraren kontzeptua sendo eta indartsu agertzen den neurrian, 

ekonomian eta gizarteko hainbat alorretan eraldaketak sustatzeko gai agertzen den 

heinean, hala agertuko da BKIa ere. Izan ere, azken honek, lehenengoaren espiritua, 

filosofia, printzipioak eta kezkak bere egiten ditu eta berarekin batera doa garatuz. 

Beraz, baso-kudeaketa iraunkorra iraunkortasun-kontzeptu orokorrera loturik agertzen 

denez, beharrezkoa du hau indartsu agertzea oihanen esparruan aurrerapenak egin ahal 

izateko.  

1970eko hamarkadaz geroztik apurka-apurka gorpuztuz joan ziren baso-

politikan aldaketa sakona eragingo zuten hiru faktoreak: (i) baso-sektorearen 

orientabide ekonomizistak jasotako kritikak, (ii) hazkunde azkarreko espeziez osaturiko 

sailek gizartean sortutako egonezina eta (iii) populazioak basoei zuzendutako eskari 

berriek (biodibertsitatearen babesa, aisialdirako aukerak,…) izandako gorakada. 

1992ko Ingurumen eta Garapenaren Nazio Batuen Konferentzia izan zen baso-

politikan bi aro bereiziko zituen gertaera. Baso-politika modu tradizionalean ulertzea 

iraganeko gauzatzat joz,  gizartearen eskari berriak kontuan hartuko zituen baso-politika 

abian jartzeko oinarri teorikoak jarri ziren konferentzia horretan. Baso-kudeaketa 

iraunkorra izango da aurrerantzean ikuspegi eta kezka berriak bilduko dituen 

kontzeptua eta baso-politika berriaren ardatz bilakatuko da. 

Askotan gertatzen den bezala, kontzeptu hori ez zen plazaratu zorrotz 

definiturik. Dena den, garapen iraunkorrerako onartuak zeuden hiru dimentsioetan 

oinarriturik, baso-kudeaketa iraunkorrak ere dimentsio ekonomiko, ekologiko eta 

soziala izan beharko zituela adostu zen; alegia, basoen izaera multifuntzionala onartu 

zen. Hortik aurrera ez zen zehaztu zein urrats eman eta zein neurri hartu beharko ziren 

basoak kudeatzeko modua aldatzeko.  

Basoen dimentsio horiek aztertzera zuzendu ziren ahaleginak eta ahalegin horien 

ondorioz multifuntzionaltasuna gauzatu ahal izateko beharrezkoa zen garrantzi handiko 

beste kontzeptu bat erantsi zitzaion baso-kudeaketa iraunkorrari: basoak ekosistema 

bezala tratatzea. Basogunea ekosistema bezala ulertzeak gune horien ikuskera aldatu eta 

ireki egin du. Horrren bidez, ingurumeneko aldagaiak eta alde sozial eta kulturalak zur-

produkzioa bezain garrantzitsuak bilakatu dira. 

Atal honetako hirugarren kapituluan baso-kudeaketa iraunkorraren kontzeptua 

azaltzen da, eta laugarren eta bosgarren kapituluetan kontzeptu horren bi ardatzak 
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aztertzen dira: ekosistemaren ikuspegia eta multifuntzionaltasuna. Hauekin batera, 

ardatz hauen inguruan txertatzen diren eta BKIa osatzera datozen garrantzizko beste bi 

osagai ere aztergai izango dira. Alde batetik, ikerkuntza zientifikoaren beharra 

ekosistemen ezagutzan aurreratzeko, eta bestetik, populazioaren parte-hartze 

demokratikoaren garrantzia multifuntzionaltasunaren printzipioa errealitate bihurtu ahal 

izateko. Multifuntzionaltasunari dagokionez, bere hiru dimentsioak aztertuko dira, eta, 

baita ere, printzipio hori aplikatzeko dauden modu ezberdinak eta bakoitzaren 

zailtasunak. Aipatutako kontzeptuak, eta horien inguruan atal honetan zehar landuko 

diren beste batzuk, ondoko grafikoan bildurik agertzen dira. 

II.1. grafikoa. Baso-kudeaketa iraunkorraren inguruko kontzeptuak 

 

Iturria: Autoreak egina. 

Baso Kudeaketa Iraunkorra 

Ekosistemaren  ikuspegia 

Multifuntzionaltasuna 

Produkzio-
funtzioa 

Funtzio 
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soziala 
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bermatzea 

.Biodibertsitatearen     
babesa 

.Klima-aldaketan eragin 
positiboa 

.Lurzoruen babesa 
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babesa 

.Aisialdirako zerbitzuak 

. Ekoturismoa 

Ikerkuntza 
zientifikoaren eta 
parte-hartze 
demokratikoaren 
garrantzia 

Multifuntzionaltasunaren 
aplikazioa: 

-Integrala 

-Zonala 
   . Helburu bakarrekoa 
   . Helburuen hierarkia 
     



  

  69 

3. GARAPEN IRAUNKORRETIK BASO KUDEAKETA IRAUNKORRER A 

Garapen iraunkorraren ideia baso-sektorean aplikatzea munduko oihan 

tropikalen egoerak eraginda etorri da, oihan horiek ezinbesteko baliabidetzat jotzen 

baitira munduko ingurumenari loturiko bi funtsezko arazori  aurre egiteko; klima-

aldaketa eta biodibertsitate-galerari, alegia.  

Oihan tropikaletan gertatzen den deforestazio-prozesuak kezka handia sortarazi 

du herrialde garatuetan eta kezka horri erantzunez Rioko Goi-bileran baso-kudeaketa 

iraunkorra kontzeptua sortu zen, basoen erabilera egokiagoa lortzeko hainbat neurri 

proposatuz. Dena den, konferentzia horretan herrialde garatuen eta Hegoaldeko 

herrialdeen interesak kontrajartzean, ez zen lortu oihanei buruzko hitzarmenik 

sinatzerik. Herrialde garatuak ez agertzean prest oihan tropikalak mundu osoko 

ingurumenari eskainitako onurengatik konpentsazioak eskaintzeko, Hegoaldeko 

herrialdeek ez zuten onartu natura-baliabideak kudeatzeko zuten subiranotasuna 

mugatuko zuen nazioarteko hitzarmenik.  

Dena den, baso-kudeaketa iraunkorraren kontzeptua mundu osora zabaldu da, 

eta plangintzetan eta baso-politiketan ezinbesteko erreferentzia bilakatu da gaur. Zur-

produkzioan soilik oinarritutako basogintza tradizionala gainditzera etorri da kontzeptu 

hau, basoek gizarteari eskainitako onura ekologiko eta sozialak lehen mailan jarriz. 

3.1. Baso Kudeaketa Iraunkorra kontzeptuaren agerpena 

FAOren (2006) arabera, basoa, hekatarea erditik gorako azalera zuhaiztua da 

(hirietakoa kontuan izan gabe), zuhaitzek azalera horren %10, gutxienez, estali behar 

dutelarik. Gune hauen garrantziari buruzko kontzientzia hedatzearekin batera, beraietan 

burututako zenbait jarduerek sortutako ondorio ekologiko kaltegarriei buruzko kezka 

ere gehituz joan zen munduan 1970eko hamarkadatik aurrera. Kezka horrek, munduko 

egoera ekologikoari loturiko beste batzuekin batera, 1992an Rio de Janeiron  egindako 
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Ingurumen eta Garapenaren Nazio Batuen Konferentzian (Lurraren Goi-bilera) izan 

zuen oihartzuna.  

Rioko Goi-bileran gertatu zen oihanen egoeraren eta garapen iraunkorraren 

arteko lotura. Bertan aldarrikatu zen baso-kudeaketa iraunkorra garapen iraunkorraren 

oinarrizko osagaia zela eta, ondorioz, beharrezkoa zela munduko oihan guztiak, ez 

soilik tropikalak (euri-oihanak), modu iraunkorrean kudeatzea gaurko eta etorkizuneko 

belaunaldien mesedetan (CNUMAD, 1993). Nazio Batuen Goi-bilera horrek 

iraunkortasunean oinarritutako kudeaketa jarri zuen basoen ustiapenerako 

aurrebaldintza moduan eta baso-baliabideei buruzko ikuspegi globala eta berria zabaldu 

zuen mundu mailan. 2002an Johannesburgen egindako Garapen Iraunkorraren 

Munduko Goi-bileran berretsita geratu zen kontzeptua. Bertan, beste behin, garapen 

iraunkorrean oihanek zuten  garrantzia azpimarratu zen  eta  baso-kudeaketa iraunkorra 

baliagarritzat jo zen hamar urteko bidean erdietsitako lorpenengatik eta, batez ere, 

etorkizunerako eskaintzen zituen aukerengatik (FNUB, 2003)1. 

Rioko Goi-bileran ingurumena babesteko bost oinarrizko dokumentu argitaratu 

ziren (FAO, 2006): 

-Ingurumen eta Garapenaren Rioko Deklarazioa. Bertako 27 printzipioetan 

herrialdeen eskubide eta erantzukizunak zehazten dira gizateriaren aurrerapena 

eta ongizatea lortzeko. Deklarazio horretan garapen iraunkorra  ingurumena, 

ekonomia eta gizartea integratzen dituen garapen-eredu moduan definitzen da. 

-Agenda 21. Bertan, dimentsio sozial, ekonomiko eta ekologikoa duen garapen 

iraunkorra lortzeko neurriak ezartzen dira.  

-Klima Aldaketaren Hitzarmena. Bere helburua berotegi efektuko gasen 

isurpenak murriztea da. 

-Biodibertsitatearen Hitzarmena. Hitzarmen honetan herrialdeei espezie bizidun 

guztiak zaintzea eskatzen zaie. Era berean,  dibertsitate biologikoa ustiatzetik 

sor daitezkeen irabaziak zuzentasunez banatzea du helburu.  

                                                 

1 Basoek, euri-oihanen deforestazio-prozesua dela-eta batik bat, garrantzizko tokia hartu dute 
nazioarteko agendetan. Basoen kudeaketan aldaketa nabarmenak lortuko balira, horrek ingurumenari 
loturiko beste esparru batzuetan ere  erakustaldi-efektu inportantea izango lukeela kontsideratzen da. 
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-Baso Printzipioen Deklarazioa. Basoak modu iraunkorrean kudeatzea garapen 

iraunkorra lortzeko eta bizitza forma guztiak babesteko ezinbesteko 

baldintzatzat jotzen du Deklarazioak.  

Rioko Konferentzian munduko basoen egoerari arreta handia eskaini zitzaion, 

Baso Printzipioen Deklarazioa onartzeak eta Agenda 21ak basoei eskaintzen dien 

garrantziak adierazten duen bezala. Horrez gain, klima-aldaketari eta biodibertsitateari –

eta geroago desertifikazioari2– buruz sinatutako hitzarmenek ere egiteko garrantzizkoa 

eskaintzen diote oihanei. Honek guztiak adierazten du aintzakotzat hartzen dela euren 

eginkizuna ondasun eta zerbitzuen produkzioan, klima-aldaketaren aurkako borrokan, 

lurzoruaren higadura eta desertifikazioa saihesterakoan eta ezagutzen diren lurreko 

espezie gehienen (%80 inguru) babesleku moduan (Prado, 1997). Halaber, Rioko 

Konferentziaren ostean, eta bertako emaitzak mundu guztiko basoetara hedatzeko 

helburuarekin, bi garrantzizko ekimen gertatu ziren: Oihanei buruzko Gobernuarteko 

Taldearen sorrera (1995) eta Oihanei buruzko Gobernuarteko Foroaren sorrera (1997). 

Prozesu hauek aurreranzko urrats esanguratsuak izan dira baso-kudeaketa iraunkorraren 

ideia  bultzatzeko munduan zehar. 

Dena den, Rioko Goi-bileran ez zen baso-kudeaketa iraunkorrari buruzko 

hitzarmenik sinatzea lortu eta Baso Printzipioen Deklarazioa, besterik ez zen erdietsi. 

Beraz, Konferentzia horretan «aurretiaz juridikoki ez-lotesle bezala definitutako» 

printzipio batzuk adostera soilik iritsi ziren herrialdeak3 (García-Moreno, 2005:789). 

Rioko Goi-bileran munduko basoen egoerari, arazoei  eta konponbideei buruzko 

ikuspegi orokorrean herrialdeak bat etortzea posible izan zen arren, oraindik ez dago 

basoei buruzko nazioarteko akordio loteslerik. Kudeaketari eta baso-produktuen 

munduko merkataritzari buruzko arauak ezarriko lituzkeen nazioarteko hitzarmen batek 

eragin handia izango luke basoen iraunkortasuna lortzeko ahaleginean. Hori dela eta, 

hainbat esparrutatik eskatzen da legalki loteslea izango litzatekeen nazioarteko 

                                                 

2 Klima Aldaketari eta Biodibersitateari buruzko Hitzarmenek, era berean, 1994an Parisen sinatu 
zen Desertifikazioaren aurkako borrokari buruzko Hitzarmenerako oinarriak jarri zituzten (García-
Moreno, 2005). 

3 Gai oso konplexua izatean eta interes kontrajarri ugari azaltzean bere inguruan, aipatutako 
Printzipioek ez dute herrialdeei ekintzak derrigortzeko indar legalik. 
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hitzarmen hori gauzatzea oihanen inguruan. Hala ere, ez da eginbehar erraza munduko 

herrialde garatu eta garapen bidean daudenen arteko desadostasunak direla eta. 

3.2. Agenda 21  

1992ko Rioko Goi-bileran aurkeztu zen bezala, Agenda 21 edo Programa 21 

ingurumenaren aldetik iraunkorra den garapen ekonomiko eta soziala lortzeko programa 

da. Agendak ikuspegi integrala du eta zeharkako izaerarekin gurutzatzen ditu ekonomia 

eta gizarteko arlo guztiak, publikoak zein pribatuak (Naciones Unidas, 2003). 

Agenda 21 garapen iraunkorraren aldeko agiria eta ekintzarako programa da –ez 

dauka nazioarteko hitzarmenaren izaerarik– eta ingurumenaren kontserbazioa esparru 

ekonomiko, sozial eta kulturaleko gaiekin lotzen du. Agenda 21 izan da nazioarteko 

erkidegoak aukeratu duen tresna garapen iraunkorraren kontzeptua gauzatzeko. Mundu 

guztirako ingurumen-politika da Agenda 21ak proposatzen duena, baina ikuspegi lokal, 

parte-hartzaile eta zeharkakoaren bidez. Tokiko eremuan populazioaren «behetik 

goranzko» parte-hartzea gauzagarria denez, Agenda 21 tresna egokitzat jotzen da 

«global pentsatu, tokian aritu» printzipioa praktikan jartzeko (Olaizola eta Alvarez de 

Eulate, 2003:144).  

Agenda 21ak berrogei kapitulutan garapenaren dimentsio ekonomikoa, soziala 

eta ingurumenari buruzkoa lantzen ditu, eta talde garrantzitsuenen partaidetza 

bermatzeko eta programa burutzeko beharrezko diren bitartekoak ere aurreikusten ditu4 

(Naciones Unidas, 2003). Ildo horretatik, eta ingurumenaren kontserbazioari 

dagokionez, munduko herrialde gehienek XXI. menderako onartu duten plana da; 

garapen iraunkorraren kontzeptua praktikan jartzeko epe luzerako onartu duten 

jokabide-plana, alegia (Pons, 2004). Beraz, Agenda 21ak garapen iraunkorra lortzeko 

bidea deskribatzen du. Munduko gobernu gehienek onartzen dute bere logika eta, hitzez 

behintzat, bertako norabideak jarraitzeko konpromisoa hartu dute (Fussler eta James, 

1999) 5. 

                                                 

4 Programa hau gauzatzeko eragile askoren ekarpena da beharrezkoa: Nazio Batuen erakundeak, 
gobernuak, garapenerako erakundeak, talde ekologistak eta, jarduera ekonomikoak ingurumenean eragina 
duenez, sektore ekonomiko guztietako talde pribatuak ere. 

5 Euskal Autonomia Erkidegoan Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal Sarea (Udalsarea 21) 
eratu da Tokiko Agenda 21en garapena sustatzeko. Gaur egun, populazioaren %98 Tokiko Agenda 
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Allenderen (2000) ustez, merkatu-indarrak euren kabuz ez direla gai interes 

ekonomikoak, sozialak eta ingurumen-arazoak integratzeko frogatzera etorriko litzateke 

Agenda 21. Horrela, iraunkortasunerako bidean aurrerapenak egin ahal izateko, neurri 

tekniko-ekonomiko soilez gain, erabaki politiko egokiak behar-beharrezkoak izango 

lirateke. 

Rioko Konferentzian Basoei buruzko Deklarazioaz gain Agenda 21eko hainbat 

kapituluk ere basoen egoera tratatzen dute. Oihanen kudeaketa iraunkorra lortzeko 

helburuarekin bere hamaikagarren kapituluak deforestazio eta basogintzari heltzen dio, 

bai Hegoaldeko herrialdeetan  eta bai herri garatuetan. Horrez gain,  beste kapitulu 

batzuk ere lotura zuzena dute basogintzarekin, hala nola, lurraren erabilera, 

biodibertsitatea, desertifikazioa, klima-aldaketa, interes-taldeen partaidetza eta garapen 

iraunkorraren finantziazioari buruzkoak (Naciones Unidas, 2003).  

Agendako 28. kapituluan udal administrazioei Tokiko Agenda 21ak egitea 

eskatzen zaie herritarren partaidetzarekin (Naciones Unidas, 2003). 1994an 

Iraunkortasunerako Hiri eta Herrien Karta egin zen (Aalborgeko Karta) eta bertan 

udalek konpromisoa hartu zuten iraunkortasunaren aldeko neurri eta estrategiak 

hartzeko. Hirietako Agendek ez bezala, landa-eremuetako Agendek analisi 

instituzionala barneratu behar dute, eremu horietan eragile ekonomiko eta sozialen 

arteko loturak kontuan izatea ezinbestekoa dela uste baita 6.  

Domínguez et al.-en (2001b) arabera, iraunkortasun-kontzeptuaren aplikazioak 

landa-eremuetan hiru osagai hauek hartu beharko lituzke kontuan: 

-Lurraldearen funtzio sozio-ekonomikoak eta ekologikoak mantentzea. Funtzio 

hauek nekazaritza, abeltzaintza eta basoen ustiapen-ereduen arabera gauzatuko 

dira.  

                                                                                                                                               

21aren programak abian jarri dituzten udalerrietan bizi da. EAEn dauden 251 udalerrietatik 138k hartzen 
dute parte Udalsarea 21ean (Eusko Jaurlaritza, 2006a). 

6 Landa-eremuen ezaugarri berezietariko bat eragile ekonomiko eta sozial guztien artean sortzen 
diren lotura estuak dira. Lotura hauek sarri askotan sustrai sakonak izaten dituzte, eremu horietan egitura 
sozialak aldaketa geldoa izaten duelako. Hori dela eta, horrelako guneetan burutzen den diagnostikoak 
eragile sozial, ekonomiko eta politiko guztiak identifikatzeko balio behar du, eta horrekin batera, 
bakoitzaren helburuak, interesak, baliabideak eta boterea kontuan hartzeko. Informazio hau 
ezinbestekotzat jotzen da prozesu parte-hartzaile sinesgarria lortu ahal izateko eta proposatutako 
Agendaren onarpena eta bideragarritasuna bermatzeko. 
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-Populazio-maila egokia mantentzea. Horretarako ekipamenduak eta zerbitzuak 

(publikoak eta pribatuak) eskaintzeaz gain, beharrezkoa da tokiko populazio 

aktiboak lan-aukerak izatea7. 

-Lurraldea bereizgarri egiten duten ezaugarri kulturalak mantentzea. 

Lehen osagaiari dagokionez, uste dugu mota honetako adierazpenak 

planteamendu orokor bezala ulertu behar direla. Zenbait kasutan iraunkortasunaren 

aplikazioak funtzio sozio-ekonomiko batzuen murrizketa ekarriko du, funtzio 

ekologikoak bultzatu ahal izateko. Hori gertatzen da, esaterako, zenbait baso botatzea 

debekatzen denean bertako biodibertsitatea mantentzeko helburuarekin. Funtzio 

ekonomiko eta ekologikoen arteko talkak epe laburrera kostuak eragingo ditu, baina 

hauek konpentsatuak izan daitezke neurri egokiak hartuz. Dena den, epe luzera, funtzio 

ekologikoen hobekuntzak beste jarduera ekonomiko batzuk –turismoarekin lotura 

dutenak, esaterako– sortzeko gaitasuna ager dezake.   

3.3. Ipar-Hegoa dialektika oihanen erabileraren inguruan  

1992ko Ingurumen eta Garapenaren Nazio Batuen Konferentzia gertakizun 

historikotzat har daiteke ingurumen-gaiei dagokienez, baina bertan herrialde garatu eta 

azpigaratuen arteko ikuspuntu ezberdinak azaleratu ziren, batez ere oihanen erabileraren 

inguruan. Deforestazio-prozesuak gelditzeko asmoz herrialde garatuak nazioarteko 

kontrolaren alde agertu ziren bitartean, Hegoaldeko herrialdeak euren natura-

baliabideak modu subiranoz kudeatzeko zuten eskubidea murriztearen aurka agertu 

ziren. Bi bloke hauen artean irizpide ezberdinak agertzean, Rion ez zen lortu, aurreko 

puntuan aipatu den bezala, oihanei buruzko hitzarmenik sinatzerik. Negoziazio-prozesu 

zail baten ondoren, Oihanei buruzko Deklarazio bat eta Agenda 21ean biltzen den 

ekintza-programa adostu ziren. 

Gueyek argi azaltzen duen moduan, Deklarazioa Ipar eta Hegoko herrialdeen 

artean oihanei buruzko hitzarmen bat sinatzeko adostasunik ezaren emaitza da: 

                                                 

7 Euskal Autonomia Erkidegoa bezain lurralde hiritartuetan (batez ere Gipuzkoa eta Bizkaiko 
kasuan) ez da izaten hain beharrezkoa lan-aukerak maila lokalean bermatzea. Ekipamenduak eta 
zerbitzuak, aldiz, garrantzitsua da udalerrian bertan izatea. 
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Hegoaldeko herrialdeek ez zuten onartzen euren natura-baliabideen alor garrantzitsu 

baten kudeaketan subiranotasuna mugatzea ekarriko zuen akordiorik sinatzerik. Beraz, 

Deklarazioa konpromisozko erabaki bat, besterik ez da; horregatik ez da harritzekoa 

Estatuek baliabide propioak ustiatzeko duten eskubide subiranoa –euren ingurumen-

politikaren arabera–  lehen paragrafoan bertan hasita aldarrikatzea (Gueye, 2003:173).  

Oihanek maila globalean eskaintzen dituzten zerbitzuen garrantzia (karbonoa 

xurgatzea, biodibertsitatearen babesa,…) erabiltzen dute herrialde garatuek nazioarte 

mailako neurriak hartzeko justifikazio moduan. Horregatik, oihanen egoera nazioarteko 

eremura herri garatuek ingurumen-maila egokia bermatzeko ezinbesteko natura-

baliabide bat –Hegoaldeko oihanak– arriskuan ikusi dutenean iritsi dela esan daiteke 

(Campos Mello, 1993). 

Garapen iraunkorraren dimentsio transnazionalaren pertzepzioa nagusitzen ari 

da. Baliabide naturalen kontrol nazionala aldarrikatzen den arren, ingurumenari 

buruzko kezkak hartu duen izaera globala dela eta, nazioarteko erregulazioaren beharra 

gero eta nabarmenago ageri da Ponsen (2004) ustez. Ezinbestekoa da, dena den, 

erregulazio horretako baldintzak bidezkoak izatea guztientzat. 

3.3.1. Oihan tropikalen deforestazioa eta zerbitzu globalen balorazioa 

Euri-oihan tropikalen deforestazio-prozesua da mundu mailan planteatzen den 

arazo ekologiko larrienetarikoa, batez ere biodibertsitatean eta klima-aldaketan duen 

eraginagatik. 

Zur-enpresa multinazionalek burutzen dituzten mozketez gain, herrialde txiroen 

barneko egoera sozioekonomikoak eragin handia du euri-oihanen suntsipenean. 

Bostworthen (2003) ustez oihan tropikalen galeraren kausa nagusi zuzenak hiru izango 

lirateke: zur-ustiapena, oihanak nekazaritzarako lur bihurtzeko prozesua eta populazioak 

duen beharra zura erregai moduan erabiltzeko. Oihan tropikalen deforestazioa 

geldiarazteko guztiz beharrezkoa da aurrerapenak egitea nekazaritzan, zeren elikagai 

kantitate handiagoak lortuko balira hektareako, oihan-azalera erabiltzeko beharrizana 

murriztu egingo bailitzateke.  

Barne egoerari dagokionez, herrialde tropikaletan oihanen iraunkortasuna 

bermatu ahal izateko arazo larriak agertzen dira. Presio demografiko eta 
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sozioekonomiko handiaren ondorioz bertako biztanleak oihanak suntsitzera behartuta 

aurkitzen dira eta lurra beste erabilera batzuetara dedikatzera, askotan, ekonomiaren 

zein ekologiaren ikuspuntutik, nekazaritza hondatzailera8 (Terradas, 2001a). 

Hau dela eta, Ipar eta Hegoko herrialdeen artean sortzen den eztabaida galdera 

honetan bil daiteke: zelan kontserbatu oihan tropikalak gizateria osoari onurak 

eskaintzen jarraitu ahal izateko? Edo beste modu batera adieraziz: nork ordaindu behar 

du oihan tropikalek eskaintzen dituzten zerbitzuengatik? Amazonasko oihaneko 650 

milioi hektareek karbonoa xurgatzean planeta osoari eragiten dioten onura 70.000 milioi 

dolarretan kalkulatu da, hots, munduko BPGaren %0,2 inguru (Emerton, 2003). 

Oihan tropikalen kontserbazioak maila globalean eskaintzen dituen onurak hartu 

behar dira kontuan, oihan horiek ekoitzitako hainbat zerbitzuren eragin positiboa ez 

baita mugatzen beraiek kokaturik dauden herrialdeetara soilik, baizik eta  planeta osora 

hedatzen delako . Hau dela eta, oihan hauek mundu mailan ondasun publikoen ekoizle 

kontsiderazioa izan beharko lukete (Sandler, 1993). Ondorioz, beharrezkoa da oihan 

horien jabe diren herrialdeen eta zerbitzu horien  onura hartzen duten herrialdeen artean 

akordioak lortzea. Herri garatuek ezin diezaiekete exijitu Hegoaldeko herrialdeei oihan 

horietatik irabaziak lortzeari uko egitea, planetarako oihan horiek kontserbatzea 

ezinbestekoa den argudioarekin eta inolako ordainik eskaini gabe. 

Gai honetan akordio bat lortzeak azken urteetako jarrerak aldatuz doazela ere 

adieraziko luke, kontuan izanik komunismoaren erorketaren ondoren ideia neoliberalen 

nagusigoak aldaketa handia ekarri zuela garapenerako lankidetzaren  pertzepzioan zein 

ereduan. 

                                                 

8 Herrialde aberatsen eta txiroen arteko desberdintasun ekonomiko handia da ingurumenaren 
suntsipenaren kausa garrantzitsuenetarikoa. Batean kontsumismoa eta oparotasuna gailentzen diren 
bitartean, bestean txirotasun-egoerak oihanak suntsitzea du ondorio. Urtero, Amazonas aldean Belgikaren 
tamainako oihan-azalera desagertzen da. Hondamendi ekologiko hau, paradoxikoa badirudi ere, areagotu 
egin da Brasilen –Amazonasko zatirik handiena Brasilgo lurraldean dago– susperraldi ekonomikoarekin 
eta nekazaritza-esportazioak –batez ere soiarenak– gehitzeko politikarekin. Soiaren prezioek labore honen 
landaketa bultzatu dute eta hau, oihanari kendutako lurretan burutzen da. (El País egunkariaren editoriala, 
2005.05.25). 
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3.3.2. Ideia neoliberalen eragina nazioarteko harremanetan 

1992ko Goi-bileraren ondorengo negoziazio eta nazioarteko foroetan Goi-bilera 

horretan adostutako printzipioak interpretatzerakoan desadostasun handiak agertu ziren 

herrialde aberats eta pobreen artean, euri-oihanen deforestazio-prozesuaren aurkako 

neurriak hartzea ezinezkoa bihurtuz. 

Rodríguez Becerrak (1997) dioenez, herrialde aberats eta pobreen artean 

interpretazio oso ezberdinak egiten dira hurrengo printzipio hauei buruz: garapenerako 

eskubideari, nazioarteko elkartasunari, herrialdeen erantzukizun-mailari, finantza-

baliabideen ekarpenari eta Iparreko herrialdeetatik Hegoaldekoetara lehentasunezko 

terminoetan egin beharreko teknologia-transferentziei buruz. Egoera hau kezkagarria da, 

kontuan hartuz printzipio hauek Rioko Deklarazioan, Agenda 21ean, Biodibertsitatearen 

eta Klima Aldaketaren Hitzarmenetan, eta Oihanei buruzko Printzipioetan agertzen 

direla.  

Autore horren ustez interpretazio ezberdinen jatorria ideia neoliberalen 

nagusigoan aurkitzen da. Rioko Konferentzian oraindik gerra hotzeko planteamenduak  

ziren nagusi, baina gaur planteamendu horiek ez dira esanguratsuak nazioartean boterea 

duten herrialdeentzat. Gerra hotza amaitzean eta merkatuko ekonomia garaile ateratzean 

ekonomia planifikatuaren aurrean, herrialde garatuetan nazioarteko merkataritza 

librearen printzipioak hartu du lehentasuna, nazioarteko elkartasuna edo Iparretik 

Hegorako baliabide-transferentziei buruzko ideien aurrean.  

Herri txiroei finantza-baliabide berrien aukera ukatzean, merkatuen globalizazio 

eta merkataritza librearen bidez Hegoko herrialdeek garapen iraunkorra erdiesteko 

beharrezkoak dituzten baliabideak lortzeko gai izango direla aurreikusten ari dira 

herrialde garatuak9. Modu berean, herri garatuen ustez, merkatua da mekanismo 

                                                 

9 Azken urteotan gertatutakoak frogatzen du merkataritza librea areagotzeak zenbait baliabide 
estrategikoren suntsiketa azkartu egin duela, oihanak horien artean. Merkataritza libreak baldintza 
egokiak sortu ditu Iparreko zein Hegoko zenbait zur-enpresa multinazionalek balio handiko oihan 
naturalak modu ez iraunkorrean ustiatu ditzaten. Rodríguez Becerrak (1997) dioen bezala, enpresa askok 
moztu eta alde egin estrategia hartu dute euren jardueran, oihanak suntsitzeaz gain industria osoaren 
irudia ere kaltetuz horrela. Esan behar da, halaber, arazo honi aurre egiteko zenbait ekimen ere sortu 
direla –esaterako, Basoei buruzko Nazioarteko Taulak (IPF) gomendatutako borondatezko jokabide-kode 
bat onartzea multinazionalek– baina ez dirudi nahikoa direnik. 
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egokiena teknologia-transferentziak burutzeko, kontuan izanik, gainera, teknologia berri 

gehiena jabe pribatuen esku dagoela.  

Beraz, deforestazioaren eta oihanen narriaduraren kausak neurri handi batean  

maila politikoan aurkitzen dira. Konponbidea aurkitzeko ezinbestekotzat jotzen da 

Iparreko eta Hegoaldeko herrialdeen artean adostasun batera heltzea, bakoitzak 

iraunkortasuna lortzeko duen erantzukizuna zehazteko. Horrez gain, herrialde txiroen 

barnean oihanen suntsiketa eragiten duten arazo ekonomiko eta sozialei irtenbidea 

aurkitu behar zaie. Oihan tropikalen deforestazioa geldiarazteko herrialde garatuek 

nazioarteko elkartasunari buruzko ideian izandako aldaketa garrantzizko oztopoa izanik 

ere, ez  da ahaztu behar herri txiroetako populazioaren pobrezia-egoera eta lurraren 

jabetza-sistema indar handiko kausak direla deforestazio-prozesu horretan. 

Arazo hauek ez badira konpontzen, beste ahalegin guztiak  alferrekoak gerta 

daitezke. Oihanei buruzko arazoen izaera politikoa kontuan hartzen ez den bitartean, 

kongresu eta foroetan egindako proposamen ugari indarrean jartzea oso zaila edo 

ezinezkoa gertatuko da. 

2006ko azaroan Nairobin egindako klima-aldaketari buruzko Konbentzioan 

aurrerapenak egin dira gai honetan eta posible ikusten da herrialde garatu eta euri-

oihanen jabe diren herrialdeen artean 2012 baino lehenago akordio bat lortzea. Akordio 

horren helburua herrialde garatuetako fondoak oihan tropikaletan gertatzen ari den 

deforestazio-prozesua geldiarazteko erabiltzea izango litzateke. Honek, klima-

aldaketaren aurkako borrokan ekarpen esanguratsua egiteaz gain, beste onura batzuk ere 

ekarriko lituzke, batez ere biodibertsitatearen kontserbazioari eta herrialde horietako 

populazioaren bizimoduari dagokionez (Ebeling, 2006).  

3.4. Baso Kudeaketa Iraunkorra kontzeptuaren esanahia 

Garapen iraunkorraren kontzeptuaren kasuan bezala, baso-kudeaketa 

iraunkorraren kontzeptuan ere anbiguotasuna eta interpretazio desberdinak agertzen 

dira, baina lehenengoak bezala, honek ere harrera ezin hobea izan du mundu osoan. 

Kasu honetan kontuan izan behar da baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptuak ez duela 

garapen terminoa (beti konplexuagoa) erabiltzen, horren ordez kudeaketa terminoa 

(sinpleagoa eta praktikoagoa) erabiliz. Iraunkortasun-kontzeptua sektore konkretu 
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batean aplikatzean –baso-sektorean kasu honetan– egokia iruditzen zaigu kudeaketa 

terminoaren erabilera. López Lilloren ustez (2001), termino honek helburu jakin bat 

lortzeko burutu beharreko jarduera eta eragiketa multzoa adierazten du. Dena den, 

basoen esparruan kudeaketa terminoaren ordez antolaketa terminoa ere erabiltzen da, 

hau baita basogintzan tradizionalki erabili izan dena. Bi hauez gain, erabilera terminoa 

bera ere sarritan agertzen da natura-baliabideen eremuan. Beraz, baso-kudeaketa 

iraunkorra, baso-antolaketa iraunkorra eta baso-erabilera iraunkorra esanahi bera 

duten kontzeptuak dira eta, ondorioz, sinonimo moduan erabiliak. Dena den, baso-

kudeaketa iraunkorrak lortu du azken urteotan erabilera handiena Rioko Konferentzian 

erabilitako ingelesezko sustainable forest management horrela itzultzean. 

Rion adostutako Baso Printzipioetan oinarriturik, baso-kudeaketa iraunkorra 

kontzeptua zenbait modutara  definitu da. Hala ere, funtsean esanahi bera biltzen dute 

guztiek. Erabiliena 1993an Europako basoei buruzko Helsinkiko Konferentzian 

onartutakoa da: 

Baso-kudeaketa iraunkorra oihan eta baso-lurren biodibertsitatea, produktibitatea, 

birsortzeko gaitasuna, bizitasuna eta potentziala segurtatuko dituen administrazioa eta 

erabilera da, gai izan daitezen horrela, orain eta etorkizunean, funtzio ekologiko, 

ekonomiko eta sozial esanguratsuenak betetzeko, eremu lokalean, nazionalean zein 

nazioartekoan, betiere, beste ekosistema batzuk kaltetu gabe (Conferencia Ministerial, 

1994).  

Baso-kudeaketa iraunkorrak, printzipioz, eta modu orokorrean, basoak garapen 

iraunkorraren irizpideak erabiliz kudeatzea inplikatzen du. Beraz, kudeaketa modu 

honek, basoek gizarteari onura ekonomikoez gain, onura ekologiko eta sozialak 

eskaintzea du helburu. Horregatik, BKIak, informazio ekologikoa, eta balore eta 

eskabide sozialak ere basoen kudeaketa-planetan integratzea exijitzen du. Beraz, 

kudeaketa-planek informazio ekonomikoa, ekologikoa eta soziala bildu behar dute 

(Alvarez eta Field, 2001).  

Hodgek (2004) nekazaritzarako erabiltzen duen arrazonamendua geure eginez, 

esan genezake baso-politika tradizionalak deforestazioa eta basoen narriadura 

gelditzeko erakutsi duen ezintasunari erantzun nahian sortu dela baso-kudeaketa 

iraunkorra. Beraz, BKIaren sorrera kudeaketa-eredu tradizionalaren krisiarekin lotuta 
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egongo litzateke, baina gerora, gizartearen ingurumen- eta gizarte-zerbitzuen eskariari 

erantzun behar izatean, beste dimentsio batzuk ere integratuz joan da.  

Basoek eskain ditzaketen onura guztiez baliatzeko ikuspegi zabala, holistikoa 

erabili beharra dago eta ikuspegi horretan oinarriturik kudeatu. Horretarako,  zientzia eta 

kontzientzia soziala bilduko dituen esparru kontzeptuala beharrezkoa da (Harcharik, 

1997). Esparru kontzeptual hori baso-kudeaketa iraunkorrak eskainiko luke eta 

kontzeptu hau eduki teknikoz betetzea izango litzateke hurrengo urratsa. 

Beraz, BKIak, ekonomikoki bideragarria, sozialki onuragarria eta ekologikoki 

arduratsua izango litzatekeen erabilera proposatzen du. Dena den, osagai ekologiko eta 

sozialak baso-kudeaketako estrategietan txertatzerakoan hainbat zailtasun azaltzen dira. 

Alde batetik, interes ekonomiko nagusiak ez direlako horren alde agertzen, eta bestetik, 

estrategiak ere tradizionalki ikuspuntu tekniko-ekonomiko huts-hutsetik adieraziak izan  

direlako.  
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4. BASO KUDEAKETA IRAUNKORRAREN LEHEN ARDATZA: 

EKOSISTEMAREN PARADIGMA 

Kudeaketa modu tradizionalak basoak zur-produkziorako esparru soiltzat hartu 

izan ditu, balio handiko beste osagai batzuk (landareak, animaliak, habitatak) kontuan 

hartu gabe eta baso-ekosistemen biziraupena arriskuan jarriz. Horrez gain, praktika 

honek ez ditu aintzakotzat hartu basoen balio kultural eta sinbolikoak. Basoa ekosistema 

bezala ulertzen duen ikuspegiak, aldiz, aipatutako osagai horiek guztiak integratzen ditu 

aldagai moduan bere analisietan. Ikuspegi berritzaile honen ondorioz, basoa 

industriarako zuhaitz multzo hutsa izatetik, elkarreraginean aurkitzen diren osagai ugari 

biltzen dituen ekosistema konplexua bihurtu da. Planteamendu berri honetan baso-

ekosistemek gizarteari eskainitako funtzio ekologiko eta sozialak produkzio-funtzioaren 

pareko bilakatzen dira.  

Iraunkortasunaren kontzeptuak basoaren ikuskeran aldaketak eragin ditu, baina 

era berean zailtasun berriak erantsi dizkio baso-politikari. Zur-ekoizpena soilik kontuan 

izatetik, ingurumenari eta gizartearen eskariei loturiko aldagaiak izan behar ditu 

kontuan orain baso-politikak. Talde guztien interesak bat etortzen ez direnez sarritan, 

baso-kudeaketa iraunkorrak, norabide nagusi moduan, basoak ekosistemaren ikuspegia 

kontuan hartuz kudeatzea proposatzen du. 

Ikerkuntza zientifikoak, natura-zientzien zein gizarte-zientzien arlokoak, 

garrantzizko eginkizuna du baso-kudeaketa iraunkorra garatzerakoan. Natura-zientzien 

ekarpenei esker ekosistemei buruzko ezagutza gehituz doa, modu horretan 

Administrazioak erabakiak hartzerakoan datu baliagarri gehiago izanez eskura. Hala 

ere, ezin da ahaztu baso-plangintzak duen izaera politikoa, batez ere kudeaketa 

iraunkorra helburu denean, hartutako erabakiek basoetan interesa duten hainbat talderi 

eragiten baitiete. Hau dela eta, ikerkuntza sozioekonomikoaren ekarpena garrantzi 

handikoa bilakatzen ari da. 
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4.1. Ikuspegi tradizionaletik ekosistemaren eredura 

Baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptu garrantzitsuena bilakatu da baso-

esparruan azken urteotan. Ez da harritzekoa, kontuan izanik ezinbestekotzat hartua izan 

dela garapen iraunkorra lortzeko. Honek, basoak kudeatzeko sistema tradizionala 

paradigma berri batez ordezkatzea eskatzen du. Paradigma berri honetan  basoak 

ekosistemaren tratamendua hartzen du, modu honetan era askotako ondasun eta 

zerbitzuak eskaintzeko gai bihurtuz (Zhang, 2005). 

Ekosistema, leku batean harremanean edo elkarreraginean dauden elementu 

biotikoen (izaki bizidunak), abiotikoen (lurzorua, ura, argia, mineralak, hezetasuna, 

etab.) eta artifizialen (giza jarduerak sortutakoak) multzoa da (Amalurra, 2004). Sakon 

aztertuz gero, basogunea ezagutzen den ekosistemarik konplexuenetarikoa dela 

konturatuko ginateke. Zuhaitzak kopuruz proportzio txikia izan arren, eragin handiena 

dute sisteman. Baina zuhaitzez gain, izaki ugari bizi da basoan, antolakuntza-maila 

ezberdinekin eta elkarreragin ugarirekin. Horiez gain, giza jarduera  ere ekosistemaren 

parte da (López Lillo, 2001).  

Beraz, ekosisteman oinarritutako kudeaketa basoko zuhaitzez ez ezik, gune 

horretan aurkitzen diren era guztietako landare eta animaliez, eta baita lurzoruaz, uraz 

eta aireaz arduratzen da. Kontuan hartzen ditu, halaber, basotik errendimendu 

ekonomikoa lortzen duten  pertsonak, basoko zerbitzuez gozatzen duen populazioa eta, 

baita ere, oraindik jaio ez direnak1 (Bosworth, 2003). 

Gaur baso-ekosistemen dinamikan oinarritutako kudeaketa da basogintzak duen 

aukeretariko bat. Gizartearen basoenganako eskari berriek (aisialdia, baliabide 

biologikoen kontserbazioa,…) eta kudeaketa klasikoaren bidez lorturiko emaitza urriek, 

beste hurbilketa bat bilatzera bultzatu ditu kudeatzaileak. Bilatze honetan indarra hartu 

duen joera basoa ekosistema bezala ulertzea izan da.  

Basoak ekosistema bezala kudeatzeko praktika Estatu Batuetan sortu zen 

1990eko hamarkadan eta basoen iraunkortasuna lortzeko eredu egokientzat hartu da 

harez geroztik (Başkent eta Yolasığmaz, 2003). Ekosisteman oinarritutako kudeaketaren 

defendatzaileek diotenez, edozein kudeaketa-metodok arrakasta izan nahi badu, hots, 

                                                 

1 Ikusten denez, jaio gabeak kontuan hartzean, hurbilketa honek garapen iraunkorra 
kontzeptuaren ideia nagusia  dakar basoen kudeaketara. 
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iraunkorra izan, ekosisteman aurkitzen diren ondasun guztiak  zaintzen edo berrezartzen 

saiatu behar du (Nantel et al., 2003) 2. 

Dibertsitate Biologikoari buruzko Hitzarmenean ekosisteman oinarritutako 

hurbilketa honela definitzen da:  

[basoguneetako] lurra, ura eta baliabide bizidun guztiak modu integratuan kudeatzen 

dituen estrategia, horrela kontserbazioaren eta beste erabilera batzuen arteko oreka lortu 

ahal izateko (CBD, 2001:566). 

Definizio honetan kontserbatzeak ez du esan nahi ekosistema bere horretan utzi 

behar denik. Kontserbazioak kudeaketa espezializatua eskatzen du, oreka ekologikoak 

kontuan izango dituena; ondorioz, kudeaketa tradizionala baino askoz kostu 

handiagokoa da (Pérez Vilariño, 1999). 

Ikuspegi tradizionalarentzat, behin ustiatu ondoren berriro landatu arte basoak ez 

du ia baliorik, baina ekosistemaren ikuspegiarentzat basoan geratzen dena ere balio 

handikoa da (Bosworth, 2003). Ideia honek azaltzen du, beste ezerk baino hobeto 

beharbada, basoak kudeatzeko moduan ekosistemaren paradigmak ekarri duen ikuspegi-

aldaketa.  

Ekosistemak mantentzea da baso-kudeaketa iraunkorraren oinarrizko helburua. 

Hurbilketa berri honek basoa zura produzitzeko soilik antolatu beharrean, baso-

ekosistema bere osotasunean kontsideratzen du. Ikuspegi tradizionalak ez ditu espezieak 

(landare zein animaliak) eta habitatak zaindu, baina ekosisteman oinarritutako 

kudeaketak, aldiz, hurrengo belaunaldientzat ere babestu nahi ditu espezie eta habitat 

guztiak. Beraz, Rioko Goi-bileran sortutako baso-kudeaketa iraunkorraren ideia 

ondoen islatzen duen kontzeptua ekosistemarena dela onartu da, honek, ikuspegi 

holistikoa izatean, basoen osagai ekonomiko, ekologiko eta sozialak kontuan hartzea 

ahalbidetzen duelako. Orain basoak ez dira ikusten merkataritza-balioa duten zuhaitz 

multzo bezala soilik, baizik eta konplexutasun handiko ekosistema bezala.  

                                                 

2 Nazioarte mailan basogintzari buruzko gaiak aztertzen dituen foro nagusia Nazio Batuen 
Basoei buruzko Foroa (United Nations Forum on Forests) da. Davey et al.-ek (2003) diotenez, foro 
horretako bi kontzeptu garrantzizkoenak baso-kudeaketa iraunkorra eta ekosistema dira.  
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Baso-kudeaketaren ikusmoldeak aldaketa sakonak jasan ditu azken 

hamarkadetan. Hasiera batean zur-produkzioa kudeatzeko sortu bazen ere, apurka-

apurka ekologia aplikatua bilakatzen ari da (Ciancio et al., 2003). Hala ere, ikuspegi 

tradizionalaren eragina prozesu honetan oraindik handia da. 

4.2. Baso-ereduen bilakaera  

Gizarteak eboluzionatuz eta garatuz joan diren neurrian, naturarekiko eta natura-

baliabideekiko pertzepzioa eta harremana ere aldatuz joan dira. Modu berean, basoei 

buruzko pertzepzioa eta erabilera ere aldatuz joan dira. Bilakaera honetan azken maila 

ekosistemaren ikuspegia izango litzateke.   

Yaffeek (1999) basoak kudeatzeko continuum bat osatzen duten hiru paradigma 

bereizten ditu. Lehena paradigma tradizionala da eta zur-produkzioan oinarritua dago. 

Bigarrena erabilera anizkoitzeko paradigma da eta honek lehian aurkituko liratekeen 

produktu eta zerbitzu gehiago hartzen ditu kontuan, baina ez du ekosistemaren 

ikuspegirik.  Eta azkenik, ekosistemaren paradigma egongo litzateke, basoen erabilera 

anizkoitza bultzatzen duena, baina  ekosistemaren iraunkortasuna gidatzat hartuz. 

 

Erabilera anizkoitza XIX. eta XX. mendearen lehen erdiko basogintzan ere 

agertzen da, nahiz eta era ahulean ulertua eta betiere nekazaritzarekin, abeltzaintzarekin 

eta funtzio babesleekin erlazionatuta, ez gaurko funtzio ekologiko eta sozialekin 

(Groome, 1990). Dena den, basoen  erabilera anizkoitzaren –zentzu sakonean ulertua, 

hots, funtzio ekologikoak eta sozialak gehituz ekoizpen-funtzioari– beharra 1970 

inguruan azaleratzen da. Erabilera honen helburua hazkunde azkarreko espezieetan 

oinarritutako eredu produktibistak sortutako egoerari irtenbidea aurkitzea zen. Beraz, 

Paradigma 
tradizionala 

Erabilera 
anizkoitzeko 
paradigma 

Ekosistemaren 
paradigma 
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erabilera anizkoitzeko paradigmak paradigma produktibistaren krisitik (1970 ingurutik) 

ekosistemaren paradigmaren agerpenera (1992 inguruan) doan tartea beteko luke. 

Nairek (2003), populazioak historian zehar basoekin izan duen harremana 

kontuan hartuz, lau gizarte mota bereizten ditu: gizarte tradizionalak, nekazaritza-

gizarteak,  gizarte industrialak eta gizarte postfordistak. 

4.1. taula. Populazioaren eta basoen arteko harremana historian zehar 

Gizarte mota           Basoen  erabilera  nagusiak 

Tradizionala 

Basoekiko dependentzia handia. Hauek oinarrizko beharrak asetzeko 
erabiltzen dira: janaria, erregaia, sendagaiak, eraikuntzarako 
materialak,... Gizarte hauen ahalmena baso-ingurunea aldatzeko urria da. 
Basoek eragina dute kulturan eta erlijio-sinesmenetan. 

Nekazaritza-
gizartea 

Basoak, nekazaritza eta abeltzaintza hedatzeko espazio moduan ikusten 
dira. Basoko produktuen salmenta  nekazarien diru-sarreren gehigarri 
bihurtzen da. 

Industriala 
Basoak zur-lantegi bihurtzen dira, industriak behar duen lehengaia 
lortzeko erabiliz. Espezie arrotzeko sailak nagusitzen dira basoetan. 

Postfordista 

Basoari ekosistema kontsiderazioa eskaintzen zaio. Zur-ekoizle funtzioak 
behera egiten du eta gero eta neurri handiagoan zerbitzu-eskaintzaile 
moduan ikusten dira basoak. Balore kulturalak, ingurumenari loturikoak 
eta estetikoak lehentasuna hartuz doaz. 

Iturria: Nair (2003) oinarritzat harturik egina. 

Aro postfordistako baso-sektoreak ez du lehentasuna industriarako zur-produkzioan 

jartzen, baizik eta balio soziokultural eta ingurumenekoetan. Produkziora zuzendutako 

paradigma tradizionalak basoen egitura eta osaketa sinplifikatzea sustatu du, baina 

ekologia aplikatua sinplifikazio horiek ekosistemaren funtzionamendurako oso 

arriskutsuak direla esatera etorri da. 

Baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptua plazaratu zenean, ez zegoen argi 

kontzeptu hori erabilera anizkoitzeko ala ekosistemaren paradigman oinarrituko zen, 

baina apurka-apurka, ekosistemaren ikuspegia izan da nagusitu dena.. Costak (1999) 

dio, Rioko Goi-bileran onartu zela, modu intuitiboz bederen, baso-kudeaketa 

iraunkorra gizarteari ondasun eta zerbitzu ugari (ekonomikoak, ingurumenekoak eta 

sozialak) eskaintzeko gai diren ekosistema konplexuen kudeaketa-paradigma dela. Hala 
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ere, Rio ondorengo argitalpen, kongresu eta foroetan ez zen ideia hori planteatzen orain 

egiten den zehaztasunez. 

4.3. Ekosisteman oinarritutako baso-politikaren zailtasunak  

Garapen iraunkorra kontzeptu eta helburu bezala onartua izan da basoak eta 

beste natura-baliabide batzuk kudeatzeko, baina onarpen honek baso-politikan aldaketa 

ekarri du. Orain, zur-ustiapena oinarritzat hartzen duen  ikuspegi tradizionalaren ordez,  

basoak natura-baliabide baliotsuen ekosistema konplexu moduan tratatzeko ikuspegia 

indartu da (Gilmour, 1995). Aldaketa honen ondorioz baso-politika, helburu 

produktiboez gain ekologikoak eta sozialak ere lortu behar izatean, zailtasun berri eta 

handiagoen aurrean aurkitzen da.  

Bestalde, baliabide bakar bat kudeatzetik hainbat baliabide aintzakotzat hartzen 

dituen ekosistemaren kudeaketara pasatzeak, informazio zientifiko, sozial eta 

ekonomiko hoberena erabiltzea eskatzen du. Orain, zuhaitz-espezie baten 

produktibitateaz gain, beste hainbat alderdi hartu behar dira kontuan: beste natura-

baliabide batzuen ekoizpena, biodibertsitatearen kudeaketa, populazioaren aisi-eskariak 

asetzeko estrategiarik hoberenak, etab.  

Iraunkortasuna helburu duen baso-kudeaketak kasu askotan lehian aurkitzen 

diren produktu eta zerbitzuen eskaintza bermatu behar du (zur-produkzioa  vs 

biodibertsitatea, jabeen interesak vs publikoaren interesak, ehiza vs ibilbide turistikoak, 

etab.) (Nantel et al., 2003). Hauek bateragarri egitea ez denez erraza, baso-kudeaketa 

iraunkorrak, gida moduan, basoa ekosistema moduan tratatzea proposatzen du. Basoa 

ekosistema bezala kudeatzeak esan nahi du, balio ugaridun sistema biofisikoa, 

integrazio maila handikoa, konplexua eta malgua dela kontuan izanik kudeatu behar 

dela. Ekosistema honek desordenarako tolerantzia-muga bat du eta muga hori ez bada 

errespetatzen bere malgutasuna eta zenbait elementu aldatu egiten dira, eta sarritan, 

murriztu (Kimmins, 2003). Baso gehienak zura produzitzeko antolatzen dira, baina 

basoen beste zerbitzu batzuk helburu dituen antolamendua gehituz doa, batez ere baso 

publikoetan. Zuraren produkzioa bermatzetik, joera orain, Billeschouk (1997) dioen 

bezala,  baso-ekosistema osoaren iraunkortasuna kontuan hartzea da.  
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XX. mendearen bigarren erdian baso-sistemak sinplifikatzeko joera izan bada 

nagusi eta zur-produkzioa hartu bada oinarritzat, XXI. mendeak baso-ekosistemak bere 

konplexutasun eta aberastasun osoan kontsideratzea ekarri du, orain helburua ondasun 

eta, batez ere, zerbitzu gehiago eskaintzea izanik (Núñez et al., 2001)3. Basoenganako 

hurbilketa tradizionalean produktibitatea, produkzioa eta balio ekonomikoa 

ekosistematik independenteak dira; ekosisteman oinarritutako hurbilketan, aldiz, 

ekosistemaren mendeko dira (Ciancio et al., 2003). 

4.4. Ekosisteman oinarritutako kudeaketarako printzipioak 

Aurreko puntuetan esandakoa osatzeko, honetan ekosisteman oinarritutako 

kudeaketa burutzeko beharrezkotzat jotzen diren printzipio edo baldintzak aipatuko 

ditugu (Forbes,1998; Baskent eta Yolasıgmaz, 1999, 2003):  

� Baso-kudeaketari buruzko erabaki guztiek ekosistemaren ikuspegian 

oinarriturik egon behar dute. 

� Ekosistemaren iraunkortasuna, plangintzaren gune bihurtua, zenbait irizpide 

eta adierazleren bidez neurtu behar da4. 

� Ekosisteman oinarritutako kudeaketak osagai ekonomikoak, ekologikoak eta 

sozialak integratu behar ditu. Aurrerantzean zur-produkzioak ez luke beti 

lehentasuna izan behar basoen beste erabilera batzuen aurrean. Hala ere, 

kontuan hartu behar da zuraren ustiapenetik lortutako errentak behar-

beharrezkoak direla oraindik munduko toki askotan. 

� Ikuspegi globala ezinbestekoa da kudeaketan. Prozesu ekologikoak ez dira 

derrigorrez aurretiaz ezarritako esparru administratiboen mugen barruan 

gertatzen. Modu berean, basoek eskaintzen dituzten zerbitzuek ere muga 

administratiboetatik haratago dute eragina5. 

                                                 

3 Ildo honetatik, basogintza gizartearen eskariak (ondasunak eta zerbitzuak) asetzeko 
helburuarekin baso-ekosistemak iraunkortasun ekologikoaren ikuspuntutik kudeatzen dituen zientzia 
aplikatua izango litzateke. 

4 Hurrengo atalean ikusiko denez, baso-kudeaketaren iraunkortasun-maila neurtzeko hainbat 
irizpide eta adierazle sortu eta garatu dira munduko hainbat eskualdetan. 

5 Honen adibide argiena oihan tropikaletan aurkitzen dugu, euren eragin positiboa klima-aldaketa 
eta biodibertsitateari dagokionez mundu osora hedatzen baita. 
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� Kudeaketa-estrategiek aukera guztiak zabalik utzi behar dituzte 

etorkizunerako. Ekosistemen funtzioen oinarrizko printzipioen ezagutza ez 

denez behar bezain ona oraindik, ezin zaizkie ateak itxi kudeatzeko beste 

aukera batzuei. 

� Interes-talde guztien parte-hartzea, berdintasunean oinarrituta, beharrezkoa 

da. Administrazioa, jabe publiko eta pribatuak, zientzialariak, talde 

ekologistak, industria,…; guztien ekarpena da beharrezkoa kudeaketa-

erabaki zuzenenak hartzeko. 

Kimmins (2003) kudeaketa modu berri honek eskatzen dituen baldintza 

zehatzagoez ari da. Bere ustez, hainbat baldintza betetzea beharrezkoa da ekosisteman 

oinarritutako ikuspegia paradigma eraginkorra bihur dadin baso-sektorearentzat. 

Aipatzen dituenen artean esanguratsuenak hauek izango lirateke: 

� Epe luzerako helburuak ezartzea. Zehatz definitu behar da zein baso mota 

nahi den etorkizunean, horrek, ezarritako helburuak lortzeko neurri egokiak 

hartzea errazten baitu. 

� Kudeaketa-plan egokia. Basoak ekosistema bezala tratatzeko balio guztiak 

(ingurumenekoak, produktiboak, sozialak) hartu behar dira kontuan modu 

integratuan, erakunde bakar batek koordinatuz guztiak. Ekosistemaren 

funtsezko prozesu guztiak kontuan hartu ahal izateko, plangintzak esparru 

geografiko behar bezain handia kontsideratu behar du. 

� Inbentario egokiak. Ekosisteman oinarritutako kudeaketarako beharrezkoa 

da inbentarioek, zur-izakinez gain, basoko beste produktu guztiak eta bertako 

dibertsitate biologikoa, paisaia, etab., kontuan hartzea. 

� Iraunkortasun ekonomikoa. Ekosistemaren ikuspegiak gizakien jarduera 

ekonomikoa ere kontuan hartzen du eta ezinbestekotzat jotzen du basoek 

populazioaren  interes ekonomikoei modu egokian erantzutea, betiere 

ekosistemaren balioak errespetatuz6. 

                                                 

6 Oihan tropikaletan gehiegikeriak egin izan dira. Naturaren ikuspegi integristan oinarrituta, kasu 
batzuetan ikuspegi ekologizista lehenetsi izan da populazio indigenaren beharrizan ekonomikoen aurrean. 
Herri garatuetan jabetza pribatuko baso produktiboak nagusi diren tokietan, oro har, helburu ekologikoen 
aplikazioak eragindako errentagarritasun-galerengatik konpentsazioak eskaintzearen bidea hautatu da. 
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� Ekosistemen izaera dinamikoaren onarpena. Baso-ekosistemen izaera 

dinamikoa onartzea beharrezkoa da, ekosisteman gerta daitezkeen aldaketak 

eta desordenak epe luzean ulertu ahal izateko. 

Hemen aipatutako printzipio eta baldintza hauek ekosisteman oinarritutako 

basoen kudeaketa ideal bati loturik agertzen dira. Ikuspegi honek basoak zur-hornitzaile 

espezializatutzat baino, bizitzari eusteko sistema oso baliotsutzat hartzen ditu. Baina 

printzipio hauek praktikara eramateko modu egokiena zein den zehaztea oraindik ikertu 

beharreko gaia da. Praktikara eramatean beharrezkoa da kontuan izatea herrialde edo 

eskualde bakoitzeko baso-sektorearen esparru instituzionala (jabetzaren egitura, interes-

talde guztien interesak, tradizioaren pisua, etab.).  

Baso-kudeaketa iraunkorraren eta horri loturiko ekosisteman oinarritutako 

kudeaketa kontzeptuen inguruan, printzipioetan aipatuak izan diren bi osagai agertzen 

dira behin eta berriro: populazioaren parte-hartze demokratikoa, alde batetik, eta 

ikerkuntza zientifikoaren beharra, bestetik. Nahiz eta baso-kudeaketa iraunkorraren hiru 

dimentsioen integrazioak hartzen duen lehentasuna analisietan, aipatutako bi osagaiak 

ere –zeharkako ardatz bezala arituz– kudeaketa iraunkorraren funtsezko osagai 

bilakatzen dira. Ekosistemaren funtzioen ezagutzan duen eginkizunagatik, jakintza 

zientifikoa izango da hurrengo puntuko aztergaia. Parte-hartze demokratikoa, 

multifuntzionaltasunaren aplikazioarekin erlazio zuzena izatean, hurrengo kapituluan 

aztertuko da. 

4.5. Ikerkuntza zientifikoaren garrantzia 

Ikerkuntza zientifikoak funtsezko eginkizuna du baso-kudeaketa iraunkorrean7. 

Baso-sektorean ikerkuntzak (biologiko-teknologikoak zein sozioekonomikoak) 

berebiziko garrantzia du, askotan erabaki politikoak ikerkuntzaren emaitzen mende 

                                                 

7 Gaur basoen inguruan burutzen den ikerkuntzak alde ugari hartzen ditu kontuan. 
Esanguratsuenen artean hauek aurkitzen dira: oihanen deforestazio eta narriaduraren kausak; zuraren 
eskaintza eta eskariari buruzko epe luzerako analisiak; BKIa bideratzeko irizpide eta adierazleen 
definizioa; politika alternatiboen eraginkortasuna BKIa bermatzeko; klima-aldaketaren eta basogintzaren 
arteko harremana; populazioaren parte-hartzea eta istiluen kudeaketa; BKIa eta landa-garapenaren arteko 
erlazioa; etab. Solbergen (1997) esanetan, basogintzan egiten den ikerkuntza-gastua, BPGaren 
ehunekotan, askoz txikiagoa da ekonomiako beste sektore batzuetan egiten dena baino herrialde 
gehienetan.  
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egoten direlako. Ikerkuntza zientifikoak, ingurumenaren funtzioei buruzko jakintza 

gehitzean, ekarpen esanguratsua egiten du erabakiak hartzeko prozesura. Posible da 

ikerketa guztien emaitzak bat ez etortzea, baina bat-ez-etortze hau berau ere informazio 

baliotsua izan daiteke Administrazioarentzat8.  

Baso-ikerkuntzaren eta baso-politikaren artean harreman estua dago. Solbergek 

(1997) hainbat arrazoi ematen ditu erlazio hori  adierazteko. Horien artean, hiru hauek: 

(i) zuzenean edo zeharka, arduradun politikoek erabakitzen dute baso-ikerkuntzara 

dedikatuko den finantziazioa; (ii) ikerkuntzak ezagutza, metodo eta teknika berriak 

eskaintzen dituenez, baso-kudeaketarako alternatiba berriak eskaintzeko gaitasuna du, 

arduradun politikoek dituzten aukerak gehituz horrela; (iii) zientziaren ekarpena 

beharrezkoa da alternatiba guztien inpaktuak baloratzeko. 

Mundu mailan baso-ikerkuntza gehienak orain arte finantzaketa publikoa izan du 

eta zati txiki bat besterik ez du finantzatu sektore pribatuak. Dena den, hemendik 

aurrera aldaketak gerta daitezke finantzaketari dagokionez. Azken urteetan oihanek 

eskaintzen dituzten ondasun publikoen (biodibertsitatea, CO2-a xurgatzea, paisaia, 

aisialdirako guneak,…) garrantzia areagotu egin denez, ingurumenari eta aisialdiari 

loturiko gaiei buruzko ikerkuntza finantzatzera gero eta diru publiko gehiago zuzenduko 

dela aurreikusten da (Sayer et al., 1997). Dena den, arlo honetan ikerketak oraindik 

garapen urria izan du, bai herrialde mailan zein nazioartean. Bestalde, beste ikerkuntza 

mota batzuetan (produktibitate-gehikuntzari, hobekuntza genetikoari edo zuraren 

kalitatea hobetzeari buruzko ikerketak, esaterako) sektore pribatuak ekarpen handiagoa 

egingo duela aurreikusten da, ikerketa hauetatik lor daitezkeen irabaziak pribatizatzea 

errazagoa baita9.  

                                                 

8 Basoei loturiko gai askotan (biodibertsitatea, klima-aldaketa, euri azidoa, edo baso-kudeaketa 
iraunkorra bera) zientzialariak ez datoz bat euren iritzietan. Honek,  presio-taldeei euren interesei komeni 
zaien emaitza zientifikoak aurkeztea ahalbidetzen die. Solbergek (1997) dioen bezala,  ikerkuntzaren 
sinesgarritasuna giltzarri bihurtzen da ikerkuntza eta erabaki politikoen arteko elkarreraginean. Dena den, 
autore honen ustez eta basoen kudeaketa egokienari dagokionez, arduradun politikoek onartu egin behar 
dute ezinezkoa izango zaiela egia zientifiko absolutua izatea. 

9 Sektore pribatuak burutu dezakeen ikerkuntza, zur-sektore indartsua duten herrialdeetan 
(Finlandia edo Suedia kasu) burutuko litzateke batez ere. 
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4.5.1. Ikerkuntza sozioekonomikoaren beharra 

Baso-sektorera loturiko ikerkuntza konplexua da, faktore biologikoak, teknikoak 

eta sozioekonomikoak izan behar baititu kontuan. Ondorioz, diziplina bakar bati 

ezinezkoa zaio alde esanguratsu guztiak azaltzea. Basoen esparruan diziplinarteko 

ikerkuntza sektorearen izaerak berak bultzatzen du, zeren beste arlo batzuetan 

(nekazaritza, ingurumena, landa-garapena, lurralde-antolamendua,…) aplikatutako 

politikek eragin zuzena izaten baitute askotan baso-sektorean10. 

Luzaroan, basoei buruzko eztabaidak alderdi teknikoetara soilik zuzenduta egon 

dira, hala nola, hazi eta landareen kalitatea, landaketa-teknikak, espezieen aukeraketa, 

inausketa-teknikak, suteei aurre egiteko teknikak, etab. Osagai hauek garrantzia izaten 

jarraitzen dute, baina gure ustez gaur egun baso-politika ezin daiteke mugatu alde 

teknikoetara. Basoen funtzio ekologiko eta sozialak garrantzia hartuz joan diren 

neurrian, baso-plangintzaren izaera ekonomiko-politiko-soziala ere nabarmenago agertu 

da.  

Basogintzara gehitu diren ikuspegi berriek –ekosistemaren kudeaketaren 

inguruan bildurik batik bat–  konplexuago bihurtu dute baso-politikako neurriak hartzea. 

Orain ekologia eta basogintzaren arteko erlazioa kontuan hartu beharra dago, eta horrez 

gain, beharrezkoa da esparru askotako interesen alde sozioekonomikoak aintzakotzat 

hartzea. Hainbat elementuk behartzen dute gaur baso-politika ikerkuntza soziala 

kontuan hartzera, baina, batez ere, gizartearen eskari berriei erantzun beharrak.  

Gaur baso-sektorearen inguruko garrantzizko arazo ugari, herrialde 

industrializatuetan zein Hegoaldeko herrialdeetan, arlo sozioekonomikora loturik 

agertzen dira. Beraz, beharrizan handia dago, bai herrialdeko eremuari dagokionez eta 

bai  nazioartekoari dagokionez, osagai sozioekonomikoei buruzko ikerkuntza garatzeko. 

Guevarak (1997) dioen bezala, baso-ikerkuntzan ari diren zientzialariek baso-jarduerak 

                                                 

10 Diziplinarteko ikerkuntzak beste diziplina batzuetako kontzeptu eta ikerkuntza-metodologiak 
ulertzea eta onartzea eskatzen du. Baso-sektoreari loturiko ikerkuntzan, egoera berria denez, hurbilketa 
honek benetako erronka ekarri du ikertzaileentzat, baina, aldi berean, bide bakartzat hartzen da basoen 
esparruan burutzen den ikerkuntza esanguratsua bilaka dadin. 
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inplikatzen dituen fenomeno ekonomiko, sozial eta politikoak ulertzeko gai izan behar 

dute euren eginbeharrean eraginkorrak izateko11.  

Baso-kudeaketa iraunkorrak jabeen interesak eta gizartearen eskariak bateragarri 

egitea eskatzen du. Horregatik, baso multifuntzionalen plangintzak eta antolakuntzak 

pertsonal kualifikatua eskatzen du, interes-talde guztiekin tratatzeko gai dena (Boersma 

et al., 1997). Iraganean baso-teknikarien formazioa batez ere helburu produktibistek 

gidatu dute. Irizpide ekosistemikoak oraintsu hasi dira sartzen ikasketa-programetan eta 

profesionalen eguneroko praktikan.  

4.5.2. Jakintza zientifikoaren testuingurua 

Jakintza zientifikoa (natura zein gizarte arlokoa) beharrezko baliabidea da baso-

sektoreari eta, oro har, ingurumenari dagokion edozein alderdi aztertzeko, baina ezin da 

ahaztu jakintza hori testuinguru sozial jakin batean lortzen dela, balore eta interes 

konkretu batzuen baitan. 

Ikertzaileen ondorioek balio handiko informazioa eskaintzen dute, kontuan hartu 

beharrekoa erabakiak hartzerako prozesuan12. Hala ere, ezin da ahaztu ikerkuntza 

zientifikoak, nahiz eta autonomia, objektibotasuna eta balore-neutraltasun parametroen 

azpian agertu, interesak eta baloreak ezkutatzen dituela (Ovejero, 1994). Prozesu 

zientifiko osoa, hots, arazoen identifikazioa, metodoa aukeratzea, oinarri teorikoak, 

balizkoak eta hipotesiak, ondorioak, hauek aurkezteko modua bera, etab., egon daiteke, 

neurri handiagoan edo txikiagoan, esparru zientifiko hutsetik haratago dauden faktoreek  

moldaturik13. 

                                                 

11 Baso-ikerkuntzak natura-zientzietako espezialisten mende jarraitzen du. Hauei gizarte-
zientzietako ikertzaileekin batera lan egiteak erronka berriak planteatzen dizkie; baina baita gehitzen 
diren ikertzaile sozialei lehenengoekin batera aritzeak. 

12 Oihanei loturiko gaiak garrantzi sozial eta politikoa irabaziz joan diren neurrian, ikerkuntza 
zientifikoa ere pisu handiagoa hartuz joan da erabakiak hartzerako prozesuetan. Pisu hau nazioarteko 
foroetan hartutako erabakietan gero eta nabarmenago agertzen da, baina ez beharbada herrialdeen baso-
politiketan. Dena den, nazioartean hartzen diren erabakiek gero eta eragin handiagoa dutenez baso-
politika nazionaletan, hori izan daiteke bidea ikerkuntzaren ekarpenak baso-sektorean txertatzeko. 

13 Gainera, gaur egungo zientzia eta teknologiaren ezaugarrietariko bat emaitza ez-zehatzak 
lortzea da, gutxi gorabeherako ondorioak erdiestea. Baina aldi berean, emaitza eta ondorio hauetan 
oinarriturik kudeatzen dira oso konplexuak diren arazoak eta garrantzi handiko erabaki politiko eta 
sozialak hartzen dira. Beraz, zientzia garaikidea egoera honen aurrean aurkitzen da: garrantzi handiko  
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Beraz, zientziaren mugak kontuan izatea beharrezkoa da, ingurumen-arazoei 

buruzko eztabaidetako argudio gehienek jakintza zientifikoa  erabiltzen baitute euskarri 

moduan. Ildo honetatik, baso-ikerkuntzan ere, López Cerezo eta González Garcíak 

(2002) dioten moduan, beharrezkoa da zientziaren muga epistemikoak eta erabilera 

politikoak agerian jartzea: 

Zalantzarik gabe, zientziak eta teknologiak ahalmen esplikatzaile eta instrumental 

handia dute, baina, era berean, testuinguru sozioekonomiko eta une historiko konkretu 

batzuetan eragile sozialen artean gertatzen den elkarreraginaren emaitza dira; 

zientziaren garapenean interes kognitiboek eragina dute, baina baita beste batzuk ere. 

(López Cerezo eta González García 2002:11-12).  

Ikerkuntza zientifikoa esparru honetan ulertuz gero, tradizionalki izan duen 

izaera (logika autonomoa jarraitzen duen prozesua izatea) galdu egiten du, agerian jarriz 

bere garapenean, emaitzetan eta legitimazioan interesek eta baloreek duten garrantzia14. 

Kontuan izan behar da, gainera, output zientifikoa, esanguratsua izan arren, ez 

dela osagai bakarra erabakiak hartzeko prozesuan. Baso-politikan, ondorio zientifikoez 

gain, beste zenbait elementuk ere eragina izaten dute: jabeen interes ekonomikoak, 

erakunde ekologisten kanpainak, presio sozialak,  industria pribatuaren interesak, etab. 

Beraz, baso-sektorean, etengabeko elkarreraginean aurkitzen dira zientzia, politika, 

interes ekonomikoak eta balorazio sozialak. 

Hau honela izanik, erabakiak hartzeko prozesua demokratikoki  bideratzearen 

beharra nabarmentzen da, eragina jasaten duten edo interesa duten guztien artean 

eztabaida publikoa bultzatuz. Interes ezberdinak daudenean, aurreko puntuan aipatu den 

bezala,  parte-hartze demokratikoa agertzen da irtenbiderik egokiena bezala. Horrela 

soilik saihets daiteke, neurri batean behintzat, talde boteretsuen interesak edo adituen 

                                                                                                                                               

erabaki politikoak (output gogorrak) emaitza zientifiko behin-behineko eta gutxi gorabeherakoetan (input 
bigunak) oinarrituta hartu behar izaten dira (Funtowicz eta Ravetz, 1993). 

14 Khunen (1971) ekarpenak posible egin zuen zientziaren ikuskera tradizionala baztertzea; 
alegia, zientzia giza jardueratik at mantentzen den prozesu autonomo eta neutro bezala kontsideratzea.  
Geroztik, zientziaren filosofiaren baitan zientzia eta teknologia giza jardueren sarearen parte 
kontsideratzen dira, bereziki Zientzia, Teknologia eta Gizarteari buruzko Ikasketen arloa lantzen duten 
autoreen aldetik. 



                                                                4. BKIaren lehen ardatza: ekosistemaren paradigma     

  94 

txostenak15 –kontuan izanik txosten hauetan ere balorazioek duten pisua– lehenestea 

gizartearen interes orokorraren gainetik.  

 

                                                 

15 Baso-sektorearen inguruan sortzen diren gatazkak adituei erreserbatutako arazo zientifiko huts 
bezala planteatzeko jarrerak, teknozientziaren (Habermasek deskribatutako eran) ikuskera gogorarazten 
du. Ikuspegi honetan oinarritzeak, arazoaren osotasuna kontuan ez izatean, analisi partzelatuak burutzeko 
eta garrantzizko aldagaiak albo batera uzteko arriskua gehitzen du. 
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5. BASO KUDEAKETA IRAUNKORRAREN BIGARREN ARDATZA: 

MULTIFUNTZIONALTASUNA 

Garapen iraunkorraren kontzeptuak dimentsio ekonomikoa, ekologikoa eta 

soziala barneratzen dituenez, bere ondorio moduan sortu den baso-kudeaketa 

iraunkorrak ere basoei loturiko ekoizpen-funtzioak, ingurumenekoak eta sozialak 

biltzen ditu. Ekosisteman oinarritutako kudeaketak posible egiten du basoak aipatutako 

hiru funtzioak bete ahal izatea. Kudeaketa iraunkorraren testuinguruan produkzio-

funtzioak garrantzitsua izaten jarraitzen du, baina orain beste bi funtzioek jar 

diezazkioketen murrizketak eta baldintzak kontuan hartzera behartuta aurkitzen da. 

 Basoen funtzio ekologikoa lehen mailan jartzea izan da baso-kudeaketa 

iraunkorrak egin duen ekarpen garrantzitsuena garapen iraunkorrera. Lurzoruen eta uren 

babesa basogintza tradizionalean ere kontuan hartuak izan dira nolabait, baina, horiez 

gain, basoek klima-aldaketa saihesten eta biodibertsitatea babesten duten eginkizuna 

azpimarratu du kudeaketa mota berri honek. Basoen funtzio sozialak, bestalde, funtzio 

ekologikoarekin lotura zuzena mantentzen du. Osagai ekologikoak baso-politikaren 

funtsezko aldagai bihurtzen diren neurrian, basoak gizarteari aisialdiarekin edo 

turismoarekin loturiko zerbitzuak eskaintzeko ere gai agertuko dira. 

Printzipio orokor moduan planteaturik multifuntzionaltasunak onarpen zabala 

izan du, baina bere aplikazioak arazo handiak sortzen ditu. Hori dela eta, basoguneen 

multifuntzionaltasun integralaren aurrean multifuntzionaltasun zonala aplikatzea 

proposatzen da irtenbide posible moduan. Azken honek ere bi aukera eskaintzen ditu, 

baina gune bakoitzari funtzio nagusi  bat eta bigarren mailako beste batzuk esleitzearena 

bihurtzen da eredu aplikagarriena. 

Helburu ezberdinak bete behar izatean, basoak istilu-iturri bilaka daitezke. Hori 

saihesteko ezinbestekoa da interes-talde guztien iritziak kontuan izatea erabakiak 
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hartzerakoan. Baso-politikak erasandako kolektibo guztien parte-hartze demokratikoa 

garrantzizko baldintza da baso-kudeaketa iraunkorraren arrakastarako. 

5.1. Multifuntzionaltasuna, ekosisteman oinarritutako paradigmaren ondorioa 

Basoen ikusmolde produktibistak baso monofuntzionalak sortu dituen era 

berean, ekosistemaren ikuskerak basogunearen multifuntzionaltasuna ahalbidetzen du. 

Multifuntzionaltasun nozioa ekosistema-kontzeptura lotzen da zuzenean. Zenbat eta 

argiago agertu ekosistema-tratamendua, hainbat eta gaitasun handiagoa izango dute 

basoek funtzio guztiak eskaintzeko. Gutiérrez de Lomak (2004) dionez, kudeaketa 

iraunkorrak, ekosistema-tratamendua barneratzean, funtzio guztiak betetzera behartzen 

ditu basoak (Gutiérrez de Loma, 2004).  

Multifuntzionaltasuna produkzio-prozesu batzuetan (nekazaritzan edo baso- 

ustiapenean, esaterako) agertzen den ezaugarria da. Prozesu horiek helburu 

produktiboarekin batera zenbait helburu sozial lortzea ahalbidetzen dute. Output berri 

hauek ere, produkzioarekin batera,  politikaren helburu erabat legitimo bihurtzen dira 

(Dupraz eta Rainelli, 2004; Carpentier et al., 2004).  

Kudeaketa tradizionala ez da gaurko gizartearen nahiak asetzeko gai agertzen. 

Orain, zur-produkzioaz gain, paisaia zaintzea, biodibertsitatea babestea edo populazioari 

aisialdirako aukerak eskaintzea bezalako outputak ere kudeaketaren bidez lortu 

beharreko helburutzat hartzen dira. Gizarte garatuetako populazioak gero eta gehiago 

baloratzen ditu basoek eskaintzen dituzten zerbitzuak. Hori dela eta, 

multifuntzionaltasuna basoguneak kudeatzeko funtsezko irizpidetzat hartzen da gaur 

egun1.  

                                                 

1 Basogintza tradizionalean arauak zur-ekoizpenera eta, neurri batean, lurzorua eta ura babestera 
zuzendu izan dira. Espainiako Estatuan basoguneen multifuntzionaltasunaren ideia zehaztugabe bat 1890 
urteaz geroztiko baso-antolaketetan ageri da. Hala ere, naturaren babesa eta aisialdirako aukerak bigarren 
mailako helburutzat hartzen ziren, garrantzizkotzat jotzen ziren zur-produkzioaren  eta lurzoruaren  
babesaren aurrean (Martínez Sánchez-Palencia, 2001). Oraingo Espainiako basoen lege berriak (Ley 
43/2003 de Montes) aldiz, argi uzten du basoek helburu produktiboak, babesleak, ekologikoak, 
kulturalak, zientifikoak eta paisaiari eta aisialdiari loturikoak  bete behar dituztela. Hala ere, gero, Legean 
zehar, basoen funtzioak ez dira arauturik agertzen. Menéndezen (2005) ustez ere, herrialde batzuen 
legerian (Frantzian batez ere, eta Alemanian neurri apalagoan) basoen funtzio berriak zehaztasun handiz 
arauturik agertzen diren arren, ez da gauza bera gertatzen Espainiako Estatuko 2003ko Basoen Oinarrizko 
Legean. Beraz, Autonomia Erkidegoak izango lirateke, printzipioz, gabezia honi aurre egin beharko 
lioketenak. 
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Alvarez eta Fielden (2001) ustez, multifuntzionaltasuna aplikatuz soilik lortuko 

litzateke iraunkortasun-kontzeptuan funtsezkoa den helburua; alegia, baso-ekosistemak 

egoera egokian mantentzea hurrengo belaunaldientzat. Aipatu bezala, iraunkortasunean 

oinarritzen den kudeaketaren arabera, baso-ekosistemek hiru funtzio hauek bete behar 

dituzte: produkzio-funtzioa, ekologikoa eta soziala. 

5.2. Produkzio-funtzioa 

Basoen produkzio-funtzioa batez ere zuraren, baina baita ere basotik lor 

daitezkeen beste produktu batzuen produkzio eta merkaturatzearekin lotzen da. Hasiera 

batean jabe pribatuen artean baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptuak, osagai 

ekologikoei eta aisialdi-zerbitzuei garrantzi handia eskaintzean, basoen ekoizpen-

funtzioa albo batera utziko zueneko kezka zabaldu zen. Baina iraunkortasunean 

oinarritzen den kudeaketan basoek dimentsio berriak kontuan izateaz gain, produkzio-

funtzioa betetzen jarraitu behar dute. BKIak funtzio ekologiko eta sozialak baso-

politikaren aldagai bihurtzearekin batera, produkzio-funtzioaren optimizazioa ere 

bermatu behar du. 

5.2.1. «Produkzioa bermatzearen» printzipiotik iraunkortasun-kontzeptu 

integratzailera 

Baso-antolaketari2 buruzko printzipioak Alemanian joan ziren garatuz  XVIII. 

eta XIX. mendeetan zehar3. Produkzioa bermatzea denboran zehar izan da 

printzipioetariko bat. Gaurko iraunkortasun-kontzeptuarekin bat datorren printzipioa da, 

nahiz eta produkzio esparrura soilik mugatua. Beraz, iraunkortasunaren praktika zur-

                                                 

2 Lehenago ere aipatu izan den bezala, antolaketa edo ordenazioa dira Basogintza arloan 
tradizionalki erabili diren terminoak, gaur gehiago erabiltzen den kudeaketa terminoaren ordez. Baso 
Antolaketa edo Dasokrazia, Baso Zientzien parte bat da eta historikoki basoen gobernu ekonomikoaz 
arduratu izan da. Gaur, gizartearen eskariak aldatzean, irizpide zabalagoa du eta esan genezake hiru 
helburu orokor hauek biltzen dituela (Riesco, 2004):  i) basoen jarraipena segurtatzea, ii) basoen 
errendimendu ekonomikoa bermatzea eta iii) basotik, zuraz gain, ahalik eta ondasun eta zerbitzu gehien 
lortzea. 

3 XVIII. eta XIX. mendeetan Europan populazioak hazkunde handia izan zuenez, baso-lurretara 
ere hedatu zen presioa, balio handiko habitatak galduz horrela, batik bat Erdialdeko Europan eta alde 
mediterraneoan. Garai honetan garatu ziren Erdialdeko Europan, batez ere Alemanian,  basoen 
antolaketari buruzko funtsezko metodoak.  
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ekoizpen egoki eta arrazionalarekin parekatzen bada, hau XIX. mendetik aurrera 

normalean burutu izan den praktika da Europako basoetan4 (Yaltirik eta Akesen, 1997). 

XVIII. mendetik aurrera Erdialdeko Europan, batez ere hizkuntza alemaneko 

eskualdeetan, produkzioa bermatzearen kontzeptua bidea egiten hasi zen basoak 

kudeatzeko printzipio moduan eta XIX. mendetik aurrera bere onarpena orokortu egin 

zen Europa guztian (Negi eta Stimm, 1997). Harchariken (1997) ustez, produkzioa 

bermatzea izan da Baso Zientzia sortu zenetik iraunkortasunaren ideia modernoa agertu 

arte, basogintza arloan erabili den kontzeptu garrantzitsuena. 

Produkzioa bermatzearen kontzeptuak basogintzan berrehun urtez zehar izan 

duen garrantzia kontuan hartuz gero, ulergarria egiten da ikuspegi tradizionalena duten 

kudeatzaileek kontzeptu hori gaur berritasun bezala aurkezten den iraunkortasun-

kontzeptuaren baliokidetzat hartzea. Hauen ustez, ezin daiteke esan kontzeptu berria 

asmatu aurreko baso-jarduerak ez zuenik iraunkortasun-izaerarik. Onartu behar da 

produkzioa bermatzearen printzipioa aurrerapauso handia izan zela baso-

sektorearentzat, praktika egokiagoak bultzatzean eta aurreko garaietako gehiegikeriak 

ekiditean. Baina ildo honetako iritziek oraindik iraunkortasuna arlo produktibo hutsean 

kokatzen dute, kontuan hartu gabe kontzeptu honen ekarpen garrantzitsuena, hain zuzen 

ere, beste bi  esparruak (ekologikoa eta soziokulturala) agerian jartzea izan dela.  

Gaur onartua da, oro har, iraunkortasunak baso-eremuan produkzioa 

bermatzearena baino esanahi askoz zabalagoa duela, dimentsio produktiboaz gain 

ingurumenekoa eta soziokulturala ere txertatuz. Eta Pryorek (2000) dioen bezala, azken 

bi horiek ez lirateke hartu behar bigarren mailakotzat lehenengoaren aurrean. 

5.3. Funtzio ekologikoa  

Baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptuak dimentsio ekologikoan du bere ardatza. 

Basoek bete beharreko hiru funtzioetatik, funtzio ekologikoa izango litzateke gunea. 

                                                 

4 Dena den, Erdi Aroan ere argitaratu ziren basoen neurriz kanpoko ustiapena galarazteko 
arauak. Euskal Herrian ere antzinakoa da baso-produkzioa bermatzearen ideia. XIV. mendearen hasierako 
dokumentu batzuetan agertzen diren basoei buruzko ordenantza eta arauek,  baso-lurretako erabilera 
guztien artean  (baso-jarduera, abeltzaintza, artzaintza, nekazaritza) bateragarritasuna lortzea eta basoen 
gehiegizko ustiapena ekiditea dute helburu (IKT, 2001). 
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Produkzio-funtzioak ekosistemaren funtzionamendua izan behar du kontuan eta funtzio 

sozialak ondo zaindutako baso-ekosistemen ondorio dira. 

Beste sektore ekonomiko batzuk ez bezala, baso-sektorea ingurumen-onuren 

hornitzaile moduan agertzen da. Hainbat sektoretako (energia, garraioa, industria, etab.) 

jarduerek ingurumenean eragin kaltegarria duten bitartean, baso-sektorea, nagusiki, 

iraunkortasunaren zutabe garrantzitsuenetariko bat bezala agertzen da5. Bere ezaugarri 

nagusia ingurumen-onurak eskaintzeko duen ahalmena da. 

Basoen funtzio ekologikoek lau esparru hauetan dute eragina: lurzoruan, uraren 

zikloan, kliman eta biodibertsitatean (FAO, 2006): 

� Lurzoruaren babesa eta kontserbazioa. Basoek, estalkiaren eta sustrai-

sarearen bidez, lurzorua haizeak eta euriak eragindako higaduratik babestu 

eta finko mantentzen dute. 

� Ur-baliabideen erregulazioa. Basoek euriaren infiltrazioa geldoa baina 

erabatekoa izan dadila ahalbidetzen dutenez, uholdeak eta desertifikazioa 

ekidin eta arro hidrografikoak babesten dituzte. 

� Klima. Basoek klimarekin duten erlazioak nazioarteko dimentsioa hartu du 

azken urteotan, euren eginkizuna garrantzizkotzat jotzen baita klima-

aldaketaren arazoari konponbidea aurkitzeko.  

� Biodibertsitatea. Basoak planetako biodibertsitate-erreserba garrantzitsuena 

dira, landare- eta animalia-espezie ugariren habitat naturala baitira. Azken 

aldian gertatutako biodibertsitate-galerak gai honi eman dion garrantziak 

biodibertsitatea baso-kudeaketa iraunkorraren funtsezko elementu bihurtu 

dute.  

Landare-espezie guztien artean, zuhaitz-sistemek betetzen dute funtzio 

garrantzitsuena  zorua babesten, urak erregulatzen, uholdeak ekiditen, urtegien bizitza 

luzatzen, airearen eta uraren kalitatea zaintzen, baliabide genetikoak mantentzen eta 

azpiegiturak (eraikuntzak, errepide-sarea,…) babesten (Ministerio de Medio Ambiente, 

2002). 
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Basoen produkzio-funtzioa bermatzea gaurko lorpena ez den bezalaxe, aldagai 

ekologikoak aintzakotzat hartzea ere ez da, bere osotasunean behintzat, BKI 

kontzeptuak ekarri duen zerbait. Aipatu ditugun lau osagaietatik (lurzorua, ura, klima 

eta biodibertsitatea) lehen biek aspaldi izan dute tokia basogintzan. XIX. mendearen 

erdi aldetik aurrera lurzoruaren eta arro hidrografikoen babesa baso-politiken parte 

izaten hasi ziren (Negi eta Stimm, 1997) 6.  

Klimari dagokionez, basoek klima erregulatzeko eta giro garbiagoa sortzeko 

gaitasuna dute. Azken urteotan baso-sektorea klimarekin lotzea klima-aldaketaren 

arazoak eta euri-oihanen deforestazio-prozesuak eragin dute. Klima-aldaketari 

konponbidea aurkitzea mundu osoko herrialdeen –batez ere garatuenen– erantzukizuna 

den arren, herrialde tropikaletako baso-sektoreak dira arazoan zuzenean inplikaturik 

agertzen direnak. 

Biodibertsitateari garrantzia eskaintzea da gaurko basoen kudeaketa 

iraunkorraren aldeko prozesuak egin duen ekarpen esanguratsuena. Horregatik, 

biodibertsitatearen babesa eta berorren hobekuntza eta gehikuntza bihurtu dira 

ekosistemaren paradigmaren ardatz nagusi. 

Gaur egun mundu mailan basoek burutzen duten CO2-a xurgatzeko funtzioa eta 

biodibertsitatearen kontserbazioa garrantzizko gaiak bilakatu dira. Aipatu bezala, Rion 

bi hitzarmen sinatu zituzten herrialdeek; biodibertsitateari buruzkoa bata eta klima-

aldaketari buruzkoa bestea. Horregatik, hurrengo puntuetan, funtzio ekologikoan 

aipatutako osagaietatik, duten gaurkotasun eta garrantziagatik, klima-aldaketa eta 

biodibertsitatea aztertuko ditugu sakonago. 

                                                                                                                                               

5 Aipatutako sektoreetan garapen iraunkorra, epe laburrean behintzat, produkzio-jarduerari jarri 
behar zaion muga edo aplikatu behar zaizkion zuzenketen eragile moduan ikusten da batik bat. Baso-
sektorearen kasua alderantzizkoa da, ingurumen-onuren hornitzaile bezala agertzen baita.  

6 Espainiako Estatuan ere baso-ingeniarien lehen belaunaldiek, XIX. mendean, oso aintzakotzat 
hartzen zituzten basoek eskaintzen zituzten zerbitzu orokorrak (honela deituak garai hartan): lurzoruaren 
kontserbazioa eta fluxu hidrologikoen erregulazioa (Agirrezabala et al., 1997a). 
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5.3.1. Basoen eginkizuna klima-aldaketaren arazoan 

Terradasek ekologiaren esparruko  aldaketa global nozioaren barruan bi aldaketa 

mota handi hartzen ditu bereziki garrantzitsutzat: batetik, lurzoruaren erabileran 

gertatzen ari dena eta, bestetik, eguratsaren osaketan  gertatzen ari dena. Basoek, modu 

zuzenean edo zeharka, bietan dute zerikusia. Autore honentzat, «aipatutako aldaketek 

sustrai sozioekonomikoa dute eta, euren ondorioen ulerpena, ikuspegi sozioekologikoa 

erabiliz burutu beharko litzateke» (Terradas, 2001b:37). 

Orain arte burututako azterketek egiaztatu dute berotegi-efektua eragiten duten 

gasen kontzentrazioa atmosferan etengabe gehituz joan dela aro industrialaren hasieraz 

geroztik, CO2-a izanik berotegi-efektuan eragin handiena duena7. IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), klima-aldaketa ebaluatzen duen 

erakunde zientifikoaren azterketen arabera, CO2-gehikuntzaren zati handiena giza 

jarduerei dagokie: 1980ko hamarkadatik aurrera erregai fosilen  erabilerari 

gehikuntzaren %75 dagokio eta deforestazioari %25 (Sierra, 2005; Rois, 2004).  

Berotegi-efektuko gas-isurpenek eragindako klima-aldaketari aurre egiteko 

garrantzi handikotzat jotzen da mundu guztiko basoek egin dezaketen ekarpena. Rioko 

Goi-bileran herrialdeek klima-aldaketari buruz sinatutako hitzarmenean, beste ekintza 

batzuen artean, basoek zuten egitekoa aipatu zen. Goi-bilera horretan planteatu zenez, 

eta munduko baso-sektorearen ekarpenari dagokionez, oihan tropikaletan burutzen den 

deforestazio-prozesua gelditzea izango litzateke neurri eraginkorrena klima-aldaketaren 

arazoari aurre egiteko.  

Zuhaitzak airea garbitzeko mekanismo on bat dira. Oihanek airearen kalitatea 

hobetzen dute gas kutsatzaileak xurgatzearen eta oxigenoa liberatzearen bidez; 

horregatik, oxigenoa produzitzen duten benetako enpresatzat har daitezke8 (Euskadiko 

                                                 

7 Karbono-dioxidoaz (CO2) gain, beste gas hauek dira negutegi-efektua sortzen dutenak: metanoa 
(CH4), oxido nitrosoa (N2O), konposatu klorofluorokarbonatuak (CFC), konposatu 
hidroklorofluorokarbonatuak (HCFC) eta sufre-hexafluoruroa (Rois, 2004:10).  

8 Bost zuhaitz handi nahikoa dira pertsona baten oxigeno-beharrizanak asetzeko (Euskadiko 
Baso Plangintza 1994-2030). Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaiaren 2002ko txostenaren arabera, 
Euskal Autonomia Erkidegoko basoek 2,1 milioi tona karbono finkatzen dute eta 1,5 milioi tona oxigeno 
sortu. Espainiako Estatuko baso-azalera osoan dagoen zuhaitz-biomasak 1990ean  (bigarren Baso 
Inbentario Nazionaleko batezbesteko urtea) 214 milioi tona karbono biltzeko gaitasuna zuen. Hirugarren 
Baso Inbentario Nazionaleko datu partzialek igoera nabarmena adierazten dute karbonoa biltegiratzeko 
gaitasunean (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Karbonoaren biltegiratze-gehikuntzak 
kalkulatzerakoan, basoek finkatzen duten karbono-kantitatea basoetako zur-bolumenaren gehikuntzari 
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Baso Plangintza 1994-2030). Oihanak aspaldi hartu izan dira garrantzizko osagaitzat 

karbonoaren balantze globalean, hots, isurpenen eta xurgatzearen arteko emaitza 

garbian. Baso-ekosistemek karbonoa xurgatzeko duten gaitasuna gehitzeko kudeaketa 

egokiak izan dezakeen eraginari buruz ikerketa ugari burutzen ari dira azken aldian. 

Ikerketa hauek Kyotoko Protokoloak bultzatu ditu, bertako arauek aukera eskaintzen 

baitiete herrialdeei CO2-isurketak murrizteko hartutako konpromisoen artean zenbait 

karbono-biltegi ere konpromiso horien parte bihurtzeko (Lindner, 2006). 

i. Klima Aldaketaren Hitzarmena eta  Kyotoko Protokoloa   

Aipatu bezala, planetaren beroketaren inguruan zegoen kezkari erantzunez, 

Rioko Goi-bileran Klima Aldaketaren Hitzarmena sinatu zuten herrialdeek. 

Hitzarmenaren ondoren, 1997an Kyoton egindako hirugarren konferentzian juridikoki 

loteslea zen konpromiso gehigarri bat onartu zuten ahobatez: Kyotoko Protokoloa. 

Hitzarmenaren helburua CO2-a eta berotegi-efektudun beste gas batzuen  

isurpen-mailak egonkortzea da, horrela, giza jarduerak munduko klima-sisteman duen 

eragina kontrolatu ahal izateko. Horren haritik,  Kyotoko Protokoloak 2008-2012 

bitartean herrialde sinatzaileek berotegi-efektuko gasen isurpen globala %8 murriztea 

proposatzen du, 1990ko isurtze-mailak oinarritzat hartuz hiru gasentzat9 eta 1995koak 

beste hirurentzat10 (IDAE, 2004:31). 2006ko azaroan Nairobin egindako Klima 

Aldaketaren Nazio Batuen Konbentzioan 2008an protokoloa berrikusteko akordioa lortu 

zuten herrialdeek (Ministerio de Medio Ambiente, 2006)11. 

Protokoloan ezarritakoaren arabera, eta 1990eko kopurua oinarritzat hartuz, 

Espainiako Estatua bere isurpenen gehikuntza %15era mugatu beharrean aurkitzen da. 

Euskal Autonomia Erkidegoko zifrek arriskuan jartzen dute Kyotoko Protokoloa 

betetzeko Erkidego honen ekarpena. Izan ere, Protokolo horrek Espainiarentzat 

                                                                                                                                               

egozten zaio zuzenean, beste faktore batzuk kontuan hartu gabe. Edozein analisi kuantitatibo egiterakoan 
beharrezko sinplifikaziotzat hartzen da hau, gai honen inguruan gaur egun oraindik dagoen jakintza falta 
eta datu-gabezia kontuan izanik (IKT, 2001).  

9 CO2, metanoa eta oxido nitrosoa. 
10 CFC, HCFC eta sufre-hexafluoruroa. 
11 Kontuan izan behar da, bestalde, Kyotoko Protokoloa 2012an amaitzen dela. Hori dela eta, 

2005eko abenduan elkarrizketa-prozesua hasteari buruzko akordioa lortu zuten herrialdeek (AEB ere 
barne), 2012tik aurrera hartu beharreko urratsak eztabaidatzeko. 
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baimendutako muga baino %20 gehiago isuri zen EAEn 2004an (Eusko Jaurlaritza, 

2006b). Datu honek txarrera egin du, 2003an %13koa baitzen muga gainditzen zuen 

portzentajea. Per capita terminoetan zifra hauek EAE Europako Batasuneko eta 

Espainiako Estatuko batez bestekoen gainetik jartzen dute, EAEn industriak pisu 

erlatibo handiagoa baitu. Energia-sektorea eta garraio-sektorea dira isurpenen zati 

handienaren erantzule EAEn, bien artean guztizkoaren %56 isurtzen baitute, ia 

bikoiztuz euren isurpen-bolumena 1990etik hona12 (Eusko Jaurlaritza, 2005a).  

Protokoloa indarrean sartzeko beharrezkoa izan da herrialde industrializatuen 

isurpenen %55en erantzule diren herrialdeek berrestea. Baldintza hau dela eta, hainbat 

urtez ez da indarrean egon, herrialde batzuk (isurpenen %36,1en erantzule diren Estatu 

Batuak bereziki) ez berrestean13. Dena den, 2004ko irailean Errusiak (isurpenen 

%17,4ren erantzule) egindako berrespenarekin, nazioarteko lege bilakatu da, 2005eko 

otsailaren 16an sartuz indarrean 141 herrialdetan.  

Europako Batasuna aitzindari izan da munduan klima-aldaketaren arazoak 

eragiten duen erronka globalari erantzuna ematen. 2000ko martxoan Klima Aldaketaren 

Europako Programa onartu zuen Kyotoko Protokoloarekin bere gain hartutako 

konpromisoa betetzeko, eta 2005eko urtarrilean indarrean sartu zen berotegi-efektuko 

gas-isurpenen baimenen salerosketari buruzko zuzentaraua14.  

ii.  Baso-sektorearen ekarpena 

Klima-aldaketaren inguruan 1992ko Nazio Batuen Klima Aldaketaren  

Hitzarmenean aipamen labur bat baino ez zaio egiten baso-sektoreari. Baina Hitzarmen 

horren baitako tresna den Kyotoko Protokoloak, karbonoa biltegiratzen oihanek duten 

                                                 

12 EAEn garraioak eragindako berotegi-efektuko gasen isurpena %95 gehitu da 1990etik 2006ra 
bitartean. 

13 Bost emisore handienak AEB, Txina, Errusia, Japonia eta India dira, ordena honetan. Japoniak 
eta Errusiak Protokoloa berretsi dute, baina ez beste hirurak. Gainera, 2006ko urtarrilean Australian 
klima-aldaketari buruz egindako bileran, Estatu Batuak eta beste herrialde batzuk beroketa globalaren 
aurkako borroka sektore pribatuaren eskuetan uztearen alde agertu ziren, bide hau Kyotoko akordioak 
herrialdeei inposatzea baino eraginkorragotzat joz.  

14 Zuzentarauak Euskal Autonomia Erkidegoko 62 enpresari eragiten die. Horrez gain, EAEn 
borondatezko hitzarmenak sinatu dira ingurumenean eragin handia duten industria-azpisektoreekin. Gaur 
egun, bederatzi industria-azpisektorek sinatu dituzte hitzarmen horiek: zementua, kimika, altzairugintza, 
papera eta orea, burdin-galdaketa, beste galdaketa mota batzuk, hondakin arriskutsuen kudeatzaileak, 
beira-zeramika-karea eta gainazal-tratamenduak (Eusko Jaurlaritza, 2006b). 
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garrantziaz jabetuz, berariaz tratatzen ditu. Ildo horretatik, Protokolo honek gas-

isurpenen murrizketa lortzeko aipatzen dituen mekanismoen artean baso-landaretzaren 

erabilera agertzen da15 (Europako Batzordea, 1998a). Protokoloak bidea irekita uzten 

du herrialde industrializatuek negutegi-efektuko gasen isurpenen zati bat, oihaneztapen 

eta baso-kudeaketaren bidez finkatutako CO2-aren bidez konpentsatu ahal izateko 

(FAO, 2006). CO2-a xurgatzeko gaitasuna gehitzeko basoetako biomasa gehitu beharra 

dago eta horretarako beharrezkoa da baso-azalera gehitzea oihaneztapen berrien bidez 

edo kudeaketa iraunkorrean oinarrituriko praktikak hedatzea16. Ekintza hauek basoetan 

aplikatuz gero, modu nabarmenean gehituko litzateke baso-ekosistemen eraginkortasuna 

CO2-a xurgatzeko funtzioari dagokionez, maila globaleko klima-aldaketaren ondorioak 

leuntzen lagunduz17 (Ministerio de Medio Ambiente, 2002).  

Protokoloak isurpenen merkataritzarako bidea ere zabalik uzten du. Honen 

bidez, herrialdeek isurpen-eskubideak erosi ahal izango dizkiete euren isurpenak 

gutxitzea lortzen duten herrialdeei. Energia-ekoizle edo industria-instalazio bakoitzari 

kuota bat egokituko zaio, zeina urtero gutxituz joango den emisioak murrizteko 

helburuak bete ahal izateko. Euren isurpenak aurreikusitako mailatik behera murriztea 

lortzen duten enpresek, erabili gabeko emisio-eskubideak saldu ahal izango dizkiete 

euren instalazioak ezarritako kuotara egokitzeko denbora gehiago behar duten enpresei. 

Modu honetan, negutegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideen merkatua sortzen da. 

2003ko uztailean onartu zuen Europako Batasuneko Parlamentuak CO2-isurpenen 

merkataritza erregulatzen duen zuzentaraua (Euskadi Basogintza/Forestal 2003, 65). 

 Horren bidez, Europako enpresa eta industriek negutegi-efektua eragiten duten 

gasen emisioei loturiko eskubideak merkaturatzeko ahalbidea dute. Etorkizunean 

basoak ere merkatu honetan sartzea aukera bezala agertzen da baso-sektorearentzat. 

                                                 

15 Kyotoko Protokoloaren 3.3. eta 3.4 artikuluek tratatzen dute basoen erabilera CO2-a 

finkatzeko.  
16 Basoen hobekuntzara zuzendutako ekintza guztiek karbonoa biltzeko gaitasuna modu 

esanguratsuan areagotzen dute. Horregatik, basoetako biomasa gehitzeko teknika egokiak erabiltzea eta 
basoak sute, izurrite eta gaixotasunetatik babestea garrantzi handikoa da. Suteen kontrolaren kasuan 
eragina oraindik nabarmenagoa da, zeren sutea ekiditean, karbonoa xurgatzeko baso-masa mantentzeaz 
gain, atmosferara karbonoa liberatzea ekiditen da. 

17 Dena den, paradoxikoa badirudi ere, epe luzera basogintzak berak ere gerta daitezkeen klima-
aldaketetara egokituz joan beharko du apurka-apurka (Consejo Europeo, 2006). 
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Horrek, CO2-a xurgatzen egiten duen ekarpena jabeentzat errenta-iturri bihurtzea 

ahalbidetuko luke, baina oraindik ez da mota honetako proposamenik gauzatzerik lortu.  

Basoen eginkizuna karbono-biltegi moduan balio handikotzat jotzen den arren, 

bere ekarpena zelan kontabilizatu beharko litzatekeen eztabaidagai izaten jarraitzen du. 

Basoen biomasaren eta karbonoa biltzeko gaitasunaren kalkuluak garrantzia hartu du 

Klima Aldaketaren Hitzarmenaren eta Kyotoko Protokoloaren ondoren, baina biomasa 

eta karbono-stocka kalkulatzea ez da erraza (Solla-Gullón et al., 2006). Hala ere, saialdi 

asko egin dira azken urteotan, metodo eta teknika ugari erabiliz. Murua et al.-ek (Eusko 

Jaurlaritza, 2006c) karbonoa finkatzearen balioak EAEko lurralde bakoitzean izandako 

zur-gehikuntzen batezbestekoan oinarriturik lortu dituzte. Horren arabera, karbonoa 

finkatzearen balioa hektareako, 7,7 €koa izango litzateke Araban, 14 € Gipuzkoan eta 

19,2 € Bizkaian. Mulawarmanen (2006) esanetan, basoetan finkatutako karbonoa 

zuhaitzen hazkunde-aldian sortutako biomasaren mende dagoenez, karbono-dioxidoa 

xurgatzeko gaitasuna gehitzeak justifikatuko luke gaur zuhaitzen hazkundea azkartzera 

zuzendutako ikerkuntza.  

5.3.2. Biodibertsitatea eta baso-ekosistemak 

Biodibertsitatearen galera, bere izaera itzulezinagatik, klima-aldaketarekin batera 

ingurumeneko arazo garrantzitsuena bilakatu da gaur egun. 1992ko Lurraren Goi-

bilerako Biodibertsitatearen Hitzarmenaren arabera, biodibertsitateak espezie 

bakoitzaren  baitako dibertsitatea, espezieen artekoa eta ekosistemena biltzen ditu 

(CBD, 2001). Beraz, biodibertsitate terminoaren bidez, «hiru osagai izendatzen dira: 

ekosistema edo habitat-barietatea, espezie-barietatea eta espezie horien aberastasun 

genetikoa» (Martínez Alier, 1999:121). 

Baliabide biologikoak (nekazaritzan erabilitako haziak, animalia- eta zuhaitz- 

espezieak, sendabelarrak,…) balio handikoak dira gizateriarentzat. Biodibertsitatea 

lurraren gaineko bizitzarako ezinbesteko elementua da, prozesu ugaritan funtsezko 

funtzioak betetzen baititu. Modu berean, gizartearen garapen ekonomiko eta sozialak 

ere biodibertsitatea mantentzearekin lotura zuzena gordetzen du. Guztiagatik, hainbat 

erabilera mota agertzen dira biodibertsitateari lotuak: «zientifikoa, ekologikoa, 

genetikoa, estetikoa, soziala, ekonomikoa, kulturala, eta hezkuntza eta aisialdiari 

loturikoak, besteak beste» (Castro, 2004:43).  
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Europako Ingurumen Agentziaren arabera, hainbat arrazoigatik hartu du 

biodibertsitate kontzeptuak garrantzi handia: dibertsitate biologikoa sistema naturalen 

egonkortasunaren eta funtzionamendu iraunkorraren oinarria delako; oraindik ikertu 

gabeko erabilera potentzial ugari eskaintzen dituelako; ekosistema bateko elementuak 

ezabatzeak ondorio negatiboak izan ditzakeenaren frogak daudelako; barietatea, bere 

horretan, interesgarria eta erakargarria delako, etab. (Agencia Europea de Medio 

Ambiente, 1998:530). 

Lur planetan dagoen espezie kopurua ezagutzen ez bada ere, Dibertsitate 

Biologikoari buruzko Hitzarmenak bere 2002ko txostenean 14 milioitan kalkulatzen 

du18. Horietatik zortzigarren partea  soilik –1,75 milioi– izan da zientifikoki deskribatua 

eta formalki izendatua (IHOBE, 2005:343). Beraz, biodibertsitatearen zati handienaren 

balioa, oraindik ezagutzen ez denez, etorkizuneko erabilerei (aukera-balioa) eta bere 

izate hutsari, hots, bere berezko balioari (existentzia-balioa) loturik agertzen da19. Hala 

ere, Nazio Batuen Ingurumen-Programak ohartarazi duenez, munduko ekosistemen %60 

andeaturik aurkitzen da edo modu ez-iraunkorrean erabiltzen da (Eusko Jaurlaritza, 

2006b). 

i. Biodibertsitatearen aldeko ekimenak 

Nazioarte mailan biodibertsitatea kontserbatzeko ekimen garrantzitsuena  Rioko 

Goi-bileran onartutako Biodibertsitatearen Hitzarmena da, munduko 180 herrialdek 

berretsia gerora. Hitzarmen hori izan da munduko baliabide ekologikoen iraunkortasuna 

segurtatzeko ekintzen abiapuntua. Hitzarmenean onartzen da –lehen aldiz nazioarte 

                                                 

18 Planetan bizi den espezie kopuruari buruzko kalkuluak oso ezberdinak dira zientzialarien 
aldetik (bi milioitik laurogei milioiraino). Dena den, nahiko orokortua da 10 milioi espezie ingurukoa dela 
planetako espezie kopurua (Yaltirik eta Akesen, 1997). 

19 Inoiz aztertu gabeko edo ezagutzen ez diren landare, animalia edo mikrobioen onura 
potentzialak (aukera-balioa) hainbat eratakoak izan daitezke: sendagaiak lortzea, produktu agrokimikoak, 
elikagaiak, industriarako materialak, etab. Bestalde, Lur planetaren aniztasun biologikoa milioika urtetako 
eboluzioaren emaitza da; giza espezieari eskaintzen dizkion onurez gain, berezko balioa du (existentzia-
balioa). Honekin lotua egongo litzateke Martínez Alierek modu sinple, labur eta soilean esaten duena: 
«gizateriak ez du eskubiderik biodibertsitatea suntsitzeko» (Martínez Alier, 1999:121). Lan honetan 
aukera-balioa eta existentzia-balioa geroago ere agertuko dira baso-ekosistemen balio integrala 
aztertzean.  
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mailako agiri batean– dibertsitate biologikoaren kontserbazioa gizateria osoaren kezka 

eta garapen-prozesuaren ezinbesteko parte dela.  

Hamar urte geroago, 2002an garapen iraunkorrari buruz Johannesburgen 

egindako Goi-bileran ere, biodibertsitateak garapen iraunkorrean funtsezko eginkizuna 

duela berretsi zen, oinarrizko elementutzat hartuz gizateriaren biziraupenerako, 

pertsonen osotasun kulturalerako eta gizarteen ongizaterako. Ekonomia globalaren eta 

lokalaren ia %40 produktu eta prozesu biologikoetan oinarritzen dela azpimarratu zen 

Goi-bilera horretan (Nazio Batuak, 2002).  

Mundu mailan egindako ebaluaketek frogatu dute azken urte hauetan aurreko 

edozein garaitan baino erritmo azkarragoz doala murriztuz biodibertsitatea (Prieto, 

2005). Hori dela eta, Johannesburgeko Goi-bileran parte hartu zuten herrialdeek 

dibertsitate biologikoaren galera-tasa 2010erako modu nabarmenean murrizteko 

konpromisoa hartu zuten. Europako Batasunak ere lehentasun handia eman dio 

biodibertsitatearen kontserbazioari bere ingurumen-politikaren baitan eta, 

Johannesburgen adostutakoarekin bat etorriz,  2010erako biodibertsitatearen galera 

geldiarazteko helburua ezarri du bere ingurumen-estrategian (Eusko Jaurlaritza, 2006b). 

ii.  Biodibertsitatearen egoera  munduko oihanetan 

Basoen eta dibertsitate biologikoaren arteko lotura agerikoa eta nabaria da. 

Munduko oihanek planetako aniztasun biologikoaren babesean funtsezko eginkizuna 

betetzen dute. Eremu epeletako oihanak ere espezie biologikoen garrantzizko erreserbak 

dira, baina baso-ekosistema guztien artean oihan tropikal hezeak nabarmentzen dira 

biodibertsitateari dagokionez. Hauek, lur-azaleraren %7 besterik hartzen ez duten arren, 

lurreko espezieen %60 baino gehiago biltzen dutela kalkulatzen da (Gueye, 2003). 

Planetako biodibertsitate-gordailu eta oxigeno-erreserba garrantzitsuenak tropikoetako 

oihanak dira. Hauek oihan epel eta borealak baino konplexuagoak dira euren egitura eta 

funtzioei dagokienez20. 

                                                 

20 Biodibertsitatea gutxituz doa latitudea gehitzean. Dreweryk (1994) adibide honen bidez 
nabarmentzen du oihan tropikaletako dibertsitate biologiko aberatsa: Perun ia 300 zuhaitz-espezie 
erregistratu dira hektarea bakar batean, baina Europa iparraldean, Alpeetatik gora, 50 zuhaitz-espezie 
besterik ez dira aurkitzen.  
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Baina tropikoko baso-ekosistema hauek murriztuz doaz. Gaur egungo 

deforestazio-tasei buruzko kalkuluak ez datoz bat, urtean 50.000 km2-tik  170.000 km2-

raino galtzen direla kalkulatzen baita. FAOk egiten duen kalkuluaren arabera, 150.000 

km2-ko azalera (15 milioi hektarea) deforestatuko litzateke urtean (Naciones 

Unidas/Banco Mundial, 2002) 21.  

5.1. irudia. Munduko oihanen bilakaera 1990-2005 aldian 

 
  Iturria: www.timesonline.co.uk 

Ikerketa baten arabera, Ipar Hemisferioan egoerak hobera egin du azken 

urteotan, baina oihan tropikaletan azalera murriztuz doa22. 5.1. irudian agertzen denez, 

1990-2005 aldian Ipar Ameriketan eta Europan zur-izakinek gora egin dute, baina 

                                                 

21 Castroren (2004) esanetan, munduko oihanak planetako azalera lehorraren %75 estaltzetik 
gaur egun %28 estaltzera pasatu dira. Hegoaldeko herrialdeek munduko oihanen %57 dute, baina 
herrialde industrializatuetako baso-azalera urtean 1,75 milioi hektarea inguru gehituz doan bitartean, 
lehenengoetan urtero 13 milioi hektarea inguruko murrizketa jasaten ari dira oihanak. Bost urterik, 
planetak Espainiako Estatuaren tamainako baso-azalera galduko luke. Dena den, esan bezala, kontuan 
hartu behar da oihanen azalera eta deforestazioari buruzko kalkuluek zehaztasun falta handia dutela. 

22 Ikerketa hau Aberdeengo Unibertsitateko ikertzaileek eta zenbait gobernuz kanpoko 
erakundetako adituek burutu dute. Emaitzak Proceedings of the National Academy of Sciences aldizkarian 
argitaratuak izan dira (The Times, 2006). 
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Hegoamerikan, Afrikan eta Asian, aldiz, behera. Asiako beherakada, batez ere 

kontinente honen hegoaldeko oihan tropikaletan izandako galerek eragin dute. 1990-

2005 aldian galera handienak Brasil eta Indonesian gertatu dira (ikus 5.1. grafikoa ere). 

Gehikuntza handienak, aldiz, Txina, Estatu Batuak, Vietnam eta Ukrainan  izan dira. 

Ikerketa honen arabera, oihanei eskaintzen zaien garrantzia herrialdeen aberastasun-

mailara loturik agertzen da. 4.600 dolarretik gorako BPG per capita (Txilerena gutxi 

gorabehera) duten herrialde guztiek baso-azalera gehitu egin dute 1990-2005 aldian 

(The Times, 2006).  

5.1. grafikoa. Oihan naturalen deforestazio-tasa handieneko herrialdeak 2000-2005 
aldian (hektareak urteko) 

 
Iturria: Butler, R. (www.mongabay.com).  

Oihan tropikaletako deforestazioak eragiten du biodibertsitate-galera handiena 

munduan, eta maila globalean bizitza eusteko garrantzizko osagaien desagertzea edo 

aldaketa ekar lezake. Mundu mailan azken 50 urteotan nabarmen murriztu da (%15 

beharbada) oihanetako biodibertsitatea (WWF 1999). 1950 urteaz geroztik gertatu den 

oihan tropikalen suntsitze eta narriaduraren ondorioz, urtero 1.500 espezie inguru 

desagertuz joan direla kalkulatzen da eta datozen 30 urteetan euri-oihanetako espezieen 

%10 desagertu daitekeela (Pons, 2004). Datu esanguratsuak dira, kontuan izanik lurreko 

espezie gehienak oihan eta baso-ekosistemetan bizi direla. Espezie-galerak eta 
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espezieen barietate genetikoaren gutxitzeak ekosistema naturalen orekak arriskuan jar 

ditzake.  

Beraz, klima-aldaketak eragindako biodibertsitate-galeraz gain, deforestazio-

prozesutik datorkio biodibertsitateari eragin negatibo handiena23. Terradasen ustez, 

mundu mailan premiazkoena oihan tropikalek jasaten duten presioa gutxitzea izango 

litzateke. Horretarako, beste neurri  sozioekonomiko batzuen artean hauek proposatzen 

ditu: garapenerako laguntzak,  kanpo-zorra neurri kontserbazionistengatik trukatzea eta 

oihan produktuen –ez zurarena soilik– balioa gehitzea (Terradas, 2001b:40). Balio 

horien artean, biodibertsitatearena ere egongo litzateke. Normalean, baso-

ekosistemetako biodibertsitatea –ezagutzen dena–  ikuspuntu zientifiko eta 

kontserbazionistatik aztertzen da, dibertsitatearen errendimendu ekonomikoak 

kuantifikatzeak zailtasun handiak dituelako. Errendimendu horiek zehaztu ahal izateko 

ikerketa ekologiko eta ekonomiko sakonagoak dira beharrezkoak24.  

Baso-ekosistemen biodibertsitateari dagokionez, herrialde garatuetan egoera 

beste parametro batzuetan planteatzen da. OECDko herrialdeetan (munduko oihanen 

%25) baso-azalera egonkor mantendu edo gehitu egin da azken hamarkadetan. Arazoa 

kasu honetan beste bat da. Biodibertsitatearen galera baso naturalak hazkunde azkarreko 

espezieengatik ordezkatzeak eragin du, horrek baso-ekosistemetako landaretza (eta 

ondorioz fauna) murriztu egin  baitu (Azqueta, 2002: 11).  

iii.  Biodibertsitatea eta baso-kudeaketa iraunkorra 

Basoen funtzio soziala funtzio ekologikoa modu egokian betetzetik datorrenez, 

azken hau bilakatu da baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptuaren gunea. Funtzio 

ekologikoa lurzoruaren babesarekin, ur-baliabideen erregulazioarekin, klima-

aldaketarekin eta biodibertsitatearekin loturik agertzen da. 

                                                 

23 Biodibertsitatearen Hitzarmenaren baitan 2002an Hagan egindako Konferentzian 
biodibertsitateak dituen hiru oinarrizko mehatxuak adierazi ziren: klima-aldaketa, oihanen deforestazio-
prozesua eta kontrolik gabeko suteak (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

24 Biodibertsitate aberatseko eremuetan interes ekonomiko handiak agertzen dira, turismo-
industriara eta farmazia-industriara lotuak batik bat. 
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XIX. mendetik gaurko baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptua hedatu den arte, 

Europan baso-politika produkzioa bermatzera, lurzorua babestera eta uraren ziklora 

erregulatzera mugatu da. Produkzioa bermatzearen printzipioaren bidez basoko 

baliabide ekonomiko garrantzitsuena mantentzea segurtatu nahi izan da; zura, alegia. 

Horrez gain, lurzorua higaduratik babesteak eta ur-baliabideak zaintzeak ere 

garrantziko lekua izan dute XIX. mendetik aurrerako baso-politiketan. Eta Europa osoan 

gertatu bezala XIX. mendetik aurrera, Euskal Herriko Foru Aldundien baso-politikek 

ere, zur-hornikuntzarekin batera, aintzakotzat hartu izan dituzte aldagai bi horiek. 

Beraz, Europako baso-politikentzat aipatutako bost osagaietatik (produkzioa, 

lurzorua, ur-baliabideak, klima-aldaketa eta biodibertsitatea) azken biak dira osagai  

berriak. Klima-aldaketari dagokionez, nahiz eta nazioarteko erkidego osoaren arazoa 

den, egiteko garrantzitsuena oihan tropikaletan kokatzen da, bertan gertatzen ari baita 

deforestazio-prozesua. Deforestazio-arazorik ez denez planteatzen Europan, 

biodibertsitatea bihurtu da baso-politikek kontuan izan beharreko elementu berri 

nagusia. Beraz, baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptuaren ardatz nagusia dimentsio 

ekologikoa da, eta honen baitan herrialde garatuetan biodibertsitatea bihurtu da gunea, 

hots, baso-ekosistemetako habitaten, flora eta faunaren dibertsitatea bermatzea. 

Gaur egun, iraunkortasunean oinarritutako baso-kudeaketako planek kontuan 

izan behar dituzte biodibertsitatearen kontserbazioari loturiko helburuak Rioko 

Hitzarmenean ezarritako norabideak jarraituz. Hitzarmena sinatzean, alde guztiek 

onartu zuten mundu guztiko material genetikoa, espezieak, habitatak eta ekosistemak 

babestea. 

Autore ugariren ustez25, biodibertsitatea da funtsezko zutabea iraunkortasun 

ekologikoa eta soziala lortzeko eta baita ekonomikoa ere epe luzera. Horregatik, baso-

kudeaketa iraunkorraren barruan biodibertsitatea babesteak  lehentasuna hartu du. Hala 

ere, biodibertsitatea babestearen aldeko planteamendu teorikoak gauzatzea ez da erraza, 

ez Hegoaldeko herrialdeetan ez herrialde garatuetan.  

1992ko Lurraren Goi-bileratik hona, oihan tropikalek jasan duten galera eta 

narriadura oso proportzio txikian baino ez da gutxitu (FAO, 2003). Erakunde honen 

                                                 

25 Harcharik, 1997; Yaltirik eta Akesen, 1997; Yaffee, 1999; Davey et al., 2003; Bosworth, 
2003; Nantel et al., 2003. 
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ustez, nazioartean gai honi maila politiko eta instituzionalean garrantzia eskaintzea 

astiro joan den prozesua izan da, eta horrek basoen kudeaketa iraunkorraren aplikazio 

erreala geldotu egin du oihan horietan.  

Herri garatuetako baso-politiketan ere biodibertsitatearen aldeko neurrien 

aplikazioa zailtasunekin aurkitzen da. Karbonoaren xurgatzearekin gertatzen denaren 

kontrara, ezinezkoa da zenbakitan jartzea edo zehaztasunez aurreikustea neurri 

bakoitzak izango duen eragina dibertsitate biologikoan. Joerak azaleratzea, soilik, izaten 

da posible sarri askotan. Hala ere, baso naturalen ordezkatze handia egon den 

lurraldeetan, Euskal Herri penintsularreko alde atlantikoan bezala, biodibertsitatea 

hobetzearen aldeko politika hazkunde azkarreko espezieen baso sailek baldintzatzen 

dute neurri handian. 

iv. Biodibertsitatea eta paisaia 

Baso-ekosistemetan paisaia biodibertsitateari oso loturik agertzen den osagaia 

da. Zenbat eta biodibertsitate-aberastasun handiagoa izan toki bateko landaretzak, 

hainbat eta eragin onuragarriagoa izango du paisaian. FAOrentzat (1994d) flora eta 

faunaz gain, baso-ekosistemetako paisaia ere balio handiko aktibo naturala da eta berori 

babestera eta hobetzera zuzendutako kudeaketa beharrezkotzat jotzen du. Europako 

Paisaiaren Hitzarmenak26 modu honetan definitzen du paisaia:  

lurraldearen zati bat da, (…) populazioak hautematen duena, bere itxura faktore 

naturalen eta giza faktoreen ekintzen, eta hauen arteko elkarreraginaren ondorioa izanik 

(IHOBE, 2005:361).  

Paisaiaren definizio honek hiru funtsezko dimentsio biltzen ditu: dimentsio 

fisikoa (paisaia lurralde moduan), faktoreei dagokien dimentsioa (paisaiaren itxura 

gizakiaren eta naturaren arteko elkarreraginaren emaitza da) eta  dimentsio subjektibo 

eta kulturala (azken finean, populazioak –edo gizabanakoak– hautematen du paisaia 

maila psikologikoan).  

                                                 

26 Europako Paisaiaren Hitzarmena, Florentzian onartua 2000. urtean, 2004ko martxoaren 1ean 
sartu zen indarrean hamabi Estatu Kidek berretsi ondoren. 
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Paisaiak balio objektiboa eta subjektiboa duten errealitate fisikoak dira (San 

Martin et al., 2001) eta beste edozein baliabide bezala aldatu edo desagertu egin 

daitezke kudeaketa egokia burutu ezean27. Baso naturalak hazkunde azkarreko espezie 

arrotzengatik ordezkatzeak, Kantauri aldean gertatu den bezala, paisaiaren dibertsitatean 

galera handia eragin du.  

Paisaia babestu beharreko natura-baliabidea denez, BKIak bere helburuen artean 

paisaiaren kalitatea izan behar du kontuan. Oihan naturalen paisaiari balio handia 

eskaintzen zaio gure gizartean. Kontuan izan behar da, gainera, balio estetiko horri 

lotuta, sarritan, oihan horiek balio historiko, kultural eta sinboliko handia ere izaten 

dutela. Giza kulturek bere ingurunearekin batera eboluzionatzen dute eta ingurune 

horretako osagai batzuk, baso naturalak horien artean, herrien nortasun sinboliko-

kulturala finkatzen garrantzizko ekarpena egiten dute (Laigneau et al., 1999). 

Aipatutako balioez gain, paisaiak balio ekonomikoa ere badu. Paisaia lurralde 

bateko osagai ekonomiko esanguratsua bilaka daiteke, batez ere aisialdi- eta turismo-

jarduerei lotzean. Paisaiaren balorizazioa herrialde askotan ekoturismoak –faktore 

ekonomiko bezala– hartu duen indarrarekin loturik agertzen da. Lurralde bateko 

paisaiaren osagaiak balio handiko baliabidetzat jotzean, herrialde guztietan, oro har, 

paisaia suntsitzea edo aldatzea kontuan hartzen den faktorea da gero eta neurri 

handiagoan.  

5.4. Funtzio soziala  

Gizarteak egiten duen basoen erabilera garrantzi handiko funtzio soziala bihurtu 

da. Populazioaren errenta gehitzean basoek eskaintzen dituzten zerbitzuek gero eta 

garrantzi handiagoa hartu dute gizartean, zur-produkzioak garrantzia galdu duen 

bitartean.  

Funtzio soziala terminoak gaur duen esanahia ez da antzina zuen bera. Hasiera 

batean funtzio sozialak, landa-eremuen biziraupenarekin lotzean, gaur funtzio 

ekonomiko eta ekologiko bezala identifikatzen diren funtzioak ere hartzen zituen. 

                                                 

27 Horregatik, ingurumen-inpaktua ebaluatzen duten txostenetan (baso-sartze eta baso-berritzeei 
buruzkoetan ere) paisaiari egindako kalteak kontuan hartzea oso beharrezkoa da.  
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Azken hamarkadetan hiru ikuspegiak bananduz joan dira eta gaur erabat bereizirik 

antzematen ditugu: funtzio ekonomikoa zur-ekoizpenari dagokio; funtzio ekologikoa 

karbonoa xurgatzearekin eta lurzoruaren, ur-baliabideen eta biodibertsitatearen 

babesarekin agertzen da loturik; azkenik, funtzio sozialaren esanahia landa-bizitza 

tradizionala mantentzeko beharrezkoak ziren faktore ekonomiko eta ekologikoetatik 

aldenduz eta desberdinduz joan da, gaur egungo gizarte hiritarrarengandik datozen 

eskari berriak (aisia, jolasa, turismoa, kirola,…) asetzearekin lotuz (Menéndez, 2005).  

5.4.1. Funtzio ekologiko eta sozialen arteko lotura: basoei buruzko jarrera sozial 

berria 

Funtzio sozialak funtzio ekologikoen mende daude, zeren, osagai ekologikoen 

(biodibertsitatea eta paisaia bereziki) egoera on batek basoak erakargarri bihurtzen 

baititu aisialdiarekin eta turismoarekin loturiko ekintzetarako, eta jarduera hezigarriak, 

zientifikoak edo kulturalak burutzeko. 

Gaurko gizartea eta orain hamarkada batzuetakoa desberdinak dira, bai egituran 

eta bai beharrizanetan. Azken urteotan basoei buruz pertzepzio-aldaketa nabarmena 

gertatu da gizartean. Horren ondorioz, populazioari aisialdirako aukerak eta plazer 

estetikoa eskaintzea hartzen da gaur egun basoen funtzio garrantzitsuenetarikotzat. 

Oosterveldek (1997) adierazten du, urteak joan ahala Holandako baso-sektorearen 

funtzioak aldatuz joan direla, aisialdirako aukerak zur-produkzioa baino garrantzitsuago 

bilakatuz. Nairen (2003) arabera, Estatu Batuetako gizartean ere datozen urteetan 

indartuz joango da aurreko urteetan gertatu den ingurumenari eta aisialdiari loturiko 

zerbitzuen aldeko jarrera28. Funtzio sozialak eskaintzeko baso natural ondo zainduak 

direnez beharrezkoak, jabetza publikoko baso naturalak, eskain ditzaketen 

zerbitzuengatik eta ez zura produzitzeagatik baloratuko dira gero eta gehiago. Jabetza 

pribatuko basoak helburu sozialak asetzeko erabiltzen badira, erabilera horren ondorioz 

jabeei sor dakizkiekeen errenta-galerak konpentsatzea ikusten da bidezkoa. 

Terradasen (2001a) ustez, basoak kontserbatzea baliagarri deneko ikuskera 

modernoa hiritar fenomenoa da funtsean eta bi aspekturi loturik agertzen da. Alde 
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batetik, natura egoera basatian (edo antzerakoan) aurkitzea gero eta arraroagoa deneko 

pertzepzioa. Ondorioz, bere kontserbazioa bultzatzera behartuta leudeke botere 

publikoak29. Beste alde batetik, kontserbazio eta ekintza ludikoen artean sortzen den 

lotura dago. Gizarte modernoen aisi-aukerek (turismo berdea, mendi-ibilia, kirol- 

praktikak, paisaia ederrez gozatzea,...) basoen kontserbazioan dute euskarri sendoa. 

Beraz, pertzepzio ludikoa basoen ingurumen-balioak indartzera dator,  jarduera 

ludikoak ezin baitira burutu baldintza ekologiko egokiak ematen ez badira. Ildo 

honetatik, presio sozialaren kariaz, kontserbazioa plangintza eta erabaki publikoen 

esparruan kokatzen da gero eta indar handiagoz: 

Egia da beti erabili izan ditugula basoak produktu-iturri bezala (zura, ehiza, etab.), edo 

paseatzeko eta paisaia ederrez gozatzeko. Berria dena, batez ere hiritarra den pertzepzio 

hau da: basoen funtzioen artean garrantzitsuena plazer estetikoa eta jolas-jarduerak 

eskaintzea dela. Ikuspegi honek basoen kudeaketa gai publikoa dela eta ideia 

kontserbazionistak bildu behar dituela inplikatzen du (Terradas, 2001b:38). 

Basoen funtzio sozialaren bi osagai nagusiak aztertuko ditugu hurrengo 

lerroetan: populazioaren aisialdira loturiko jarduerak eta turismo ekologikoa. 

Populazioaren aisialdiarekin erlazionatutako jarduerek (paisaiaz gozatzeko ibilaldiak, 

aisialdirako guneak, kirola,…) ez dute merkatu-baliorik30. Ekoturismoak aldiz, izaera 

ekonomiko garbia du eta garapen ekonomikoaren faktore esanguratsua bilakatu da 

zenbait eskualdetan.  

5.4.2. Populazioaren aisialdira loturiko jarduerak  

Herrialde garatuetan basoei eskatzen zaizkien funtzio berrien artean lehen 

mailako postua hartu dute aisia eta jolasarekin lotura dutenek. Gertakari hau gizartearen 

garapen sozioekonomikora eta populazioaren urbanizazio-prozesura loturik agertzen da 

                                                                                                                                               

28 1991n frantziarrek basoez zuten pertzepzioari buruz egindako inkesta batean, lehenengo balore 
moduan ez zen zur-produkzioa agertzen, baizik eta naturaren erreserba izateari populazioak  eskaintzen 
zion garrantzia (Barthod, 1995). 

29 Jean-Louis Martresen esanetan, politika ekologikoen aplikazioa hiru parametrotan oinarritzen 
da: zientziak ingurumena babestearen beharrizana frogatu du, iritzi publikoak hala nahi du eta Estatuak 
neurriak hartu beharko lituzke hala gerta dadin (XI. Munduko Baso Kongresua). 
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(Araque, 2001). Pérez Vilariñorentzat (1999), basoek eskaintzen dituzten ingurumen- 

eta jolas-zerbitzuen kontsumoa herrialde baten bizi-mailaren adierazle egokia bihurtu 

da. Populazioaren aisialdira loturiko jarduerak modu estentsiboan (ibilaldiak, kirol-

praktika, fruitu-bilketa,…) zein intentsiboan (berariaz sortutako jolasguneetara 

mugatzen dena) burutu daitezke. 

Europan, hiri handien inguruko basoen jolas-erabilera antolatua 1756an 

Kopenhagenen (Jaegersborgeko Oreinen Parkea) eta, hamarkada bat beranduago, 

1766an, Vienan (Prater) hasi zen (Koch, 1997). Ordutik hona basoen jolaserako eta 

aisialdirako erabilera garrantzi geroz eta handiagoa hartuz joan da eta gaur egun 

populazio-dentsitate handiko eskualde askotan basoen lehen balioa bihurtu da31. Hiri-

populazioaren artean  eskari mota honek gora egitean, herrialde askotan jolasguneak 

ezarri dira hiri handien inguruko basoetan eta baita errepide alboetan32. Hauen 

plangintza eta kudeaketa ere baso-politikak kontuan hartu beharreko beste osagai bat 

bilakatu da33. Baina, era berean,  hirietatik urrutiago aurkitzen diren basoen erabilera ere 

(oinezko ibilaldietarako, mendirako zaletasuna edo kirola praktikatzeko34, 

kanpaldietarako, fruituak biltzeko, etab.) neurri handian hazi da. 

Eremu geografiko bateko baso bakoitzak funtzio sozialari bere ezaugarrien 

arabera erantzungo dio. Frantziako Baso Kodeak, esaterako, baso mota hauek bereizten 

ditu (Menéndez, 2005:75-6): 

- hirien inguruetako basoak, batez ere paseorako erabiliak. 

                                                                                                                                               

30 Hala ere, lehenengo atalean aipatu den bezala, Ingurumen Ekonomia merkaturik gabeko 
jarduera horien moneta-balorazioa lortzen saiatzen da merkatu hipotetikoen bidez. 

31 Paris inguruko basoek antzoki, zinema eta entretenimendu-leku guztiek baino bisitari gehiago 
hartzen dute urtero (Pérez Vilariño, 1999). Paris ondoan aurkitzen den eta Frantzia osotik bisitatuena den 
Fontainebleauko basoak, esaterako, 1998an 13 milioi bisitari izan zituen, Eurodisney jolasparkeak (11 
milioi) baino gehiago (Bianco, 1998:83).   

32 Baso hauetan helburua populazioari era askotako jarduerak eskaintzea da: paseoak eta 
txangoak (oinez edo bizikletaz), mendi-ibilia, ekitazioa, helburu hezigarri edo kulturala duten ibilbideak, 
etab. Horregatik, funtzio ekologiko  eta sozialak, soilik, izango dira kudeaketaren helburu.  

33 Batzuetan hirietatik datorren presio sozialak eragin kaltegarria izan dezake oreka 
ekologikorako. Horregatik, baso-politiken helburua, naturaz gozatzera irteten den jendetza gehiena 
aisialdi eta jolaserako beharrezko ekipamenduak izaten dituzten hiri eta errepide inguruetako 
jolasguneetara zuzentzea izaten da. Honela, beste baso batzuetan narriadura eta sute-arriskua saihestea 
lortzen da (Rey, 1997).  

34 Kontuan hartu behar da naturan praktikatzen diren kirolek hartu duten garrantzia azken 
urteotan. 
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- kostaldeko basoak, udatiarrak erabiliak. 

- landa-inguruneetako basoak, turismo berdearekin lotuak. 

- mendiko basoak, oinezko ibilaldi luzeetarako eta beste jarduera batzuetarako 

(arriskudun kirolak,….) erabil daitezkeenak.  

Marín et al.-en (2001) ustez, funtzio soziala baso-kudeaketan lehen mailako 

beharrizantzat hartu behar den aldagaia da, ez soilik ekoizpen-funtzioari jartzen zaion 

oztopotzat. Ikuspuntu honetan oinarriturik, baso-politikak beharrezkoa du zehaztea baso 

bakoitzaren aisi- eta jolas-eskaintza zein den eta, baita, baso horren inguruko eskaria 

zein den. Honela, aisi eta jolaserako leku bezala ere, basoek ondasun ekonomikoen 

izaera hartzen dute. 

Dena den, basoak aisialdi eta jolaserako erabiltzean, bi aspektu daude kontuan 

hartu beharrekoak. Alde batetik, ezinbestekoa da erabilera horiek basoen ingurumen-

balioak arriskuan ez jartzea. Kontuan izan behar da bertako elementu naturalek 

(landaretza eta, kasu batzuetan, fauna) bihurtzen dituztela erakargarri baso hauek. Beste 

alde  batetik, baso pribatuen kasuan formulak bilatu beharra egongo da gizarteak 

egindako erabilera horiengatik jabeak konpentsatzeko.   

Orain arte populazioaren aisialdiarekin loturiko jarduerez aritu gara. Dena den, 

funtzio soziala deitu dugun honek, basoek eskaintzen duten dimentsio sakonago bat, 

espiritualago bat ere integratuko luke, ez besteak baino garrantzi gutxiagokoa, ordea. 

Lan honi jarritako mugak ez gainditzearren eta adierazi nahi duguna maisuki biltzen 

duelakoan, Kaplan eta Kaplanen hitzekin amaituko dugu: 

Natura aisia eta jolaserako gune bezala soilik ikusten bada, teknologiak ordezka dezake. 

Gizakien eta beste bizitza forma batzuen lokarri bezala ikusiz gero, ez du ordezkorik 

(Kaplan eta Kaplan, 1989: 202). 

5.4.3. Ekoturismoa 

Ekoturismoa, turismo berdea, nekazaritza-turismoa edo landa-turismoa  

terminoak erabiltzen dira ingurumenaren kalitateari loturiko turismo mota adierazteko 

(Villamil eta Maties, 2002). Ingurune babestuak, eremu ekonomiko tradizionalak edo 
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landa-munduaren errealitatea ezagutzera hurbildu nahi duen populazioa erakartzen du 

turismo mota honek.  

Naturagune babestuak (parke nazionalak, parke naturalak, erreserbak,…) 

garrantzizko faktore bilakatu dira turismoaren garapenerako herrialde askotan. Mundu 

mailan, eremu babestu ugari bilakatu dira nazioarteko turismo-gune. Sarritan, baso 

natural ondo kontserbatuak, ekologikoki aberatsak eta balio handiko paisaiadunak, 

funtsezko osagai izaten dira naturagune horietan.  

Horregatik, gaur naturagune babestuak hazkunde eta aberastasun-iturritzat 

hartzen dira landa-eremuetan. Gune babestuen inguruan sortutako jarduerek hazkunde 

handia izan dute turismo-merkatuaren barruan eta eskualde batzuetan eragin ekonomiko 

esanguratsua izan dute. Ekoturismoa, nekazaritza-eremuetako krisia gainditzeko bide 

moduan ikusten da gero eta alde gehiagotatik. Europako eskualde askotan ekoturismoa 

sektore garrantzitsua da dagoeneko, landa-eremuetako biztanleentzat errenta-iturri 

bilakatuz. 

Garatzen den tokietan naturaguneetako jarduera turistikoak sortzen dituen 

ondorio positiboen artean, Ledesma eta Palominok (2001) bi hauek aipatzen dituzte: (i) 

turismoak despopulatze-prozesuan dauden aldeen susperraldi ekonomikoa bultzatzen 

du, eta  (ii) hiri- eta landa-eremuen arteko errenta-birbanaketa prozesua indartzen du, 

iraultza industrialaz geroztik eman den populazioaren eta kapitalaren kontzentrazio-

prozesua arinduz.  

Baso-politikaren erronketariko bat ekoturismoa kudeaketa iraunkorrean 

integratzea da. Jarduera turistikoak, baso-kudeaketak bi alderdi kontuan hartu beharra 

ekarri du (PROFOR, 2004). Batetik, bisitari gehiegik flora eta faunarako duen arriskua 

kontuan hartzea. Beharrezkoa egiten da alde hauetan turismoak eragiten duen presioa 

kontuan hartzea, narriadura ekiditeko. Jarduera turistikoa ondare naturala kaltetu gabe 

burutzea ezinbestekoa da, ondare horretan oinarritzen baita alde hauen balioa. Bestetik, 

naturaguneek balio turistikoa har dezaten, azpiegitura egokiak eskaintzea; horretarako, 

beharrezkoak dira inbertsioak kontserbazioan, ekipamenduetan, zaintzan, 

seinaleztapenean, etab. Baso-kudeaketak erronka hauei aurre egiteko Espainiako III. 
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Baso Kongresuan erabilera publikoko azpiegiturak eta ingurumen-hezkuntza jotzen 

ziren beharrezkotzat35.  

5.5. Multifuntzionaltasunaren ezarpenak sortzen dituen zailtasunak 

Gaur egun  basoen izaera multifuntzionala baso-plangintzan onartua dagoen 

oinarrizko printzipioa da. Hala ere, basoen multifuntzionaltasuna printzipio orokor 

moduan adierazia izan da, baso guztietan aplikatzeko, baina printzipio teoriko horren 

aplikazio praktikoa ez da erraza.  

Lehendabizi, baso naturalen eta hazkunde azkarreko espezieez osatutako  baso 

sailen arteko bereizketa egin beharko litzateke. Lehen kasuan, maila batean behintzat, 

errazagoa da funtzio guztiak bateragarri egitea. Bigarren kasuan, aldiz, ia ezinezkoa. 

Puntu honetako analisia baso naturalak kontuan izanda egingo da, azkenean aipamen 

labur bat eginez baso sailen kasuari. 

Oostervelden (1997) ustez, baso naturaletan burutzen den kudeaketak 

biodibertsitatearen babesa, zur-produkzioa, karbono-dioxidoa xurgatzea eta aisialdirako 

zerbitzuak bermatu behar ditu, eta hori, izaera multifuntzionaleko kudeaketaren bidez 

soilik lor daiteke. Alvarez eta Fielden (2001) esanetan, basoen erabilera 

multifuntzionalaren helburua gehienezko ongizatea lortzea da pertsona ahalik eta 

gehienentzat. Honela, beharbada, ez litzateke lortuko gehienezko produkziorik erabilera 

guztietan, baina lortuko litzatekeen irabazi osoa, autore hauen ustez, erabilera  batera 

zuzendutako kasuan baino handiagoa  izango litzateke. 

Dena dela, honelako iritziak ez dira aldentzen hasieran aipatu dugun ikuspegi 

teorikotik. Gaur egun eztabaida multifuntzionaltasunaren irizpidea gauzatzeko eran 

zentratzen da. Honen aurrean bi jarrera posible agertzen dira: multifuntzionaltasun 

integrala eta multifuntzionaltasun zonala36. 

                                                 

35 Espainiako III. Baso Kongresua (Ondorio Orokorrak), 2001,  Granada.  
36 Espainiako III. Baso Kongresuan baso-kudeaketarako tresna egokienak sortzearen beharrizana 

aipatu zen, produkzioaren helburua multifuntzionaltasunarekin bateragarri egiteko, baina ez zen modu 
esplizituz multifuntzionaltasun integralaren edo zonalaren alde egin. Espainiako III. Baso Kongresua 
(Ondorioak), Granada, 2001.  
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5.5.1. Multifuntzionaltasun integrala eta zonala 

Multifuntzionaltasun integralak baso bakoitza produktuak (zura batez ere) eta 

ingurumeneko eta aisialdirako zerbitzuak eskaintzeko gai izatea eskatzen du. Baina 

errealitatean baso guztiek ez dute gaitasun bera funtzio guztiak betetzeko, zeren 

«ezaugarri naturalak, biotikoak edo abiotikoak, erabilera historikoa, kokapena, 

jabetzaren forma, kudeaketa-tradizioa, etab.» desberdinak izaten direlako baso 

batzuetatik beste batzuetara (Calvo eta Colom, 2005:446). Beraz, multifuntzionaltasun 

integrala ez da ikuspegi teorikotik aldentzen. Gainera, multifuntzionaltasun integrala 

burutzeak, nahiz eta erakargarria eta posible izan ikuspuntu teorikotik, gehiegizko 

kostua izango luke edozein herrialderentzat. 

Multifuntzionaltasun zonalak baso-azaleraren zati bakoitza funtzio konkretu 

batean espezializatzea eskatzen du. Kasu honetan, baso-azalera, osotasunean 

kontsideraturik izango da multifuntzionala. Ikuspegi pragmatiko honek posibleago 

egiten du multifuntzionaltasun-printzipioaren aplikazio erreala. Dena den, bide 

honetatik ere bi aukera agertzen dira: helburu bakarreko zonabanatzea eta helburuen  

hierarkian oinarritutako zonabanatzea (ikus 5.2. grafikoa). 

Helburu bakarreko zonabanatzean hainbat aldetan zatitzen da baso-azalera, alde 

bakoitzari funtzio bat (produktiboa, ekologikoa edo soziala) egokituz. Baso-azalera 

handia duten herrialdeetan soilik da posible honelako zonabanatzea burutzea. Kasu 

honetarako Vannière-k (1997), erabilera hauek proposatzen ditu: 

-parke naturalak eta erreserba biologikoak biodibertsitatearen kontserbazio 

integralera zuzenduko lirateke. 

-aisialdirako basoak bisitariak hartzeko erabiliko lirateke. 

-zenbait baso, lurrak higaduratik babesteko eta urak erregulatzeko erabiliko 

lirateke. 

-eta aurreko erabilera zehatzetara zuzentzen ez diren basoak produkziorako 

erabiliko lirateke. Egokienak diren tokiak erreserbatzean ekoizpen-funtziorako, 

zura kostu gutxienarekin ekoiztea ahalbidetzen du zonabanatze mota honek. 

Baina helburu bakarreko zonabanatzea ez da posible herrialde gehienetan, baso-

azalera ez  delako handia edo baso-azalera biztanleko urriegia delako. Kasu hauetan, 
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helburuen hierarkian oinarritutako zonabanatzea proposatzen da, honek helburu bat 

baino gehiago lortzea ahalbidetzen baitu. 

  

 

5.2. grafikoa. Multifuntzionaltasun-printzipioa aplikatzeko bideak 

 

Iturria: Autoreak egina. 
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batzuk zehazten dira. Zenbait autoretan37 oinarrituz, zonabanatze honen funtsezko 

ezaugarriak hauek izango lirateke: 

-alde bakoitzak helburu nagusi bat izango luke, beste edozein erabileraren 

aurrean lehentasuna izango lukeena. 

-helburu nagusiarekin batera, bigarren mailako helburu batzuk (hierarkizatuak) 

zehazten dira. Hauek, helburu nagusiek ezartzen dizkieten murrizketak kontuan 

izanda soilik burutu ahal izango lirateke. Baina era berean, bigarren mailako 

helburu hauek ere murrizketak jartzen dizkiote helburu nagusiari38. 

Beraz, helburu hierarkizatudun zonabanatzean oinarrizko irizpidea alde 

bakoitzari funtzio egokiena egokitzea da eta gero beste funtzio batzuekin ahalik eta 

bateragarritasun handiena lortzea. Kudeaketa honek inplikatzen dituen murrizketek baso 

batzuen ustiapen-kostuen garestitzea ekarriko lukete, jabeen errentak gutxituz. Kasu 

hauetan baso jabeei errenta-galerengatik konpentsatzea hartzen da bidezkoentzat.  

Helburuen hierarkian oinarritutako kudeaketa mota praktikatuz posible da 

irabazi ekonomikoak lortzen jarraitzea, iraunkortasunean inplikatutako beste funtzioak 

ahaztu gabe39. Alde bakoitzean helburuak hierarkizatzeak baso guztietan 

biodibertsitatea kontserbatzea ahalbidetzen du, helburu nagusi moduan ez bada ere, 

helburu nagusi bati loturiko bigarren mailako helburu bezala. Modu honetan, neurri 

                                                 

37 Vannière, 1997; Blauberg, 1997; Zhang, 2005; Calvo eta Colom, 2005. 
38 Vannièrek (1997) egoera posible hauek deskribatzen ditu adibide gisa: i) helburu nagusia 

basoetara publikoa erakartzea denean, mozketak edo ehiza debekatu egingo lirateke jendetza handiak 
hurbiltzen diren aldietan. Gainera, mozketak burutzen direnean, hauek ez lirateke izango baso-soilketa 
erakoak, baizik eta zati batera mugatuak. Bestalde, zura atera ondoren bideak egoerarik onenean utzi 
beharko lirateke berriro, jendearen etorrera errazteko; ii) helburu nagusia lurra babestea denean, honek ez 
ditu derrigor mozketak geldiarazi behar; nahikoa izan daiteke gutxieneko zuhaitz kopuru bat mantentzea 
funtzio hori betetzeko; iii) faunaren lasaitasuna bermatzea denean helburu nagusia, mozketak espazioan 
eta denboran kontzentratutik burutzea izango da beharrezkoa.  

39 Europako alde askotan baso naturalak ikuspegi multifuntzionalarekin kudeatzen dira 
dagoeneko. Mendiko aldeetan funtzio babeslea (lur jausiak eta elurroldeak ekiditeko) da nagusi. 
Populazio oso gutxiko lurraldeetan helburu produktiboa edo ekologikoa nagusitzen da. Populazio-
dentsitate handiko aldeetan aisialdirako erabilerak du nagusitasuna. Baina, Blaubergek (1997) dionez, 
erreserba natural edo babes bereziko gune izendatu direnetatik kanpo, oso gutxitan  betetzen du baso 
batek funtzio bakar bat. Dena den, parke nazional eta erreserba biologiko integral gutxi daude. 
Daudenetan, arrazoi zientifikoengatik gune horietan basoak libre eboluzionatzea erabaki delako da, giza 
esku-hartzerik gabe; baina gehienetan, publikoaren bisitak eta baso-ustiapen kontrolatua posible izaten 
dira. 
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handiagoan edo txikiagoan, baso-lurralde osoak hartuko luke parte natura 

kontserbatzeko ahaleginean (Zhang, 2005).  

Bi muturreko jarreren artean (basogintza produktibista eta multifuntzionaltasun 

integral teorikoa) erdibide bezala agertzen da zonabanatzea eta, honen barruan, helburu 

hierarkizatuak kontsideratzen dituena. Kudeaketa mota hau irtenbide egokientzat jotzen 

da egoera gehienetarako. Produktibismoan oinarritutako basogintzan ez litzateke funtzio 

ekologiko eta sozialak eskaintzeko neurririk hartuko. Multifuntzionaltasun integraleko 

jarreran, aldiz, mozketak modu orokorrean debekatzeraino hel daiteke40. Aipatutako 

erdibideak gizartearen eskari guztiak esparru ekonomiko, ekologiko eta sozialean ahalik 

eta neurri hoberenean asetzea ekarriko luke, ezein funtziori uko egin gabe.  

Aipatu bezala, multifuntzionaltasun-printzipioa aplikatzeko, edozein eratan 

izanda ere, zailtasun handiena produkzio intentsiboko basoetan aurkitzen da. Hauek, 

hazkunde azkarreko espezieetan oinarritzean, egitura sinplifikatua dute eta dibertsitate 

biologiko oso urrikoak dira. Oinarrizko helburua gehienezko produktibitatea eta 

errentagarritasuna lortzea izanik, ustiapen intentsibora zuzendutako baso-kudeaketa 

aplikatzea eskatzen dute, ekosistemen dinamika naturaletik urrunduz eta arazo 

ekologikoak sortuz (Calvo eta Colom, 2005). Produkzio intentsiboa helburu ez duten 

basoek, aldiz, ekosistema konplexuagoak osatzen dituzte eta baso-ekoizpena, 

burutzekotan, funtzio ekologiko eta sozialekin bateratzea askoz errazagoa izaten da. 

Helburuen hierarkian oinarritutako kudeaketa mota aurrera eramateko 

beharrezkoa da lehia-egoera guztiak sakon aztertzea, helburu horiek elkarren artean 

jartzen dituzten murrizketak argi ikusteko eta, horrela, interes-taldeen arteko 

negoziazio-prozesuak burutu ahal izateko. Honetarako garrantzi handikoa da 

populazioak, oro har, eta interes zuzena duten taldeek, bereziki,  erabakietan parte 

hartzea. Horregatik parte-hartze demokratikoa ere, hurrengo puntuan ikusiko denez, 

baso-kudeaketa iraunkorraren funtsezko dimentsiotzat har daiteke.  

                                                 

40 Vannièrek (1997) Estatu Batuetako ipar mendebaldeko kasua aipatzen du, non milioika baso-
hektarearen ustiapena debekatu baitzen aurreko gehiegikerien aurkako erreakzio moduan.  
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5.6. Parte-hartze demokratikoaren garrantzia 

Basoen dimentsio ekonomikoak, ekologikoak eta sozialak osatzen dute baso-

kudeaketa iraunkorra kontzeptuaren gunea, baina, horrez gain, populazioaren parte-

hartze demokratikoari ere garrantzi handia eskaintzen zaio. Honek, funtsean, baso-

sektorearen inguruko interes-talde guztiek euren proposamenak eta kezkak adierazteko 

aukera izan behar dutela esan nahi du41. Orain, Harcharikek (1997) dioen bezala, 

erronka ez da basoak populazioarentzat kudeatzea, populazioarekin baino42.  

Ikusi denez, multifuntzionaltasun-printzipioaren aplikazioak baso-ekosistemetan 

zenbait murrizketa gertatuko dela inplikatzen du; alegia, funtzio produktibo, ekologiko 

eta sozialak elkarren artean baldintzaturik egongo direla. Ondorioz, jabeen, industriaren, 

talde ekologisten eta administrazioaren interesen artean oreka aurkitzeko negoziazio-

prozesuak beharrezkoak izango dira.  

Ikuspegi eta metodologia parte-hartzaileak Hegoaldeko herrialdeetan gauzatu 

dira batez ere. XI. Munduko Baso Kongresuan aipatzen zen Iparreko herrialdeek zer 

ikasi asko dutela Hegoaldeko herrialdeen esperientziatik gai honi dagokionez43. 

                                                 

41 Testuinguru honetan, demokraziaz, neurriren baten ezarpena jasan behar dutenek (edo interesa 
agertzen dutenek) erabakiak hartzerakoan euren iritzia azaltzeko duten eskubidea adierazi nahi da. 
Ferreterentzat (1999) ingurumenaren esparruan demokrazia parte-hartzaileak esan nahi du gizarteko talde 
guztiek eskubidea dutela planteamenduak zalantzan jartzeko, alternatibak aurkezteko eta emaitzak 
baloratzeko. Azken finean, jokabide demokratikoaren bidez, herritarrek ahalmena izango lukete ekonomia 
eta ingurumenaren arteko erlazioen norabidea aldatzeko, gehiengoak hala erabakiz gero. Demokrazia 
parlamentario formalak dituen mugak kontuan izanik, ingurumen-politikan, oro har, eta baso-politikan, 
bereziki, gizartearen parte-hartze aktiboa bultzatzea eta gauzatzea da planteatzen den erronka (Amalurra, 
2004). Mugimendu sozialen eta herritarren parte-hartzea bultzatzeko hainbat bide edo tresna agertzen 
dira: interesatuek osatutako batzordeak, bilerak, kontsultak, erreferendumak,…   

42 2002an Johannesburgen egindako Garapen Iraunkorraren Munduko Goi-bileran baso-
esparruko erabakiek sektore horren inguruan jarduten duten guztien parte-hartzea exijitzen dutela 
aldarrikatu zen (FNUB, 2003). 2003ko Espainiako Basoen Legean ere gorengo mailan jartzen da 
populazioaren partaidetza. «Inplikatutako sektore sozial eta ekonomikoen parte-hartzea baso politikan» 
Legearen ardatzetariko bat da (Ley 43/2003 de Montes, 3. artikulua i). Modu berean, gizarteari 
ingurumen- edo aisi-zerbitzuak eskaintzeko inbertsio publikoak burutzen direnean iritzi publikoa kontuan 
hartzea ezinbestekotzat jotzen da gaur egun. 

43 Kontuan izan behar da Hegoaldeko herrialdeetan garatuetan baino maizago sortzen direla 
istiluak, Gobernuek sinatutako nazioarteko hitzarmenak bertako komunitateen beharrizanen aurka joaten 
baitira batzuetan. Bestalde, FAOk Hegoaldeko herrialdeetan baso-programa nazionalak egiteko burutzen 
dituen ekimenetan ere prozesu parte-hartzaileak bultzatzen ditu (FNUB, 2003). Oihan eta Garapen 
Iraunkorrari buruzko Munduko Batzordearen gomendioen artean ere populazioaren parte-hartze 
zuzenarena aurkitzen da, modu honetan behetik gorako ikuspegi aplikatu ahal izateko basoen kudeaketan. 
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Iraunkortasunera zuzendutako ekimenek, prozesu politikoaren barne aurkitzen 

direnez, parte-hartze demokratikoan oinarritu behar dute (Allende, 2000). Ondorioz, 

testuinguru demokratikoan baso-kudeaketak ere iritzi publikoa kontuan izan behar du. 

López Cerezo eta González Garcíaren (2002) arabera, interes-talde guztien parte-hartze 

publikoa bultzatzeak prozesuari legitimitate publikoa eskaintzeaz gain, kudeaketari 

eraginkortasuna eransteko balio du. Ullstenen (1997) ustez, garrantzi handikoa da 

populazioaren parte-hartzea bultzatzea. Gizarte osoaren inplikazioa emango balitz, 

basoak, autore honen esanetan, ustiatu beharrean erabili egingo lirateke. 

Beraz, baso-kudeaketa iraunkorrak arrakasta izan dezan beharrezkotzat jotzen da 

interes-talde guztiek baso-plangintzan parte hartzea. Basoan interesa duten eragile 

guztiak (jabe pribatuak, kontserbazionistak, industria, Administrazioa, nekazaritza-

sindikatuak,…) daude sartuta joko demokratikoan, iritzi publikoa bakoitzaren 

posizioetara erakarri nahian. Emaitza, interesen arteko elkarreraginak eta 

Administrazioak hartzen duen jokabideak erabakiko du neurri handian. 

 

 



  

  126 

III. ATALA. BASO KUDEAKETA IRAUNKORRAREN OSAGAI 

ERAGINKORRAK  

Sarrera  

1992ko Rioko Goi-bilerak baso-kudeaketa iraunkorraren beharra lehen mailan 

jarri zuen nazioarteko eztabaidetan, baina ez zen zehaztu zein urrats eman behar ziren 

kudeaketa mota hori aplikatu ahal izateko. Esan bezala, garapen iraunkorraren 

dimentsio ekonomikoa, ekologikoa eta soziala oinarritzat hartuz, eta basoguneen izaera 

multifuntzionala bultzatzeko, baso-kudeaketa iraunkorrak ere hiru dimentsio horiek 

izan behar zituela onartu zen. Gerorantz, ekosistemaren ideia joan zen indarra hartuz eta 

hedatuz, aipatutako hiru funtzioak betetzeko basoak ekosistema bezala tratatzea ikusten 

baitzen bide egokiena. Baina kontzeptu horiez aparte, ez zen eskaintzen inolako gidarik 

edo tresnarik baso-kudeaketa iraunkorra praktikan gauzatu ahal izateko.  

Horregatik, Rioren ondoren baso-kudeaketa iraunkorra zehazteko eta eraginkor 

bihurtzeko ahaleginak hasi ziren. Ahalegin horien emaitzak bi eratakoak izan dira. Alde 

batetik,  kudeaketa iraunkorra neurtzeko adierazleak eta irizpideak definitu dira, eta 

bestetik, zertifikazio-sistemak garatu dira.  

Basoei loturiko politika gobernuen esku egon da historikoki, baina azken 

urteotan Gobernuz Kanpoko Erakundeak eta sektore pribatua euren kabuz hasi dira 
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politika-tresnak garatzen. Beraz, baso-kudeaketa iraunkorra eraginkor egiteko 

ahaleginean ekimen publikoaz gain, ekimen pribatua ere parte hartzen ari da. Irizpide 

eta adierazleen kasuan ekimena Gobernuek daramate, baina zertifikazio-sistemen 

kasuan Gobernuz Kanpoko Erakunde kontserbazionistak eta sektore pribatua dira 

kudeaketa iraunkorra bultzatzen ari direnak. Irizpide eta adierazleen erabileraren bidez 

eta baso-zertifikazioaren aplikazioaren bidez baso-kudeaketa iraunkorra gauzatuz doan 

ideia da. Ondorioz, basoen funtzio ekologiko eta sozialek aurrerago inoiz ez  bezalako 

garrantzia hartu dute.  

Aipatutako bi prozesuek  basoen funtzio ekologiko eta sozialak (kanpo-eragin 

positiboak) indartu dituzte eta, ondorioz, zur-produkzioarekin batera, funtzio horien 

balioa kontuan hartu beharra planteatu da. Zuraren balorazioak, merkatu-prezioa 

izatean, ez du arazorik planteatzen, baina ez da hori gertatzen funtzio ekologiko eta 

sozialen kasuan, hauen  balorazioak, merkaturik ez izatean, hainbat zailtasun 

planteatzen baititu. Horri erantzun nahian zientzia ekonomikoak zenbait balorazio-

metodo garatu ditu, modu horretan baso-ekosistemen balio ekonomiko integralera 

hurbiltzea ahalbidetuz. Merkaturik gabeko funtzioen balorazioa funtsezko urratsa da, 

baina jarraian, eta horri lotuta, baso-kudeaketa iraunkorrari planteatzen zaion erronka 

nagusia agertzen da: basoen kanpo-eragin positiboak errenta-korronte bihurtzea 

jabeentzat. Merkatuak sortzea eta esku-hartze publikoaren bidea agertzen dira helburu 

hori lortzeko aukera posible bezala.  

Aipatutako hiru prozesuak (irizpideak eta adierazleak, baso-zertifikazioa, eta 

balorazioa) izango dira aztergai atal honetan, erlazio estua mantentzen baitute elkarren 

artean. Zenbat eta gehiago aurreratu gobernuen arteko konferentzietan irizpide eta 

adierazleen definizioan eta aplikazioan, hainbat eta errazago izango dute zertifikazio-

sistemek euren iraunkortasun-parametroak zehaztea eta aplikatzea egoera konkretuetan. 

Halaber, irizpideen eta zertifikazioaren prozesu hauek, basoen funtzio ekologiko-

sozialak indartzean, baso-ekosistemen balorazio integrala bultzatzen dute. Ondorengo 

grafikoan agertzen da aipatutako kontzeptuen arteko erlazioa.  
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III.1. grafikoa. Baso-kudeaketa iraunkorraren elementu eraginkorrak 

 

Iturria: Autoreak egina. 
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6. BASO KUDEAKETA IRAUNKORRERAKO IRIZPIDEAK ETA 

ADIERAZLEAK 

Baso-kudeaketa iraunkorra errealitate bihurtzeko ahalegina gobernuen eta 

erakunde pribatuen aldetik etorri da. Gobernuen aldetik irizpide eta adierazleen sorreran 

gauzatu da. BKIa bezalako kontzeptu hain orokorra kuantifikatzea da tresna hauen 

helburua.  

Munduko eskualdeetako baso-sektoreek berezitasun propioak dituztenez, 

eskualde bakoitzak bere irizpide eta adierazleak definitu ditu bertako herrialdeen baso-

politiketan gida moduan erabili ahal izateko. Irizpide eta adierazle horien arteko 

parekotasunak nabariak diren  arren, ez da oraindik posible izan irizpide eta adierazle 

bakar batzuk adostea mundu osorako. 

Europari dagokionez, 1990ean irizpide eta adierazleak definitzeko prozesua hasi 

zenetik lau ministro-konferentzia egin dira helburu horrekin. Hala ere, irizpideak eta 

adierazleak ez dira behin-betiko definitzen. Baso-ekosistemei buruzko ezagutza 

zientifikoa aurreratuz eta gizartearen aldetik basoen zerbitzuei buruzko eskaria aldatuz 

doan neurrian, irizpideak eta adierazleak ere egokituz joango dira egoera berrira. Tresna 

hauek, dena den, BKIaren ulermena erraztean baso-administrazioei, garrantzizko 

ekarpena egiten ari dira baso-politikara.  

6.1. Baso-kudeaketa iraunkorra neurtzeko tresnak: irizpideak eta adierazleak 

Rioko Goi-bileraren ostean, eta bertan onartutako baso-kudeaketa iraunkorra 

kontzeptuaren esanahia garatzeko premiak bultzatuta, irizpide eta adierazleak 

definitzeko lanak hasi ziren. Irizpide eta adierazleek baso-kudeaketaren iraunkortasun-

maila kuantifikatzea dute helburu. Irizpideak, baso-iraunkortasunaren zenbait osagai 

deskribatzeko erabiltzen diren tresnak dira; adierazleak, aldiz, irizpideetara loturiko 

aldagai neurgarri edo deskriptiboak dira (Silos, 2001). Irizpideak, baso-esparruan,  
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herrialdeek ekonomiarako onartzen dituzten politika ekonomikoko helburuak (hazkunde 

ekonomikoa, prezio-egonkortasuna, finantza publikoen kontrola,…) bezalakoak izango 

lirateke eta, adierazleak, helburu horien lorpen-maila neurtzen duten adierazle 

ekonomikoak (hazkunde-tasa, inflazio-tasa, defizit eta zor publikoaren ehunekoak,…) 

bezalakoak. 

Irizpideek basoak ekosistemaren ikuspegitik kontsideratzen dituzte eta baso-

kudeaketa iraunkorrerako beharrezkoak diren osagaiak biltzen dituzte. Irizpide 

bakoitzarentzat, irizpide hori neurtu eta kuantifikatu ahal izateko, zenbait adierazle 

definitzen dira. Esaterako, espezieen dibertsitatea, biodibertsitatearen egoeraren  

irizpidearen adierazle bezala; zur-izakinak, baso-produktibitatearen irizpidearen 

adierazle bezala, etab. Adierazle asko kuantitatiboak dira (herrialde bateko baso-

azaleraren ehunekoa, espezie kopurua,…), baina beste batzuk kualitatiboak (baso-

plangintza, parte-hartze publikoa,…). Era bietakoak dira beharrezkoak basoen 

iraunkortasun-egoera neurtu ahal izateko. 

Adierazle bat, bakarrean, ezin da hartu iraunkortasunaren neurri moduan; 

adierazle multzoa izango da irizpidearen bilakaera eta norabidea adieraziko duena. 

Guztiek batera, herrialde bateko baso-sektorea iraunkortasunerantz edo bertatik 

aldenduz doan esango digute.  

6.2. Irizpideak eta adierazleak zehazteko prozesuak mundu mailan  

Munduko herrialdeen baso-sektoreen arteko desberdintasunak handiak direnez, 

irizpideak eta adierazleak zehazterakoan munduko eskualde bakoitzak bere prozesua 

jarri du abian1. Irizpideak eta adierazleak definitzeko sortutako prozesuek eskualde 

bakoitzeko faktore ekonomiko, ekologiko, sozial eta kulturalei tratamendu egokia 

eskaintzea dute helburu (FNUB, 2004). 

Irizpideak eta adierazleak sortzeak bilakaera hau izan du mundu mailan (Costa, 

1999): 

                                                 

1 Herrialdeen artean oihan tropikalak, epelak eta borealak dituztenak daude; herrialde garatuak 
eta garapen bidean daudenak; oihan ugari eta oihan urriak dituzten herrialdeak; zur-esportatzaileak eta 
zur-inportatzaileak;… 
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� Oihan tropikalak. Rioko Goi-bilera egin zen urte berean, 1992an, zur 

tropikalaren erakundeak (ITTO International Tropical Timber Organization) 

oihan tropikalen iraunkortasun-maila neurtzeko lehen irizpide eta adierazleak 

aurkeztu zituen. ITTOk egindako lehen lan honetan 5 irizpide eta 27 

adierazle proposatzen ziren. Ekimen hau ondorengo lanentzat ezinbesteko 

abiapuntu bilakatu zen. 

� Europako basoak (Helsinkiko Prozesua). 1993an, Helsinkin (Finlandia) 

burutu zen Europako Oihanak Babesteko Ministro Konferentzia. Helsinkiko 

Prozesua bezala ezagutzen den ekimen honen ondorioz, 6 irizpide eta 27 

adierazleko serie paneuroparra onartu zen. Dena den, aurrerago ere egina zen 

Europan (Estrasburgon, 1990ean) oihanen babesari buruzko ministro-

konferentzia bat. Eta Helsinkiren ondoren, beste bi konferentzia  egin dira: 

Lisboan 1998an eta Vienan 2003an. 

� Montrealgo Prozesua. 1993an Kanadak abian jarri zuen oihan boreal eta 

epelak dituzten herrialde ez europarren arteko ekimen bateratua2. 

Montrealgo Prozesua bezala ezagutzen den ekimen honetan 7 irizpide eta 67 

adierazle onartu ziren3. 

ITTOren lan aitzindariaren eta Helsinki eta Montrealgo prozesuetan egindako 

lanen ondoren, munduko beste hainbat eskualdetan ere, bertako ezaugarrietara egokitu 

nahian, irizpideak eta adierazleak garatzeko ekimenak sortu ziren4. Prozesu guztietan 

hartzen da garrantzizko osagaitzat sektore interesatuen partaidetza bultzatzea. 

                                                 

2 Montrealgo Prozesuan herrialde hauek hartzen dute parte: Kanada, Argentina, Australia, Txile, 
Txina, Estatu Batuak, Errusiako Federazioa, Japonia, Mexiko, Zeelanda Berria, Hego Korea eta Uruguay. 
Mundu guztiko oihan epel eta borealen %90 herrialde hauetan aurkitzen da. 

3 Irizpide eta adierazleen kopurua berdina ez den arren, Helsinki eta Montrealgo serieak oso 
antzerakoak dira eta urrats inportantea izan dira iraunkortasun-printzipioak aplikatzeko mundu guztiko 
oihan epel eta borealetan.  

4 Aipagarrienak  hauek dira: 
.1994an Tarapotoko (Peru) Proposamena Amazonaseko oihanentzat (7 irizpide eta 47 adierazle). 
.1995ean Afrikako Alde Idorretarako Ekimena (7 irizpide eta 47 adierazle). 
.1996an Kairon, Ekialde Hurbileko oihanentzat 7 irizpide eta 65 adierazle ezarri ziren. 
.1997an Ertamerikako oihanentzat 8 irizpide eta 53 adierazle definitu ziren. 
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6.2.1. Mundu mailako prozesuen arteko parekotasunak eta desberdintasunak 

Oihanen iraunkortasunari buruzko irizpideak eta adierazleak ezartzeko hainbat 

prozesu izan arren mundu mailan, guztiek dituzte elementu ugari erkide, bai 

kontzeptualak eta bai praktikoak. Guztiek eskaintzen diete basoei ekosistema-

tratamendua, eta kudeaketa iraunkorraren bidez funtzio produktibo, ekologiko  eta 

sozialak betetzea dute helburu.  

Kontuan izanik herrialde oso ezberdinak ari direla irizpideak eta adierazleak 

garatzen, nabarmentzekoak dira ekimen guztien artean ematen diren antzekotasun eta 

kidetasun hauek. Ekimen guztiek biltzen dituzte mota honetako irizpideak:  

� Baso-azaleraren hedadura. 

� Dibertsitate biologikoa. 

� Basoen osasun-egoera. 

� Produkzio-funtzioak. 

� Funtzio babesleak.  

� Onura sozioekonomikoak. 

� Esparru legala, politikoa eta instituzionala. 

Desberdintasunak, irizpide hauek neurtzeko adierazleak erabiltzerakoan sortzen 

dira. Herrialde batzuk, zaintza eta kontroleko sistema aurreratuak izatean tresna 

konplexuak erabiltzen dituzten bitartean, beste batzuk adierazle sinpleak erabiltzen 

dituzte (Costa, 1999). Dena den, kontuan izan behar da  herrialde garatuek  ere ahalmen 

urria dutela basoen iraunkortasunerako joera modu egokian ebaluatzeko. Gehienek dute 

oihanen produkzio-funtzioaren jarraipena egiteko gaitasuna (azalera, espezie motak, 

hazkundea, produktibitatea,…), baina gutxik dute beharrezko azpiegitura adierazleen 

bidez dibertsitate biologikoa, uraren eta lurzoruaren kontserbazioa edo beste osagai 

batzuen jarraipena egiteko. 

Dauden ekimenen arteko parekotasunetan oinarrituz, irizpide eta adierazleen 

serie global bateratu bat garatzea posibletzat jo daiteke. Hala ere, ez da oraindik 

aurrerapenik egin bide honetatik eta bi arrazoi egon daitezke horretarako. Alde batetik, 

nahiz eta prozesu guztietako irizpide eta adierazleek parekotasunak izan euren artean, 

munduko eskualde bakoitzeko izaera espezifikoa ere biltzen dute eta serie bateratu 

global batek ez lituzke kontuan hartuko berezitasun horiek. Beste alde batetik, 
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irizpideak eta adierazleak oraindik hasierako etapan daude, eta garapen eta heldutasun-

maila handiagoa behar dute mundu mailako bateratzeari ekin aurretik.  

6.3. Irizpide eta adierazle paneuroparrak 

Europan, esan bezala, basoen egoera tratatzeko lehen ministro-konferentzia 

Estrasburgon burutu zen 1990ean, Nazio Batuen Lurraren Goi-bileraren aurretik 5. 

Estrasburgokoaren ondoren beste hiru ministro-konferentzia burutu dira: Helsinkikoa 

(1993), Lisboakoa (1998) eta Vienakoa (2003). Morcilloren esanetan «Ministro 

Konferentzia hauek Europako herrialdeek garapen iraunkorraren eta baso-baliabideak 

kontserbatzearen alde ematen duten erantzun bateratuaren eta konpromiso politikoaren 

adierazle dira» (Morcillo, 2001:49). 

Konferentzia hauetan egindako hausnarketen, hartutako erabakien eta 

definitutako irizpide eta adierazleen ondorioz joan da gauzatzen BKI kontzeptua 

Europako basoetarako. Konferentzia hauek esparru paneuroparra kontsideratzen dute, ez 

soilik Europako Batasuna6. 

6.3.1. Europako Lehen Konferentzia (Estrasburgo 1990) 

Estrasburgoko Konferentzian oihanen kargu dauden Europako herrialde 

gehienetako ministroek hartu zuten parte eta sei erabaki onartu zituzten (Ministerio de 

Medio Ambiente, 2002): 

 

 

 

                                                 

5 Frantzia eta Finlandiak bultzatuta, eta Europako Kontseiluak babestuta, kontinente europarrean 
baso-arazoak ministro mailan eta modu koordinatuan tratatzen ziren lehenengo aldia izan zen (García-
Moreno, 2005).  

6 Hogeita bost kideko Europako Batasunaz gain, beste hamabi herrialdek (Errusiako Federazioa 
barne) hartzen dute parte prozesuan. Beraz, Europari dagokionez, esparru bi hauek bereiztu beharra dago. 
Alde batetik, irizpideak eta adierazleak definitzeko esparru paneuroparra (Europako Oihanak Babesteko 
Ministro Konferentziak) eta, bestetik, Europako Batasunaren esparrua, bere baso-politika eta neurri 
propioekin.  
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S1: Ekosistemen jarraipena egiteko  baso-sarea sortu Europan. 

S2: Basoetako baliabide genetikoen kontserbazioa sustatu. 

S3: Baso-suteei buruzko datu-basea egin. 

S4:  Mendiko basoen kudeaketa ingurumen-baldintzei egokitu. 

S5: Zuhaitzei buruzko ikerkuntza fisiologikoa hedatu («Eurosilva» sarea). 
S6: Baso-ekosistemen ikerkuntzarako Europako Sarea sortu. 

Erabaki hauetan batez ere alderdi tekniko-biologikoak nagusitzen diren arren, 

gerorantz izaera politikodun aurrerapenak egitea ahalbidetu dute. Estrasburgoko 

Konferentziak, ministro mailan burutzean, prozesu lotesle eta betearazleari eman zion 

hasiera.  

6.3.2. Europako Bigarren Konferentzia (Helsinki 1993) 

Helsinkiko Konferentzian egin ziren ofizial Europan Nazio Batuen Lurraren 

Goi-bileran onartutako  Basoei buruzko Printzipioak, baina europar esparrura egokituz. 

Europako herrialdeak Nazio Batuen gomendioei izaera formalagoa eta derrigortasun-

maila handiagoa emateko prest agertzen direla frogatzen du Helsinkiko Konferentziak. 

Konferentzia honetan lau erabaki gehiago onartu ziren, horietatik hiru Rion 

aurreko urtean izandako eztabaiden ondorio izanik. Helsinkiko erabakiak hauek dira 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2002): 

H1.  Norabide orokorrak Europako basoak modu iraunkorrean kudeatzeko. 

H2.  Norabide orokorrak biodibertsitatea kontserbatzeko Europako basoetan. 

H3. Baso-lankidetza Europa Ekialdeko herrialde sozialista ohiekin. 

H4. Estrategiak Europako basoak epe luzera egokituz joateko, klima-aldaketari aurre 
egiteko. 

6.3.3. Europako Hirugarren Konferentzia (Lisboa 1998) 

1998an Lisboan egindako Ministro Konferentzian iraunkortasuna gauzatzeko 

tresnak  (irizpideak eta adierazleak eta plangintza eta kudeaketarako norabideak) onartu 

ziren eta baso-iraunkortasunaren osagai sozioekonomikoak zehaztu ziren. García-
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Morenok (2005) aipatzen duenez, bost urte lehenago, Helsinkiko Konferentzian, ez zen 

posible izan lan hau burutzea irizpide zientifikoen gabeziagatik. 

Bi erabaki onartu ziren Lisboako Konferentzian (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2002): 

L1.  Gizartea, basoak eta basogintza: basoen kudeaketa iraunkorraren osagai 
sozioekonomikoen hobekuntza. 

L2. Irizpide eta adierazle paneuroparrak eta norabide eraginkorrak baso-kudeaketa 
iraunkorrerako. 

Erabaki hauen bidez Europako herrialdeek konpromisoa hartu zuten basoen 

kudeaketa iraunkortasunaren ikuspegitik bideratzeko. Gaur Europan erabiltzen diren 

irizpide eta adierazleak Lisboako Konferentzia honetan onartutakoak dira (L2 erabakia). 

Gizartearen eskaera berriak kontuan hartuz, sei irizpide onartu ziren. Irizpide edo 

helburu orokor bakoitzaren lorpen-maila neurtu ahal izateko aldagai deskriptibo edo 

kuantitatiboak (adierazleak) zehaztu ziren (Sáenz eta Cantero, 2001b: 348): 

• I. Irizpidea: Baso-baliabideak mantentzea eta hobetzea eta euren ekarpena   
karbonoaren ziklo globalera. 

• Adierazleak: azalera eta egitura, zur-izakinak, baso motak, adina, hazkunde-tasak,  
xurgatutako karbonoa, birsorkuntzaren kalitatea,… 

 
o  II. Irizpidea: Baso-ekosistemen osasuna eta bizitasuna mantentzea. 

o  Adierazleak: kalte biotiko eta abiotikoak; izurri eta gaixotasunak kontrolatzeko 
teknikak; produktu kimikoen kontrola; haizeteek, suteek edo 
elurteek kaltetutako azaleraren ehunekoa; lurzoruaren higadura-
egoera; suteen aurkako planak; baso-lanetan aplikatutako 
teknikak; makineria astunaren erabilera;… 

 
•  III. Irizpidea: Basoen produkzio-funtzioak mantentzea eta hobetzea (zura eta 

gainontzeko baso-produktuak).  

•  Adierazleak: zur-produkzioaren balioa, baso-pisten egoera,  ekoizpena/hazkundea 
erlazioa, errentagarritasun ekonomikoa,… 

 
o  IV. Irizpidea: Biodibertsitatea: baso-ekosistemetako dibertsitate biologikoa 

mantentzea, kontserbatzea eta hobetzea.  

o  Adierazleak: biodibertsitatearen azterketa; oihan zahar, natural eta erdinaturalen 
ehunekoa; hertsiki babestutako erreserben ehunekoa; kudeaketa berezia 
duten oihanen ehunekoa; arriskuan dauden espezieen zerrenda;… 
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• V. Irizpidea: Funtzio babeslea mantentzea eta egokiro garatzea, batez ere lurzoru eta 
urari dagokienez.  

• Adierazleak: lurzorua babesteko kudeatzen den basoen ehunekoa, uraren zikloa 
erregulatzeko kudeatzen den basoen ehunekoa, ibaiertzen eta 
aldapa handiko eremuen babesa, erreketan pilatutako landare-
hondakinen kontrola,… 

 
o VI. Irizpidea: Funtzio sozialak mantentzea.  

o  Adierazleak: aisialdirako erabilera izan dezakeen baso-azaleraren ehunekoa,   paisaia-
funtzioa nagusi den basoen ehunekoa, zuhaitz eta ingurune berezien 
kontserbazioa, ondare historiko eta kulturala, landa-garapenaren 
bilakaera, baso-enplegua, basoko lanaren baldintzak,… 

Munduko beste herrialde batzuetan ez bezala, baso-antolamenduak tradizio 

handia du Europako herrialde askotan, nahiz eta antolamendu hori produkzioa 

bermatzera soilik zuzendu izan den nagusiki. Oraingo prozesuen helburua basoen 

zerbitzu ekologiko eta sozialei garrantzi gehiago eskaintzea da batez ere.  

Beraz, Europan baso-kudeaketak iraunkor izena merezi ahal izateko, Lisboako 

Konferentzian adostutako irizpide hauek betetzen dituela frogatu behar du. Hala balitz, 

kudeaketa hori ekonomikoki bideragarria, ekologikoki arduratsua eta sozialki 

onuragarria izango litzateke. 

6.3.4. Europako Laugarren Konferentzia (Viena 2003) 

Vienan 2003an egindako Ministro Konferentzian gai hauek aztertu ziren: (i) 

Nazio Batuetan definitutako baso-programa nazionalei ikuspegi europarra ematearen 

beharrizana, (ii) basoen bideragarritasun ekonomikoa, (iii) iraunkortasunaren alde 

kultural eta espiritualak, (iv) basogune babestuen sailkapena kudeaketa motaren arabera, 

eta (v) basoen ekarpena klima-aldaketaren arazora. 

Horren haritik, Konferentzia honetan onartutako erabakiak hauek izan ziren7 

(García-Moreno, 2005:803): 

 

                                                 

7 Erabaki hauez gain, Konferentzia horretan, etengabeko egokitze-prozesuaren baitan, Lisboan 
onartutako zenbait adierazle aldatu ziren.  
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1. Europan baso-kudeaketa iraunkorraren aldeko sinergiak indartzea sektore arteko 
lankidetzaren eta baso-programa nazionalen bidez. 

2. Baso-kudeaketa iraunkorraren bideragarritasun ekonomikoaren hobekuntza 
Europan. 

3. Baso-kudeaketa iraunkorraren dimentsio sozial eta kulturala mantentzea eta 
hobetzea  Europan. 

4. Dibertsitate biologikoaren kontserbazioa eta hobekuntza Europan. 

5. Klima-aldaketa eta baso-kudeaketa iraunkorra Europan. 

6.4. Irizpide eta adierazleen eragina baso-politikan 

Irizpide eta adierazleen onarpena eta erabilera baso-sektorean azken urteetan 

gertatu den aurrerapen handitzat hartzen da. Europako Konferentzietan onartutako 

erabakien aplikazioa koordinatzeko adituen taldea arduratzen da. Erabaki hauek eragin 

zuzena dute Europako Batasuneko herrialdeen baso-legerian.  

Irizpide eta adierazleak baso-politika eta programa nazionaletan txertatuz joan 

dira, nahiz eta horrek ez duen beti bermatzen irizpideetan ezarritakoa betetzen denik 

(Prieto, 2003). Irizpideak eta adierazleak hasierako etapan dauden arren oraindik, 

baliagarritasuna erakusten ari dira herrialdeen baso-politikak kudeaketa iraunkorrera –

eta zein neurritan– zuzendurik dauden balioztatzeko. Hain zuzen ere, oraingo 

ahaleginak irizpide eta adierazleen eta baso-politiken arteko erlazioa ebaluatzeko 

ereduen garapenean zentratzen ari dira.  

Bestalde, baso-ekosistemen kudeaketaren adierazle kuantitatiboak eta 

kualitatiboak sortzeko saialdiak gero eta ugariagoak dira. Kudeaketari buruzko 

kontzeptuak eboluzionatuz doaz denboran zehar, baso-ekosistemei buruzko ezagutza 

zientifiko berrian oinarrituta eta basoei buruzko eskari publiko berriei erantzun nahian. 

Hori dela eta, irizpide eta adierazleen garapena eta aldaketak informazio berrira eta 

abagune berrietara egokitze-prozesu ebolutibo baten moduan ikusi behar dira. Lisboako 

Konferentzian irizpideak eta adierazleak onartzean, era berean, irizpide eta adierazle 

horiek esperientziaren eta  informazio zientifiko berriaren arabera berrikusi beharra 

onartu zen. Ez dira, beraz, behin-betikotzat jotzen. Basogintza iraunkorra kontzeptuak 

ez du, segur aski, inoiz izango definizio bakar eta behin-betikorik. Aitzitik, denboran 

zehar eta lekuan lekuko beharrizan eta pertzepzioen arabera aldatuz joango da. Ildo 

honetatik, beharrezkoa da baso-politikek irizpide eta adierazleetan gertatzen diren 

aldaketak integratzeko malgutasuna eta azkartasuna erakustea.  
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7. BASO ZERTIFIKAZIOA  

Aurreko kapituluaren sarreran aipatzen zenez, bai gobernuak eta bai erakunde 

pribatuak ari dira ahaleginak egiten baso-kudeaketa iraunkorra errealitate bihurtu ahal 

izateko. Gobernuen arteko ekimenen bidez irizpideak eta adierazleak definitu badira, 

erakunde pribatuek zertifikazioaren bidea hautatu dute.  

Zertifikazioa merkatu-mekanismoan oinarritzen da basoetan praktika 

iraunkorrak sustatzeko. Prozesu honek zaintza-lan gehiago eskatzen du basoetan eta, 

ondorioz, kostu-gehikuntza ekarri du ekoizleentzat. Horregatik, zur zertifikatuagatik 

baldintza arruntetan lortutako zuragatik baino prezio garestiagoa ordaintzeko prest 

leudekeen kontsumitzaileak behar ditu zertifikazioak aurrera egin ahal izateko. Hau 

arazo bilakatzen da zertifikazioarentzat, zeren kontzientzia ekologikoa oso hedaturik 

dagoen herrialdeetan soilik agertzen baitira kontsumitzaileak prest gehiago ordaintzeko, 

eta herrialde horiek, oraindik behintzat, gutxi batzuk baino ez dira munduan.  

Oihan tropikaletako deforestazio-prozesua geldiarazi nahian, zertifikazioa 

proposatzen lehenak Gobernuz Kanpoko Erakunde ekologistak izan dira. Baso-jabeen 

elkarteek eta zur-industriak gehiegizko eskakizun eta betebeharrak ikusi dituztenez 

erakunde horiek bultzatutako zertifikazio-sisteman, sistema propioa eratu dute. 

Alabaina, ez dago argi azken hau eraginkorra izango den baso-kudeaketa iraunkorra 

bultzatzeko. 

7.1. Zertifikazioaren sorrera 

Aipatu denez, Rioko Goi-bileraren ondoren gobernuen arteko prozesuak jarri 

ziren abian irizpide eta adierazleak zehazteko. Baina aldi berean, Gobernuz Kanpoko 

Erakunde ekologistak beste ekimen batzuk bultzatzen hasi ziren. Hauetan, basoen 

kudeaketa iraunkorra lortzeko zertifikazio-sistema erabiltzea proposatzen da. 
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Oihan tropikaletako deforestazio-prozesua izan da Gobernuz Kanpoko 

Erakundeak zertifikazioaren ideia lantzera bultzatu dituena. Ideia honen aurretik modu 

ez-iraunkorrean lortutako produktuei boikota egitea ere proposatu zuten zenbait 

Erakundek, baina neurri horrek ez zuen arrakastarik izan. Horregatik, Lurraren Goi-

bileraren ondorengo eztabaidetan oihanak modu egokian kudeatzeagatik irabazi 

ekonomikoa lortzearen aldeko ideiak hartu zuen indarra, eta horrela joan zen gauzatuz 

zertifikazioaren kontzeptua1 (Costa, 1999). 

Azken aldian herri garatuetako baso-ekosistemetan erabilitako ekoizpen-

praktikei buruz kezka handia zabaldu denez, zertifikazioak indar handia hartu du 

herrialde hauetan ere. Beraz, baso-zertifikazioa ingurumenaz arduratzen diren Gobernuz 

Kanpoko Erakundeek oihan tropikalen suntsipena geldiarazteko asmoz proposatutako 

ideia izan arren, gaur egun baso mota guztietara hedatu da2. 1998 aldera hasi ziren 

zertifikazio-eskemak hedatzen eta, era berean, baso-produktuen zenbait merkatu 

zertifikazio-agiria eskatzen. 

7.2. Baso-zertifikazioa: kontzeptua 

Baso-zertifikazioa zura zertifikatzeko prozesu osoaren baitan ematen da. Zuraren 

zertifikazio-prozesua basoan hasten da eta azken kontsumoko produkturaino heltzen da. 

Beraz, zertifikazioak basoko lehengaiaren jatorria eta ondorengo eraldaketa-

prozesuetan egiten den jarraipena egiaztatzen ditu (Onaindia, 2002). Zertifikazioaren 

bidez erakunde independente batek baso-jabeari  agiria luzatzen dio, non adierazten den 

zura baso-kudeaketa iraunkorrarekin bat datozen praktikak burutuz lortua izan dela. 

Horrez gain, zertifikazioaren bidez produkzio-kate osoaren jarraipena egiten da, 

kontsumitzaileengana heldu arte zurak industria eraldatzailean zehar egiten duen 

ibilbidea kontrolatuz (Riesco, 2004).  

                                                 

1 Lehen baso-zertifikazioa Indonesiako teka sail batean egin zen 1990ean eta Smart Wood 
Programek burutu zuen. Programa hau Rainforest Alliance, New Yorken egoitza duen Gobernuz 
Kanpoko Erakundearen baso-zertifikazio programa da (Gómez Almaraz, 2001).  

2 Herrialde garatuetan baso-kontserbazioari buruzko eztabaida oihan tropikal hezeetan gertatzen 
den deforestazio-arazoan zentratu zen hasiera batean, baina 90eko hamarkadaz geroztik Gobernuz 
Kanpoko Erakundeak oihan boreal eta epelek ere arazoak zituztela hasi ziren onartzen, nahiz eta hauen 
kasuan arazo horiek, gehienbat, oihanen eta lurzoruaren kalitatera lotuak agertzen diren (Jeanrenaud eta 
Dudley, 1997). 
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Beraz, zuraren zertifikazioa edo «ekozertifikazioa» bi fasetan banatzen da: 

� lehenengoak, baso-zertifikazioak,  jatorriko basoetan kudeaketa 

iraunkorra burutu dela bermatzen du; hau da, beraietan lortzen den zura 

iraunkortasun-irizpideak erabilita lortu dela.  

� bigarren fasea, zaintza-katearen zertifikazioan, edo etiketatuan, datza. 

Honen bidez egiaztatzen da industria eraldatzaileak (zerrategiak, paper-

fabrikak,…) erabiltzen duen zura iraunkortasun-irizpideen arabera kudeatutako 

basoetatik datorrela, beste zur mota batzuekin nahastu gabe. Baso-

zertifikazioaren ondorengo etapa da eta beharrezko prozedura da 

kontsumitzaileari erosten duen produktuaren (papera, altzariak,…) jatorria 

bermatu ahal izateko. Zaintza-katearen zertifikazioa baso-zertifikazioak 

beharrezko duen osagarria da3. 

Beraz, zur-zertifikazioa terminoa erabiltzen denean, bere esanahi osoa hau 

izango litzateke: kudeaketa iraunkorra jarraitzen duten basoetatik lortutako produktuen 

baso-zertifikazioa eta etiketatua. 

Truelsenen (1998) ustez zertifikazio sistemak bete  beharreko baldintzak hauek 

izango lirateke: 

-nazioarteko izaera izan behar du. 

-sinesgarriak izan behar du kontsumitzaile eta Gobernuz Kanpoko Erakunde     

ekologistentzat. 

-irizpide objektibo eta neurgarrietan oinarritu behar du. 

-ebaluazio fidagarri eta independentean oinarritu behar du. 

-kostu gutxikoa izan behar du. 

-gardena izan behar du. 

                                                 

3 Zaintza-katerako bi metodo erabiltzen dira: zertifikatutako basotik lortutako zura produkzio-
lerro berezi batean jartzea edo, hori ezinezkoa gertatzen denean, zerrategira sartzen den zur 
zertifikatuaren portzentaje bera zertifikatzea irteeran. 
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7.3. Zertifikazioa eta merkatu-mekanismoa 

Zertifikazioa ekonomiaren esparruan indar handiena agertzen duen 

mekanismoan oinarritzen da, hots, merkatuan. Debeku eta zigorrak bezalako tresnen 

aurrean merkatu-mekanismoak indarra irabaziz joan dira ingurumena babesteko 

ahaleginean, eta baso-zertifikazioak ere basoguneetan planteatzen diren ingurumen-

arazoak merkatua erabiliz konpontzearen aldeko ikuspegiarekin egiten du bat. Hala ere, 

ez dago argi bide hau izan daitekeen eraginkorrena arazo ekologikoei aurre egiteko. 

Baso-zertifikazioak basoen ingurumen-egoera merkatu-indarren bidez hobetu 

nahi duenez,  bi faktore dira beharrezko tresna hau baliagarria gerta dadin (Speechly, 

2000): (i) ekoizleen bermea, hirugarren batek egiaztatua, produktuak modu iraunkorrean 

lortu direla segurtatzen duena, eta (ii) kontsumitzaileak produktu horiengatik gehiago 

ordaintzeko prest agertzea. Beraz, zertifikazioak zubi moduan egiten du ingurumena 

zainduz lortzen diren produktuengatik gehiago ordaintzeko prest daudenen eta baso-

kudeaketa iraunkorra aurrera daramatenen artean (Salvador, 2004). 

Baso-zertifikazioak elkar lotuak dauden bi helburu ditu. Alde batetik, 

merkataritza-helburua; alegia, kudeaketa iraunkorraren bidez lortutako produktuen 

merkaturako sarrera hobetzea. Beste alde batetik, eta era berean, baso-kudeaketa 

iraunkorra bultzatzea. Beraz, zertifikazioak baso-produktuen kontsumitzaileek 

baliabide  horien kudeaketan eragina izatea bilatzen du, baina merkatu-mekanismoen 

funtzionamendu soilaz baliatuz. Kontsumitzailearen heziketa egokia eta informazio 

zuzena beharrezkoak dira prozesu honetarako (Costa, 1999).  

Merkatuaren ikuspuntutik baso-zertifikazioa –nekazaritza ekologikoko 

produktuekin gertatzen den moduan– produktuak desberdintzeko modu bezala uler 

daiteke, merkatu berriak irekiz horrela. Zertifikazioa lortu duten basoetako zura 

merkaturatzean merkatu berri bat irekitzen da, zur zertifikatuarena, zeina zertifikatu 

gabeko zur-merkatuarengandik bereizirik agertzen den. Baina zur zertifikatuaren 

prezioa ez da produktuaren kalitatean oinarritzen, baizik eta kudeaketan erabilitako 

praktiketan. Honek, kontsumitzaileek ingurumena errespetatuz lortutako 

produktuengatik prezio handiagoa ordaintzeko prest agertzea eskatzen du (Speechly, 

2000). Borondatezko zertifikazio-sistema bideragarria da merkatuak prezio-gehikuntza 

(sari berdea) sortzen duenean zur zertifikatuarentzat. Merkatuak sortutako sari honek 

bultzatuko lituzke produktoreak basoak zertifikatzera (Sedjo et al., 1997). 
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Beraz, zertifikazioak baso-produktuen kontsumitzaileei produktu horien jatorria 

ezagutzeko aukera eskaintzen die; alegia, modu iraunkorrean kudeatutako basoetatik eta 

baso arruntetatik datozen produktuen artean bereizteko aukera. Jatorri ezberdin hori da 

zertifikazioak eransten duen  balioa eta kontsumitzaileak ordaindu beharrekoa4.  

7.4. Zertifikazioaren kostuak 

Zertifikazio-prozesuak bi motako kostuak dakartza: zuzenak eta zeharkakoak. 

Kostu zuzenak zertifikazio-lanak berak eragindakoak dira eta, beraz, erakunde 

zertifikatzaileari ordaindu beharrekoak. Zeharkako kostuak zertifikazioak ezarritako 

eskakizunak lortzeko burutu beharreko aparteko jarduerek eragiten dituzte5. Agiria lortu 

nahi duten basoek euren kudeaketa-sistemak hobetzera behartuta daude zertifikazioan 

ezarritako mailaraino, zeina, baso-ustiapenari dagokionez, orain dauden arauak baino 

apur bat zorrotzagoa baita (Gómez Almaraz, 2004).  

Arazoa zertifikazioak eragindako gastua berreskuratzerakoan agertzen da, ez 

baita erraza ikusten baso-jabeek gastu hori berriro eurenganatzerik. Zertifikazio-kostuak 

murrizteko asmoz Europako hainbat herrialdetan baso-jabe pribatuen elkarteek taldeko 

zertifikazioa bultzatu dute. Elkarte hauen ustez, basoen errentagarritasun urria kontuan 

izanik, zertifikazio-sistema indibidualak gehiegizko kostuak eragingo lituzke. 

Zertifikazio-prozesuen etorkizuna ez dago argi. Gerta daiteke zertifikazioaren 

praktika orokortzea. Kasu horretan jabeen kostuak gehitu egingo lirateke, baina 

merkatuak ez luke gehiago ordainduko zur zertifikatuagatik. Baina horrez gain, beste 

arazo bat ere ager daiteke zertifikazio-sistema bakar bat ez bada onartzen. Liuk (1996) 

                                                 

4 Gómez Almaraz eta Molinak (2001) buruturiko ikerketaren arabera, Espainiako Estatuan hamar 
biztanlerik sei prest egongo lirateke produktu zertifikatuengatik gehiago ordaintzeko –%5etik %14ra 
bitarteko sari berdea– eta baita ohikoak ez diren dendetara erostera joateko. Dena den, egindako ikerketa 
guztiek ez datoz bat gai honi buruz. Solbergen (2003) arabera, Europa eta Estatu Batuetako 
kontsumitzaileak ez daude, oro har, prest oihan zertifikatuetatik datozen produktuengatik gehiago 
ordaintzeko.  

5 Erakunde zertifikatzaileek eskainitako datuen arabera, zertifikazioaren kostu zuzenak  
hektareako 0,02-1,70 $ artean egongo lirateke, gutxituz ustiapenaren kudeaketa hobetzen den neurrian 

(kontuan izan behar da kudeaketa hobetzeak zertifikazioaren zeharkako kostuetan duela eragina). 
Espainiako Estatuko baso batzuentzat egindako kalkuluen arabera, zertifikazio-kostua, hektarea eta 
urteko, 0,55 euro ingurukoa izango litzateke (Gómez Almaraz, 2004). Baina, esan bezala, kostu zuzen 
hauei, eskatutako estandarrak lortzeak eragiten dituen zeharkako kostuak gehitu behar zaizkie.  
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adierazten duen bezala, zertifikazio-programen ugalketak merkatua zatikatu dezake, 

zur-ekoizleentzat garestiegia bihurtuz irizpide eta eskakizun guztiak betetzea. 

7.5. Zertifikazio-sistemak: FSC eta PEFC 

Mundu mailan hedapen handiena izan duten baso-zertifikazio sistemak FSC 

(Forest Stewardship Council) eta PEFC (Pan European Forest Certification) dira. 

Ondorengo puntuetan azalduko dira bakoitzaren ezaugarriak eta euren arteko aldeak. 

7.5.1. FSC  zertifikazio-sistema 

FSC (Forest Stewardship Council) zertifikazio-sistemak onarpen zabala du 

mundu mailan.  FSC 1993an sortutako Gobernuz Kanpoko Erakunde independentea eta 

irabazi-asmorik gabekoa da. Zertifikazio-sistema hau, beste erakunde batzuen artean, 

naturaren kontserbazioaz arduratzen den nazioarteko erakunde handienak (WWF: 

World Wildlife Fund) babesten du. FSC sistemaren helburua nazioartean onartutako 

printzipio eta irizpideen aplikazioa bultzatzea da basogintzan, zertifikazio-erakundeak 

kreditatuz horretarako. 

FSC deforestazioa eta oihanen kalitate-galera modu eraginkorrean geldiarazteko 

sortu zen. Eraginkortasun hori merkatuan aurkitu behar da sistema honen arabera, 

merkatuko legeak parlamentuetakoak eta nazioarteko akordioak baino indartsuagoak 

direlako. Dena den, egoera aldatzeko beharrezkoa da kontsumitzaileak zigilu 

ekologikoa lortu duen zura eskatzen hastea (Truelsen, 1998). 

Zertifikazio-prozesuan auditoria-txostena positiboa bada, baso horietan lortutako 

produktuek FSC zigilua eraman ahalko dute. Produktu horiek lehengai bezala erabiltzen 

badira eraldaketa industrialetan, lehengoaz gain, zaintza-katea ere zertifikatu behar da, 

horrela azken produktua modu iraunkorrean kudeatutako baso batekoa dela bermatzeko. 

FSC zertifikazio-sistema independentea eta borondatezkoa da eta hiru elementuz 

osatua dago (Salvador, 2004): 
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-Baso-kudeaketa iraunkorraren definizio propioa egiten du. Hamar printzipiotan 

oinarrituz6, bere helburua  basoen erabileran interes sozial, ekologiko eta 

ekonomikoen artean oreka bilatzea da. FSC hiru ganbaraz osaturik dago, interes 

ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak ordezkatuz.  

-Zaintza-katea zertifikatzen du, iruzurrik ez dadin gerta basotik azken 

kontsumitzaileenganaino. 

-Baso-kudeaketaren eta zaintza-katearen ikuskapena egingo duten erakunde 

zertifikatzaileak kreditatzen ditu. 

FSC zertifikazio-sistemaren arrakasta mundu osoan hiru osagai horietan 

oinarritu da eta sistema honek funtsezko eginkizuna izan du baso-zertifikazioaren 

hedapenean mundu mailan7. Espainiako Estatuan FSC sistema, WWF/Adena elkarteak, 

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Erakundeak (OCU: Organización de Consumidores y 

Usuarios) eta Estatuko erakunde ekologista eta sozial ugarik babesten dute.  

7.5.2. PEFC zertifikazio-sistema 

PEFC sistema (Pan European Forest Certification) Europako baso-sektore 

pribatuan sortutako ekimena da eta ISO sistemara lotua dago8. Zertifikazio-sistema hau 

Parisen aurkeztu zen 1999an, Europako basoentzat garatua izan da eta bere bultzatzaile 

nagusiak baso-jabeen elkarteak eta baso-sektoreari loturiko elkarte industrialak dira9.  

Sistema honetan ere, FSC sisteman bezala,  erakunde independente batek 

egiaztatzen du zura iraunkortasun irizpideak jarraituz lortua izan dela, eta zaintza-katean 

egindako jarraipenaren bidez, industria eraldatzaileak ere zur mota hori erabili duela. 

                                                 

6 Sistemak printzipioak aldatzea ahalbidetzen du, munduko eskualde bakoitzeko ezaugarrietara 
egokitu ahal izateko.  

7 2005 urtearen azkenetan FSC eskemaren arabera zertifikatutako baso-azalera 30 milioi hektarea 
ingurukoa zen, 5 kontinenteetako 56 herrialdetan banaturik eta goranzko joera agertuz (Perspectiva 
ambiental, 2005). Produktuei dagokienez ere, FSC zigilua duten gero eta produktu gehiago aurki daitezke 
merkatuan (papera, taulak, etxe aurrefabrikatuak, egur-ikatza,…) (Gómez Almaraz, 2004). 

8 Baso-kudeaketari buruzko ISO/TR14061.   
9 Denborarekin, PEFC sistema Pan European Forest Certification adieraztetik Programme for 

the Endorsement of Forest Certification adieraztera pasatu da, Europatik kanpoko basoak ere zertifikatzen 
dituelako. Mundu mailako ekimena bihurtzea du helburu, baina oraindik sistema honen bidez 
zertifikatutako azalera gehiena Europan aurkitzen da.  
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PEFC sistemak gida moduan erabiltzen dituen printzipioak hauek dira (García-Moreno, 

2005:869): 

-Zertifikazio-sistema merkea lortzea, zertifikazio-kostuak ahalik eta eragin 

txikiena izan dezan baso-jabeengan. Hiru zertifikazio-modalitate aurreikusten 

ditu (eskualdekoa, taldekoa eta banakoa), baina, kostuak kontuan izanik, lehen 

biak bultzatzen ditu banakoaren aurrean10. 

-Borondatezko sistema lortzea, baso-lehengaien ekoizleak eta enpresa 

eraldatzaileak presiorik gabe sar daitezen prozesura. 

-Zertifikazio-mekanismo sinesgarria definitzea. Horretarako, basoei buruzko 

Prozesu Paneuroparrean ezarritako irizpide eta adierazleetan oinarritzen da11. 

Europako jabe-elkarteak eskualdeko zertifikazioaren alde agertu dira. Europako 

basoen azalera txikia eta errentagarritasun urria dira zertifikazio mota hau defendatzeko 

erabiltzen diren argudioak. Europan 12 milioi baso-jabe pribatu inguru daude eta jabetza 

horiek gehienak izaera familiarreko azalera txikiak dira. Teknikari kualifikatuek 

burututako banako auditoriek gehiegizko kostua eragingo lukete, kontuan izanik, 

gainera, zur zertifikatuaren bidez egindako gastua berreskuratzeak aurkezten duen 

ziurgabetasuna (Cantero, 2003). Baso-jabeen ikuspuntutik, eta kostuak kontuan hartuz, 

eskualdeko zertifikazioa da egokiena, baina, era berean, zertifikazio mota horren 

sinesgarritasuna ahulena da ingurumen-eskakizunei dagokienez. 

Espainiako Estatuan PEFC sistema batez ere COSEk (Confederación de 

Organizaciones de Silvicultores de España) bultzatzen du12. Erakunde honek 

Autonomia Erkidego batzuetako jabe pribatuen Elkarteak biltzen ditu. Era berean COSE 

                                                 

10 Eskualdeko zertifikazioan muga geografiko, administratibo edo politiko batzuen barruan 
kokatzen diren basoak zertifikatzen dira. Baso horien jabeek euren borondatez sartu behar dute 
zertifikazio-prozesuan eta zertifikazioa eskualde horretan aginpidea duten erakundeek eskatu behar dute. 
Taldeko zertifikazioa, jabe-elkarteek eska dezakete. Banako zertifikazioa, azkenez, basoak eskualdeko 
zertifikazioan edo taldekoan sartzea posible ez denean  burutuko litzateke.  

11 Lisboako Konferentzian ezarritako irizpide eta adierazleak erabiltzen ditu erreferentziatzat. 
Horietan oinarrituz, sistema honek herrialde bakoitzean bertako errealitatera egokitzen diren irizpideak 
eta adierazleak erabiltzea ahalbidetzen du. 

12 Sistemaren gardentasuna bermatzeko, PEFC-Españak AENORek normalizatutako prozeduren 
bidea aukeratu du. Estatu espainiarrean PEFC zertifikazio-eskema egiteko Normalizaziorako Batzorde 
Teknikoa eratu zen (CTN 162) AENORen –normalizaziorako erakunde bakarra Espainiako Estatuan– 
egoitzan.  
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Baso Jabeen Europako Konfederazioaren kide da, hau izanik PEFC sistemaren 

bultzatzaile nagusia Europa mailan.  

7.5.3. FSC eta PEFC zertifikazio-sistemen arteko aldeak 

FSC eta PEFC zertifikazio-sistemen arteko desberdintasun ideologikoak handiak 

dira. FSC sistema oihan tropikalen deforestazioarekin eta populazio indigenaren 

egoerarekin sentsibilizatutako kontsumitzaile europarrak bultzatua izan den bitartean, 

PEFC sektore pribatuaren ekimena da, baso-jabe eta zur-industriaren interes 

ekonomikoak babesteko helburuarekin sortua.  

PEFC sistemaren bidez jabe-elkarteek baso sailetatik lortutako zuraren irudi 

positiboa zabaltzea eta, horrekin batera, gizartearen aurrean baso-ustiapenaren irudia 

hobetzea lortu nahi dute. Hasieran baso-jabeen elkarteak eta industria baso-

zertifikazioaren aurka agertu ziren, erakunde ekologistek inposatutako prozesutzat 

hartuz eta  baso-jarduerarentzat  oztopo eta kostu gehiago ekarriko zituela argudiatuz. 

Baina gerorantz, merkatuan produktu zertifikatuen eskariak gora egingo zuela 

aurreikusiz, zertifikazioan interesaturik agertu dira. Gainera, esan bezala, zertifikazioa 

baso-ustiapenaren irudi txarra hobetzeko tresna egokitzat hartu dute. Dena den, FSC 

bezalako zertifikazio-eskema aplikatu beharrean euren sistema propioa sortu dute, talde 

ekologistek bultzatutakoa albo batera utziz.  

7.1. taula. FSC eta PEFC zertifikazio-sistemen arteko alderaketa 

Ezaugarria FSC PEFC 

Hirugarren parte independente baten auditoria du � � 

Baso-kudeaketa eta zaintza-katea ikuskatzen ditu � � 

Nazioarte mailakoa da � � 

Ekosistemaren ikuspegian oinarritzen da �  

Basoen izaera multifuntzionalean oinarritzen da �  

Erakunde ekologisten babesa du �  

Jabe-elkarteen eta zur-industriaren babesa du  � 

Sinesgarritasun-maila handia lortu du �  
     Iturria: Autoreak egina. 
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7.1. taulan zertifikazio-prozesuaren inguruan agertzen diren ezaugarri 

esanguratsuenen aurrean sistema hauek duten posizioa laburbiltzen da. I. atalean 

erabilitako iraunkortasun ahula eta sendoa kontzeptuak zertifikazioaren testuingurura 

aplikatuz, PEFC zertifikazio-sistema iraunkortasun ahularekin parekatuko litzateke eta 

FSC iraunkortasun sendoarekin. 

7.6. Baso-zertifikazioaren egoera munduan 

Zur zertifikatuaren eskaria gorantz doa apurka-apurka kontzientzia ekologiko 

handieneko herrialdeetan13. Kontsumo arduratsua praktikatu nahi duten 

kontsumitzaileak eta baso-baliabideak mantentzeaz kezkaturiko gobernuak dira, batez 

ere, zur zertifikatuaren aldeko presioa egiten dutenak.  

Baso-zertifikazioak gora egin du munduan 1993an aplikatzen hasi zenetik. 

Oihanei buruzko Nazio Batuen Foroaren arabera, 1998an 5 milioi hektarea besterik ez 

zeuden zertifikaturik, baina lau urte geroago, 2002an, 130 milioi hektareara heltzen zen 

sistema guztien bidez zertifikatutako oihan-azalera munduan (FNUB, 2003). Azken 

urteotan ere goranzko joera agertzen du zertifikazioak. 2005ean FSC sistemaren bidez 

zertifikatutako azalera 84 milioi hektareakoa zen 82 herrialdetan. Horrez gain, 68 

herrialdetako 3.366 enpresen zaintza-kateek ere lortua zuten FSC ziurtagiria 

(www.fsc.org). PEFC sistema da, dena den, hedapen handiena duena munduan, 2006an 

200 milioi  baso-hektarea baitzeuden sistema honen bidez zertifikaturik. Horrez gain, 

2.900 enpresen zaintza-kateak ere sistema honen bidez zertifikaturik aurkitzen ziren 

2006an (www.mahia.org). 

Baina hazkunde honekin batera bi alde azpimarragarri agertzen dira. Batetik, 

kontuan hartu behar da nazioarteko zertifikazio-sistemaren baten bidez (FSC edo PEFC) 

edo sistema nazional baten bidez (Finlandia, Suedia, Norvegia, Malaysia, Indonesia eta 

Brasilen) zertifikatutako hektarea kopurua munduko baso-azaleraren %7 besterik ez 

dela oraindik (www.itto.or.jp). Bestetik, munduan zertifikatutako azaleraren ehuneko 

handiena herrialde industrializatuei dagokiela, herrialde tropikalen partaidetza oso txikia 

izanik. FSC erakundeak erakusten du garapen bidean dauden herrialdeenganako 
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begirune handiena, baina sistema honetan ere, zertifikatutako azaleraren ia %80 

Europan eta Ipar Ameriketan burutu da. Munduko beste eskualdeetan portzentajeak oso 

txikiak dira: %13 Latinoamerikan, eta %4 Afrikan eta Asia-Pazifiko aldean (ikus 7.1. 

grafikoa). Kontuan izan behar da, gainera, Thangek (2003) dioen bezala, herrialde 

garatuetako oihanak lehendik ere hobeto kudeatuta aurkitzen direla, ahalmen 

finantzarioa eta teknologikoa herrialde horietan aurkitzen baita.  

7.1. grafikoa . FSC bidez zertifikatutako baso-azaleraren banaketa munduan (2005) 
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Iturria: (www.fsc.org) oinarritzat harturik egina. 

FAOk (2001) munduko oihan-azalerari buruz egindako kalkuluen arabera, 1990 

eta 2000 artean tropikoetako oihan naturalen galera 15,2 milioi hektareakoa izan da 

urtero14. Nahiz eta zifra hau 1980-1990 aldian gertatutako galera (15,5 milioi hektarea 

urtero) baino txikiagoa izan, datuek joera-aldaketa nabarmenik ez dela gertatu 

adierazten dute. Hala ere jaitsiera horretan baso-zertifikazioak zelako eragina izan duen 

aztergai aurkitzen da, oraindik denbora gutxi igaro baita lehen zertifikazio-prozesuak 

abian jarri zirenetik.  

Kudeaketa iraunkorra merkatuaren bidez bultzatzeko ekimenak aurrera egin du, 

baina ez da arazorik gabeko prozesua. Zertifikazioa politika biguneko tresna da eta 

                                                                                                                                               

13 Zur zertifikatuak munduan eskari handiena Alemania eta Holandan du, eta neurri txikiagoan 
Belgika eta Austrian. Eskari hori badago Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan ere, baina neurri 
apalagoan. Japonia edo Hego Korean ia ez dago produktu hauentzat eskaririk (www.fsc.org). 

14 Kontuan izan behar da, gainera, oihan tropikalek, 140 milioi pertsona ingururi bizibidea 
eskaintzen dietela (FAO, 2001a). 
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ondorio onuragarriak izan ditzake basoak kudeatzeko moduan, baina oraindik lan 

handia dago egiteko eskema egokiak, eraginkorrak eta onartuak izan arte. Baso-

kudeaketa iraunkorrerako sortu diren irizpide eta adierazleen oinarri zientifiko sendoak 

ezarri aurretik jarri da abian zertifikazio-prozesua. Hori dela eta, zertifikazioari loturiko 

alderdi askoren inguruan adostasun-falta ageri da oraindik (Gómez Almaraz, 2004). 
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8. BASO EKOSISTEMEN BALORAZIO INTEGRALA  

Kudeaketa iraunkorra lehen aintzakotzat hartzen ez ziren baso-zerbitzuei balioa 

eskaintzera etorri da. Zerbitzu hauek balio ekologiko eta soziala dute, baina, aldi berean, 

balio ekonomikoa ere. Alabaina, zurarekin gertatzen denaren alderantziz, zerbitzu 

hauentzat ez dago merkaturik eta, ondorioz, ez dute preziorik.  

Zenbait ekonomialari, merkatu hipotetikoetan oinarritutako metodoak erabiliz, 

preziorik gabeko zerbitzuak baloratzen saiatu dira. Ekarpen hau ez da interes gabekoa 

baso-kudeaketa iraunkorrarentzat, lehen kontuan hartzen ez ziren zerbitzuei balio 

ekonomikoa eskaintzea lortu baitu. Balorazioa, nahiz eta zailtasunez beteriko prozesua 

izan, garrantzizko bi ekimenetarako abiapuntua izan daiteke. Alde batetik, baso-

ekosistemen balioa gehitzean,  administrazio publikoen basoenganako arreta indartzeko 

eta, ondorioz, inbertsio publikoak gehitzeko. Beste alde batetik, gizartearentzat zerbitzu 

onuragarriak eskaintzen dituzten baso-jabeei errentak eskaintzeko. 

 Merkaturik gabeko zerbitzuengatik jabeek errenta lortzeko bi bide agertzen dira: 

merkatuak sortzearena eta administrazioaren erregulazioarena. Merkatuak sortzeak 

zailtasun handiak ditu, basoek eskainitako zerbitzuak tradizionalki ondasun publikotzat 

hartu izan baitira. Zailtasun hauen aurrean, administrazioaren esku-hartzearen bidez 

aurrekontu publikoak erabiltzea agertzen da aukera moduan. Dena den, azken bide 

honetan ere ez dago argi zein egoeratan eskaini beharko litzaizkiekeen konpentsazioak 

jabeei.  

8.1. Baso-ekosistemen azpibalorazioa  

Basoak azpibaloraturik egon dira historikoki. Oraintsu arte ekonomialariek baso-

ekosistemen balioa beraietatik lor daitezkeen eta merkatuan balora daitezkeen 

lehengaietara mugatu dute, nahiz eta ekoizpen hau basoen balio osoaren zati bat baino 

ez izan. Baina zuraz gain, basoek ingurumenari eta aisialdiari loturiko zerbitzuak 
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eskaintzen dituzte. Nahiz eta zerbitzu hauek merkatu-baliorik ez izan, garrantzizko 

funtzioa betetzen dute bizitzaren euskarri moduan eta populazioaren ongizatean. Beraz, 

basoen balio ekonomiko integrala gune hauek eskaintzen dituzten onura mota guztien 

balioek osatuko lukete. Askotan erabili izan da balio ekonomikoa kontzeptua balio 

produktiboa soilik adierazteko. Horrela, ekonomiko terminoa zur-produkziora mugaturik 

geratu da. Basoei buruzko ikuspegi berrian, ordea, termino hori zabaldu egin da, basoen 

funtzio ekologiko eta sozialei, beste balio batzuez gain, balio ekonomikoa ere 

eskaintzean. 

Ohiko ekoizpen-funtzioaz gain, baso-ekosistemen merkatuz kanpoko osagai 

ugariren (dibertsitate biologikoa, paisaia, lurzoruaren babesa, uren eta klimaren 

erregulazioa, jolas eta aisialdirako gunea, alde historiko, kultural, antropologiko, sozial 

eta zientifikoak,…) balorazio ekonomiko zuzena (sensu lato) lortzea beharrezkoa da, 

interes-talde guztien arteko adostasunak aurkitzeko eta kontserbazio-estrategiak aurrera 

eraman ahal izateko (Ciancio et al., 2003). 

Basoen erabilera produktibo-industrialak bere horretan jarraitzen du, baina, era 

berean basogunea erabiltzeko eskari berriak indar handia hartuz joan direnez, basoek 

eskainitako merkatuko eta merkatuz kanpoko balioen arteko erlazioa ezagutzeak gero 

eta garrantzi handiagoa hartu du (Albiac, Calvo eta Goetz, 2001; Boxall et al., 2003) 1. 

Denbora luzez planifikatzaileek eta erabakiak hartzeko arduradunek ez dituzte 

kontuan hartu basoek produzitutako onura ugari, merkaturik ez izatean oso zaila baita 

balioa eskaintzea. Baina baso-ekosistemen azpibalorazioa kudeaketa iraunkorraren 

kaltetan doanez, basoek merkatutik kanpo eskaintzen dituzten ondasun eta zerbitzuen 

balorazio eza, edo azpibalorazioa, baso-kudeaketa iraunkorraren arazo 

handienetarikotzat hartzen da (IPF, 1997). 

Gaur egun ere, nahiz eta balio ekologiko eta sozialak hobeto ulertu eta posible 

izan moneta-balioa esleitzea, balio hauek pisu gutxi dute baso-jabeek hartzen dituzten 

                                                 

1 Azken urteotan egin izan dira basoen hiru dimentsio funtzionalen balioari buruzko kalkuluak. 
Madrilgo Erkidegorako egindako ikerketa batean, egileek kontsideratzen dute balio produktiboari balio 
osoaren %10 dagokiola, %15 aisialdiko erabilerari eta %75 balio ekologikoari (Castellano et al., 1997). 
Nafarroarako egindako ikerketa batean, balio produktiboari %40 eskaini zaio, balio sozialari (paisaiari eta 
aisialdiari loturik ulertua) %13, eta balio ekologikoari (CO2-a xurgatzea soilik kontuan izanik) %47. 
Azken hau azpibaloraturik egongo litzateke, garrantzi handiko beste balio ekologiko batzuk 
(biodibertsitatea, lurraren babesa, uren erregulazioa) kontuan ez hartzean (Elorrieta, 2001).  
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erabakietan. Eta erabaki horiek dira, azken finean, basoen egoera determinatzen dutenak 

(Emerton, 2003). Jabe pribatuek erabakiak hartzerakoan funtzio ekologiko eta sozialak 

kontuan izan ditzaten beharrezkoa da funtzio horiei dagokien garrantzia eskaintzea 

baso-politikan, mekanismo ekonomiko egokiak ezarriz horretarako.. 

Ingurumenari eta aisialdiari loturiko zerbitzuen balioa kontuan hartzea 

ezinbestekotzat jotzen da baso-kudeaketa iraunkorrean aurrerapenak egin ahal izateko. 

Baina, nahiz eta alderdi honek duen lehentasuna aintzakotzat hartzen den hainbat 

esparrutan, ez zaio oraindik aurre egin bere dimentsio osoan, ez maila nazionalean ezta 

nazioartekoan ere. 

Basoen balorazio zehatza lortzea oso zaila da. Euren balio integrala kalkulatzeko 

gune hauek eskaintzen dituzten ondasun eta zerbitzu guztiak (balio mota guztiak) 

identifikatu beharra dago eta, gero,  merkatuko balioez gain, merkaturik ez duten 

ondasun eta zerbitzu guztiei balorazio bat eskaini behar zaie. Dena den, ezjakintasun 

handia dago oraindik oihanen zerbitzu batzuen (biodibertsitatea edo karbonoa 

xurgatzea, esaterako) balio errealaz. Aditu askok onartzen dute zerbitzu horiek balio 

handia dutela eta barneratuko balira baso-kudeaketa iraunkorrak bultzada handia 

hartuko lukeela2. 

8.2. Balio motak basoetan  

Balio Ekonomiko Integrala kontzeptua 1990ean sortu zuen Pearcek eta geroztik 

oso erabilia izan da basoek eskaintzen dituzten onura mota guztiak identifikatzeko eta 

sailkatzeko. Balio ekonomiko integralaren inguruan zenbait autorek3 kontsideratu 

dituzten kontzeptuak bilduz, baso-ekosistemen balioa bi talde handitan banatu dugu 

(ikus 8.1. grafikoa ere):  

� Balio komertziala. Merkatu-prezioa duten baliabideei lotua agertzen da, 

zurari bereziki. 

                                                 

2 Contreras-Hermosillak (1997), aldiz, orain arte burututako froga enpirikoak ez direla nahikoa 
horrelako baieztapenak egiteko argudiatzen du. Autore honen ustez, litekeena da, zuraz gaindiko basoko 
ondasun eta zerbitzuen balioak zuraren balioa ez gainditzea. 

3 Pearce eta Turner, 1995; Howard, 1997; Gregersen et al., 1995, 1997; Türker et al., 2003. 
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� Balio ez-komertziala. Merkatu-preziorik ez duten baliabideei lotua dago.  

Osagai ugari biltzen ditu (uraren eta airearen kalitatea, aisialdirako guneak, 

zuhaitz zaharren kontserbazioa, biodibertsitatearen babesa,...). Beraz, balio 

ez-komertzialak  hainbat balio mota biltzen ditu: 

-Erabilera-baliodun produktuak. Hemen bilduko lirateke basoetatik lortzen 

diren produktuak baina merkatu-preziorik ez dutenak: fruituak, perretxikoak, 

landareak,… 

-Erabilera-balio zuzeneko zerbitzuak. Basoen funtzio sozialera loturiko 

zerbitzuak dira:  ibilaldiak, jolasguneen erabilera, faunaren fotografia,... 

-Erabilera-balio ez-zuzeneko zerbitzuak. Basoen funtzio ekologikora loturik 

agertzen diren zerbitzuak biltzen dira hemen: lurzoruaren babesa, karbonoa 

xurgatzea, arriskuan dauden espezieen kontserbazioa,… 

-Balio pasiboak (aukera-balioa, oinordetza-balioa eta existentzia-balioa). 

Basoei balioa eskaini ahal zaie etorkizunean erabili ahal izateko aukera 

eskaintzeagatik, edo hurrengo belaunaldiei oinordetzan uzteko 

posibilitateagatik, edo bere izate  hutsagatik (balio intrintsekoa)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4 Zenbait erakunde ekologistari egindako diru-ekarpenek argi uzten dute oinordetza-balioa eta 
existentzia-balioa kontuan hartu beharrekoak direla. Ekarpen horiek egiten dituztenak ez dira izaten, kasu 
gehienetan, erakundeek babestutako ondare naturalaren erabiltzaile ez errealak ez potentzialak. Ondare 
hori bere balio intrintsekoagatik babestea eta hurrengo belaunaldiei ahalik eta egoera hoberenean uztea 
izango lirateke ekarpen ekonomiko horien atzean dauden arrazoiak. 
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8.1. grafikoa . Baso-ekosistemen Balio Ekonomiko Integralaren osagaiak 

 
Iturria: Autoreak egina. 
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Basoek produzitzen dituzten ondasun eta zerbitzuak baloratzeko, hau da, baso-

ekosistemen balio ekonomiko integrala lortzeko, beharrezkoa da oihanen hiru 

dimentsioak kontuan hartzea eta kasu bakoitzean balorazio-metodo egokiena erabiltzea. 

8.3. Balorazio-metodoak: ingurumen- eta aisialdi-zerbitzuen balorazioa  

Tradizionalki zura izan da produktu ia bakarra basoetatik lortutakoen artean 

baloratua izan dena. Balorazio honek, merkatuak ezartzean, ez du arazorik planteatu. 

Baina ez da gauza bera gertatzen basoek eskainitako ingurumen- eta aisialdi-

zerbitzuekin. Oro har, ingurumen-onuren kalkulu ekonomikoa burutzea bereziki zaila 

gertatzen da. Kostu-irabazien analisiak arrazionaltasuna ekarri du erabakiak hartzeko 

prozesura, baina bere ezaugarrietariko bat sinesgarritasunik eza izaten da, batez ere 

ingurumen-onurak kalkulatzerakoan. 

Balorazio-metodoen inguruan ikerkuntza-ahalegin handia burutzen ari da azken 

urteotan, baso-plangintza egokia burutzeko basoen zerbitzu guztien balorazio ahalik eta 

zehatzena garrantzizko tresna dela onartzen baita. Zenbat eta sinesgarriagoa balorazioa, 

hainbat eta  onargarriagoak izango dira hartutako erabakiak ere5. Ekonomialari batzuk 

metodoak aurkitzen saiatu dira preziorik gabeko balioen kasuan gizartearen 

lehentasunak zehaztu ahal izateko. Hainbat metodo garatu dira balio ez-komertzialen 

diru-balorazioa lortzeko.  

Ingurumen-zerbitzuen balorazioaren bidez basoek eskaintzen dituzten izaera 

ekologikodun ondasun publikoen balioa kalkulatu nahi da. CO2-a xurgatzea nazioarteko 

erakunderen batek (Mundu Bankua gehienetan) onartutako prezioen bidez baloratzen 

da. Biomasa zein den jakiteko basoaren zur-existentziak eta hauen urteroko hazkundea 

hartzen dira kontuan (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

Izaera ekologikodun beste ondasun publiko batzuk baloratzeko (biodibertsitatea, 

esaterako) balorazio kontingentearen metodoa erabiltzen da gehienetan. Metodo hau 

adierazitako lehentasunetan (portaera hipotetikoan, beraz) oinarritzen da, horrela soilik 

delako posible ekosistemen ez-erabilerako balioak estimatzea. Balorazio metodo 

                                                 

5 Denbora asko behar duten ikerketa konplexu hauen erabilgarritasuna, dena den, zalantzan dago. 
Balioen kalkulua lehen urrats bat da, baina horrez gain zenbait tresna sortu behar dira lortutako 
informazioa erabaki politikoetan integratu ahal izateko.  
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guztietatik, aukera-, oinordetza- eta existentzia-balioak islatzeko gai den bakarra 

balorazio kontingentearen metodoa da (Cuerdo eta Ramos, 2000). 

Merkatu-preziorik gabeko ondasun eta zerbitzuen moneta-balorazioaren 

aldekoentzat baloratzea lehentasunak adieraztea da eta merkatu-ekonomia batean 

lehentasunak ordaintzeko jarreran gauzatzen dira. Metodo honen bidez, eta jendeari 

zuzenean galdetuz, jende horrek aktibo natural bat mantentzeko edo hobetzeko agertzen 

duen ordaintzeko jarrera,  edo aktibo natural horren narriadura edo galeragatik exijitzen 

duen  konpentsazioa balora daitezke. Ordaintzeko jarrera edo exijitutako konpentsazioa 

lagin adierazgarri bati egindako inkesta bidez estimatzen dira. Basoen kasuan ere, 

merkatu hipotetiko bat sortuz eta inkestaren teknika erabiliz, kontsumitzailea zenbat 

ordaintzeko prest egongo litzatekeen jakin nahi da basoen funtzio batzuengatik, hauek 

merkatua izango balute (Elorrieta, 2001).  

Metodo honen erabilerak arriskuak ere baditu. Alde batetik, onuradun 

potentzialak identifikatu beharra dago, eta bestetik, onuradun horiek ingurumen-

ondasunak erabiltzeagatik ordaintzeko prest leudekeena adierazten dutenean, emandako 

informazioa faltsua izateko arriskua dago (Riesco, 2004). 

Aisialdi eta jolas-zerbitzuen balorazioan6 ere (paisaiaren aisialdi-balioa, 

esaterako) erabil daiteke balorazio kontingentearen metodoa. Baina mota honetako 

zerbitzuak baloratzeko ageriko lehentasunetan (burututako jokabidean, beraz) 

oinarritzen den bidaiaren kostuaren metodoa da erabiliena. Ageriko lehentasunak dira 

kasu honetan, hartutako erabakien bidez jendeak euren  lehentasunak agerian uzten 

baititu. Metodo honen bidez, naturaguneak bisitatzeko egin behar diren gastuetan 

oinarriturik eta bisita kopurua kontuan izanik, gune horiek eskaintzen dituzten jolas-

zerbitzuen diru-balioa kalkula daiteke7. Metodo honek informazio ugari eta zehatza 

lortzea eskatzen du eta hori gehienetan ez da posible izaten, informazio-iturriak askotan 

urriak izaten baitira (Cuerdo eta Ramos, 2000). 

                                                 

6 Basoen aisialdirako eta jolaserako erabilera ikuspegi ekonomikotik, hirietatik hurbil aurkitzen 
diren basoetan aztertu da batez ere. Batetik, hirietako populazioaren aldetik erabilera sozial horien eskaria 
asko gehitu delako eta, bestetik,  erabilera horiek bihurtu direlako baso horietako funtzio nagusia. 

7 Ageriko lehentasunen metodoak beste bi teknika ere biltzen ditu: saihestutako edo eragindako 
kostuena, eta prezio hedonikoena. Hauek, ingurumenaren beste osagai batzuk (isiltasuna, airearen edo 
uraren kalitatea, etab.) baloratzeko izan daitezke egokiak. 
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Gero eta garrantzi handiagoa hartuz doan teknika onuren transferentziarena da. 

Kasu honetan, ingurumen-balorazioari buruz dagoen informazioa eta ezagutza beste 

ekosistema batzuetan erabiltzen da; alegia, leku konkretu batzuetan burututako 

balorazioa antzerako egoera aurkezten duten kasuetarako erabiltzen da. Teknika honen 

erabilerak justifikazioa du balorazioaren kostua handia izan daitekeenean edo denbora 

nahikorik ez denean erabakia hartu aurretik (Rosenberger eta Loomis 2001. Hemen 

aipatua: Eusko Jaurlaritza, 2006c). 

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak burututako ikerketa batean balorazio 

hauek eskaintzen zaizkie EAEko basoen ingurumen-zerbitzuei: karbonoa finkatzea (20 

€/ha.), lurzoruaren higadura gutxitzea (30 €/ha.), uraren zikloa babesten egindako 

ekarpena (80 €/ha.), biodibertsitatearen kontserbazioa (45 €/ha.) eta aisialdirako 

erabilera (3 €/ha.) (Eusko Jaurlaritza, 1992). Murua et al.-ek (Eusko Jaurlaritza, 2006c) 

burututako ikerketan hiru ingurumen-zerbitzu (karbonoaren finkapena, biodibertsitatea, 

eta paisaia eta aisialdirako erabilera) hartzen dira kontuan eta lortutako balioak 

51eurotik (Arabako baso urrietan) 257eurora (Gipuzkoako parke naturaletan) bitartean 

aurkitzen dira. Ingurumen-zerbitzuak baloratzeko lanak beharrezkoak dira kudeaketa 

iraunkorraren finantzaketa publikoa justifikatu ahal izateko. 

8.4. Basoen kanpo-eragin positiboen tratamendua 

Baso-ekosistemetan merkatuaren hutsegitea gertatzen da, merkatua ez baita gai 

sistema horiek eskainitako hainbat zerbitzu ordaintzeko. Basoetako ondasun eta zerbitzu 

gehienak ondasun publikoak dira eta ez dute merkatu-preziorik. Kanpo-eragin 

positiboez ari gara, ekonomiako terminoak erabiliz, edo ekosistemek eskainitako 

zerbitzuez, ekologiakoak erabiliz.  

Baso-sektorean iraunkortasun-helburuak lortu ahal izateko bermerik onena modu 

iraunkorrean kudeatzen diren basoak errentagarritasun ekonomiko egokia lortzea izango 

litzateke. Baso-jabeek errentagarritasun hori, logikoa denez, basoek eskaintzen dituzten 

era guztietako ondasun eta zerbitzuetatik lortu beharko lukete. Baina ez da hau gertatzen 

dena, nahiz eta horren aldeko adierazpenak egiten diren hainbat esparrutatik.  

Errendimenduak, modu esklusiboz, merkatuan saltzen den zuretik lortzen dira. Basoek 
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eskainitako zerbitzu ekologiko eta sozialek ez dute, normalean, errenta-korronterik 

sortzen jabeentzat8. 

Basoko balioek erabakiak hartzerakoan garrantzia izango dute, erabakia hartzen 

duenak kanpo-eragin positiboengatik irabaziren bat eskuratzen duenean. Esaterako, 

baso-jabeek ez dute, oro har,  biodibertsitatea babesteagatik irabazirik lortzen. 

Horregatik, arrazoi gutxi izango dute aldagai hori kontuan izateko erabakiak hartzerako 

momentuan9. Nazio Batuen txostenean adierazten denez, mundu guztian ari dira baso-

jabeak gero eta presio handiagoa jasaten gizarteari zerbitzu gehiago eskaintzeko, 

inolako ordainketarik jaso gabe kasu gehienetan eta jardueraren bideragarritasuna 

arriskuan jarriz (FNUB, 2004). 

Gizartearen aldetik oihanen zerbitzuenganako interes gero eta handiagoak 

kudeaketa-kostuen gehikuntza eta ekoizpenaren murrizketa eragingo dituenez, baso-

jabeentzat errenta-transferentzia motaren bat beharrezkotzat jotzen da (Koch, 1997). 

Kanpo-eragin positiboak sortu ahal izateko jabearen eskubideak mugatuta geratuko 

balira, beharrezkoa izango litzateke konpentsazio-mekanismoren bat ezartzea10. Ez 

litzateke bidezkoa izango gizarte osoaren onerako diren zerbitzuak eskaintzeak sortzen 

dituen gastuak eta errenta-galerak jabe pribatuen bizkar, soilik,  uztea11.  

                                                 

8 Historikoki ez da inoiz ordaindu ingurumen-zerbitzuengatik (biodibertsitatearen kontserbazioa, 
lurzoruaren babesa, uraren erregulazioa, CO2-a xurgatzea,...) ez eta aisialdirako zerbitzuengatik. Gaur 
egun indarrean dagoen ingurumen-politika jarduera produktiboen (batez ere energia, industria eta garraioa 
azpisektoreetan) kanpo-eragin negatiboak murriztera zuzendua dago funtsean, baina kanpo-eragin 
positiboen tratamenduak ez du pisu bera hartzen. Rojasen ustez (1999b) gaurko eredu ekonomiko-
kontablea berrikustea beharrezkoa da, sektoreek produzitzen dituzten kanpo-eragin negatiboak eta 
positiboak kontuan hartu ahal izateko. Modu honetan, autore honen ustez, oraingo Merkatuko Ekonomia 
Soziala, Merkatuko Ekonomia Sozial eta Anbientala bilakatuko litzateke. 

9 Baina eskubideak saltzeko aukera balute –Costa Rican gertatu den bezala bioprospekzioarekin– 
orduan biodibertsitateak garrantzi handia hartuko luke jabeen erabakietan. 

10 Solisen (2000) esanetan, itxaropentsua da Espainiako Baso Estrategia moduko dokumentu 
batean kanpo-eragin positiboengatik konpentsatzeko beharrizana onartzea. Autore honen ustez, nahiz eta 
Estrategiak espazio gutxi dedikatu gai honi, baso-politikako lerro berriena eta esangura handienekoa da 
gai hau.  

11 Bestalde, baso-jardueran sortutako kanpo-eragin negatiboak ere, gertatzen direnean, kontuan 
hartu beharko lirateke. Mekanismoren baten faltara (ordainketa zuzena, erregulazioa, neurri fiskalak,...) 
posible da jabeek kontuan ez hartzea baso-mozketek edo beste lan batzuk ingurunean eragin ditzaketen 
kalteak. Dena den, egon daitezke baso-jabeak, nahiz eta eragindako kalteengatik isunik ordaindu beharrik 
ez izan, tradizioagatik edo jarrera etiko bategatik kalte horiek ekiditeko jarrera hartuko dutenak 
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Dominguez et al.-ek (2001a) basoen kanpo-eragin positiboen inguruan 

burututako ikerketa batean, Kataluniako baso-sektorean aritzen diren eragileekin  

izandako elkarrizketetatik ondorio interesgarri hauek atera dituzte:  

-Elkarrizketatuek ontzat ematen dute baso-jabeei kanpo-eragin positiboengatik 

ordaintzea. 

-Ordainketa zerga berririk sortu gabe burutu beharko litzateke, hau da, 

populazioak orain ordaintzen dituen zergen bidez. 

-Aurretiaz doan gozatu diren zerbitzuengatik ordaintzeak ekarriko lukeen arrisku 

politikoa nabarmentzen da. 

-Maila politikoan, eta gizartean oro har, kanpo-eraginei eskaintzen zaien 

garrantzia basoen balio produktiboaren kaltetan doa. 

-Kanpo-eraginen diskurtsoa maila teorikoan geratzen da, soluziorik eskaini gabe 

eta eraginik gabe praktikan. 

 
Jabetza-eskubideen ikuspuntutik eta teoria ekonomikoarenetik, oro har, ez da 

onartzen basoen ingurumen-balioak, estetikoak eta aisialdiari loturikoak  mantentzeko 

ardura jabeena soilik izatea, ekarpen horiengatik irabazirik lortu gabe edo galerak 

jasanez aukera-kostu terminoetan12. Eskubideak mugatzeak inolako konpentsaziorik 

eskaini gabe baso-jarduera bertan behera uztea izan dezake ondorio. Terradasentzat 

(2001a) beharrezkoa da basoetatik lortutako onuren sozializazioak eragindako kostuak 

sozializatzea. 

Gizartean ere gaur egun zabaldua da populazioak basoengandik zerbitzu ugari 

eskuratzen dituela, eta, oro har, onartzen da hori  posible egiten duten baso-jabeek 

konpentsazioren bat jaso beharko  luketela gizartearengandik. Baina oraindik ez dago 

adostasunik konpentsazio hori bideratzeko moduaz13. Basoek helburu sozialak bete 

behar badituzte, orduan gizarteak ordaindu egin beharko luke zerbitzu horiengatik, 

zerbitzuez gozatzean edo zerga bidez. Beraz, basoen kanpo-eragin positiboak 

                                                 

12 Erabilera errentagarrienera zuzenduz basoa, hots, zur-produkziora, diru-sarrerak handiagoak 
izango lirateke jabeentzat. Beraz, iraunkortasunean oinarritutako kudeaketak, mugak eta baldintzak 
ezartzean baso-ustiapenari, errenta-galera ekar liezaieke jabeei.  

13 Dena den, aurrerapenak egin izan dira naturagune babestuetako baso-jabeei konpentsazioak 
eskaintzen. 

 



  8. Baso-ekosistemen balorazio integrala    

  160 

produkzio-funtzioan barneratzeko ahaleginean bi bide agertzen dira: merkatu-

mekanismoa eta gobernu-erregulazioa.  

8.5. Kanpo-eraginen jabetzea merkatuaren bidez 

Coaseren ideietan oinarrituz, azken urteotan merkatuko tresna tradizionalak 

indartzea proposatu da oihanen ingurumenari eta aisialdiari buruzko zerbitzuen 

hornikuntza bermatzeko. Baso-produkzioa XX. mendean zehar zuraren prezioek 

bultzatu izan duten moduan, basoen zerbitzu ekologiko eta sozialen hornikuntza ere, 

autore batzuen ustez, merkatuen sorreran eta  zerbitzu horien prezioan oinarritu beharko 

litzateke. 

Ikuspegi honetan merkatu espezifikoak sortzea aurreikusten da, modu horretan  

basoekin loturiko zerbitzu ekologiko eta sozialak kontsumitzaileei zuzenean saldu ahal 

izateko. Honetarako, jabetza-eskubideak esleitzea funtsezko eginkizuna bilakatzen da14. 

Kanpo-eraginak eskuratu ahal izateko beharrezkoa da jabetza-eskubideen definizio argia 

eta zehatza. Botere publikoek zenbait baliabide naturalen jabetza-eskubideak zehatzago 

definitzean, baliabide horien balio pribatua indartzen dute, era berean beraien erabilera 

librea murriztuz. Horrela, basoetako produktu edo zerbitzu batzuk jabe pribatuen 

eskuetan geratuko lirateke. Modu honetan, ondasun erkideen tragedia  (guztiena dena 

inork ez du zaintzen) eta ezkutuko bidaiariarena (zerbaitez gozatu ezer ordaindu gabe) 

saihestea lortuko litzateke.  

Jabetza-eskubide ondo zehaztuak esleitzearen aldeko politika eskubide horien 

jabea balioa maximizatzen saiatuko deneko printzipioan oinarritzen da, eskubide argiak 

ezarri ezin daitezkeen kasu askotan kudeaketa ez baita eraginkorra izaten (Elorrieta, 

2001). Honen arabera, basoek eskainitako baliabideak pribatizatuko balira, euren 

kudeaketa eraginkorragoa izango litzatekeela uste dute politika honen defendatzaileek. 

Dena den, hau, merkatuan negoziatu daitezkeen baliabideekin soilik gertatuko litzateke. 

                                                 

14 Jabetza-eskubideak lege, ohitura edo alde interesatuen arteko akordio bidez defini daitezke. 
Eskubiderik ezak edo ondo zehaztu gabeko eskubideek distortsioak sortzen dituzte merkatuen 
funtzionamenduan. Jabetza zehatzik ez bada agertzen, edozein baliabide natural erabilera libreko 
bihurtzen da eta, ondorioz, gaizki erabilia eta gainustiatua izan daiteke. Merkatu bat sortzeko beharrezkoa 
da eskubide konkretu bat jabe bati, komunitate bati edo beste entitateren bati esleitzea. 
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Baina basoen kasuan merkatua zurarentzat soilik agertzen da. Basoetarako 

sarbidea eta bertako produktuen bilketa ia eskubide publiko bilakatu dira, lege 

espezifikoek edo ohiturak bermatuta15. Basoetako produktu ugari (perretxikoak, 

fruituak, loreak, haziak, sendabelarrak, landare eta belar usaintsuak, landare 

apaingarriak, etab.) herrialde gehienetan doan eskura daitezke. Horrez gain, ehiza eta 

arrantzako jarduerak ere libre praktikatzen dira leku askotan16. Berdin gertatzen da 

basoen beste funtzio garrantzitsu batzuekin: biodibertsitatearen babesa, karbonoa 

xurgatzea, arro hidrografikoen babesa, etab.  

Aipatutako ondasunen kasuan, jabetza-eskubideak ondo zehaztuta baleude ere, 

euren merkaturatzeak zailtasun handiak aurkitzen ditu. Kontrolak jartzea gehienetan 

ezinezkoa izatean, oso zaila da prezio bat kobratzea ondasun horiengatik (Merlo eta 

Pavieri, 1997).  Ondorioz, baso-jabeek ezin dute konpentsaziorik lortu bide horretatik. 

Ondasun horientzat merkatua sortzea zaila izanik, askoz ere zailagoa da oraindik basoek 

eskainitako aisialdirako zerbitzuentzat eta, batez ere, ingurumeneko zerbitzuentzat 

(biodibertsitatea babestea, esaterako). Hori dela eta, basoko produktu eta zerbitzu horiek  

kanpo-eragin positibo bezala eskaintzen dira normalean, produktu eta zerbitzu 

horientzat oso arraroa baita merkatu egituratuak egotea. Beraz, ia ezinezkoa da 

jabeentzat euren basoek eskaintzen dituzten produktu batzuengatik eta  ingurumenari eta 

aisialdiari loturiko zerbitzuengatik errenta lortzea17 (Carpentier et al., 2004). Basoko 

balio ugari ezin daitezkeenez errentagarri bihurtu, ez dute garrantzirik hartzen jabe 

pribatuen erabakietan.  

Coaseren ikuspegia gauzatzea ez da erraza, beraz, basoen kasuan. Dena den, 

merkatuak modu zuzenean ezartzea zaila bada ere produktu eta zerbitzu askorentzat 

(biodibertsitatea, aisialdirako zerbitzuak, lurzoruaren erosioa18, etab.), merkatuko 

                                                 

15 Zaila da gai honi tratamendu orokor bat eskaintzea, kasuistika zabala aurki baitaiteke. 
Esaterako, Kode frantsesean eta alemaniarrean publikoaren sarbidea basoguneetara erregulaturik agertzen 
da, baina Espainiako Basoen Lege berrian (Ley 43/2003 de Montes) ez da horrelakorik gertatzen. 

16 Eskualde batzuetako basoetan perretxikoen ekoizpena edo ehiza ustiatzea, esaterako, 
baliagarriak izan daitezke basoen errentagarritasuna gehitzeko.  

17 Kasu batzuetan soilik (ehiza-baimenak, ingurumenarekin loturiko turismoa) izan da posible 
herrialde batzuetan merkatu-mekanismoak ezartzea.  

18 Lurzoruaren erosioari dagokionez, Borondatezko Akordio pribatuak ere burutu daitezke bi 
alderen artean, Europako ibai batzuetako arroetan  baso-jabe eta urtegiak ustiatzen dituzten ur-konpainia 
batzuen artean gertatzen den bezala. Dena den, hauek baso gutxirengan izango lukete eragina (Elorrieta, 
2001).  
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ikuspegian oinarritutako ekimen batzuk garrantzia hartu dute azken aldian. Baso-

zertifikazioa eta karbonoaren inguruan era daitekeen eskubide negoziagarrien merkatua 

garrantzizko bi mekanismo izan daitezke kanpo-eragin positiboak merkatuaren bidez 

eskuratu ahal izateko: 

� Baso-zertifikazioa. Kanpo-eragin positiboengatik merkatuaren bidez 

konpentsazioa lortzeko bide egokia izan daiteke baso-zertifikazioa. Dena den, 

lehenago ikusi den bezala, prozesu hau ere ez da arazo gabea. Eraginkorra 

izateko bi baldintza, behintzat, bete behar ditu zertifikazioak. Alde batetik, 

agiria lortzen duten basoek benetan modu iraunkorrean kudeatzen direla 

egiaztatu behar du, baso horiek gizarteak eskatzen dizkien zerbitzuak 

eskaintzeko gai direla bermatuz. Bestetik, zur zertifikatuaren prezioari loturiko 

arazoa agertzen da;  zur zertifikatuak zertifikatu gabeak baino prezio handiagoa 

izatekotan ere, ez da aurreikusten nahikoa izango denik kanpo-eragin positiboak 

ordaintzeko19. 

� Eskubide negoziagarrien merkatua. Baso-sektorean epe labur edo ertainean 

merkatua izan dezakeen zerbitzu ekologiko ia bakarra karbono-dioxidoaren 

xurgatzeari loturikoa izan daiteke. Horretarako beharrezkoa da baso-

ekosistemen ekarpena kontuan hartuko duten eskubide negoziagarrien merkatua 

sortu ahal izatea. Ingurumen-onurak sortzen dituztenak eskubide horien jabe 

izango lirateke eta ingurumenari kaltea eragiten diotenek erosiko lituzkete. 

Talde ekologistek argudiatzen dutenez, bidezkoa da karbono-dioxidoa liberatzen 

dutenek baso-jabeei ordaintzea karbonoa atxikitzeagatik, hots, ingurumeneko 

zerbitzu positibo bat eskaintzeagatik. Dena den, lehenago aipatu bezala, ez da 

oraindik lortu honelako merkaturik sortzerik. 

                                                 

19 Lehenago aipatu denez, zertifikazioak berak ere kostu batzuk ditu: alde batetik zertifikazio-
ekintza beraren kostua eta, bestetik, zertifikazioa lortu ahal izateko baso-kudeaketa hobetzeak eragindako 
kostuak. Ez dago argi (Rojas, 2001) zur zertifikatuaren prezio-gehikuntza kostu-gehikuntza hori 
estaltzeko nahikoa izango den ere. 
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8.6. Kanpo-eraginen konpentsazioa administrazioaren esku-hartzearen bidez 

Kanpo-eraginak errenta bihurtzea garrantzizko urratsa izango litzateke baso-

sektorearen kudeaketa iraunkorrean aurrerapenak egin ahal izateko, baina basoek 

eskaintzen dituzten zerbitzu ekologiko eta sozialentzat merkatuak ezartzeak dituen 

zailtasunak ikusirik, gobernuaren esku-hartzea agertzen da basoen kanpo-eragin 

positiboak jabeentzat errenta-korronte bihurtzeko bide egoki bezala. Baso-ekosistemek 

eskainitako kanpo-eragin positiboengatik Administrazioak aplika ditzakeen neurrien 

artean hurrengo hauek agertzen dira: 

Subentzioak. Administrazioak historikoki baso-produkzioa bultzatzeko 

emandako subentzioak alde batera utziz, hazkunde geldoko espezieak 

landatzeagatik eskainitako subentzioak eta baso hauen zaintzarako ematen 

diren laguntza gehigarriak kontsideratzen dira atal honetan, laguntza horien 

helburua basoen zerbitzu ekologiko eta sozialak hobetzea baita. 

Kenketa fiskalak. Fiskalitateari dagokionez, zuhaitz-espezieen artean (txanda 

luzekoak eta txanda laburrekoak) bereiztu beharko litzateke. Txanda luzeko 

espeziedun basoek tratamendu berezia eskatzen dute, gizarteari doan eskaintzen 

dizkioten onura handiengatik eta epe luzerako inbertsioek duten arriskuengatik 

(azken prezioaren ziurgabetasuna, izurriak, suteak, haizeteak, etab.). Ildo 

honetatik, baso mota hauei errentaren gaineko zergan modulu desberdinak 

aplikatzea eta ondareari buruzko zerga ez aplikatzea proposatzen da. Horrez 

gain, kudeaketa-plana duten basoei oraindik baldintza hobeak eskaintzea da 

helburua, baso-kudeaketa iraunkorraren aldeko jarreratzat hartzen baita plan 

horiek egitea. Riescok (2004) dioenez, zerga bidezko konpentsazioak 

burututako inbertsioen bidez gizarteak eskatzen dituen ondasun publikoak 

ekoizten direnean soilik aplikatu beharko lirateke.  

Akordio negoziatuak. Basoek eskainitako zerbitzuen alorrean merkatu-

mekanismoak sortzeak dituen zailtasunen aurrean, Administrazio eta jabeen 

arteko akordio negoziatuek  hartu dute garrantzi handia20. Baso-jabeen eta 

                                                 

20 Espainiako Estatuko Baso Estrategian, esaterako, kanpo-eraginak finantzatzeko bi bide 
proposatzen dira (Solís, 2000): (i) Hitzarmenak edo beste kontratu-figura batzuk Administrazioaren eta 
partikularren artean, helburua basoen funtzio ekologiko eta sozialei loturiko osagaiak bultzatzea izanik. 
Akordio hauek Basoen Oinarrizko Legearen babesarekin burutuko lirateke. (ii) Tasak edo kanonak 
ezartzea baso-kudeaketa multifuntzionala hobetzeko helburuarekin. 
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aginte publikoaren artean burutzen diren akordioak dira. Jabeek diru kopuru bat 

jasotzearen truke, basoak praktika iraunkorretan oinarriturik kudeatzeko 

konpromisoa hartzen dute, modu horretan kontratuan zehaztutako zerbitzuak 

eskaini ahal izateko gizarteari21. Diru kopuru baten bidez edo urteroko 

ordainketen bidez gauza daiteke konpentsazioa. Akordio hauen ikuspegia 

«Estatuak ordaintzen du» erakoa da, oraingo honetan negoziazio-prozesu baten 

bidez gauzatua (Merlo eta Pavieri, 1997). Kontratu hauen bidez, lurra 

errentagarritasun handiagoko erabilera batera ez dedikatzeak sortutako galerak 

konpentsatzea lortzen da, basoetan praktika iraunkorrak sustatuz modu 

horretan. Tresna hau naturagune babestuetako basoen kudeaketan aplikatzen da 

batez ere. Hala ere, Europako Batasunaren landa-garapeneko 1999ko 

Araudiaren ondoren baso arruntetara ere hedatu du. 

Ekotasen bihurketa. Ingurumenean eragin negatiboa duten jarduerei ezarritako 

tasen bidez kanpo-eragin positiboak sortzen dituzten jarduerak finantzatzea da 

tresna honen filosofia. Basoei dagokienez, hauen kudeaketa iraunkorra basoen 

kanpo-eraginekin loturaren bat duten ekotasen bidez (cross-compliance)  

finantzatzea –guztiz edo zati batean– da tresna honen helburua (Rojas, 2001). 

Basoen zerbitzu ekologiko eta sozialak ordaintzeko modu bat izango litzateke. 

Ingurumen-politika positibo batek, kanpo-eragin negatiboei eta lehengai eta 

energia berriztaezinei jarritako ingurumen-tasen zati bat ingurumen-politika 

aktiboetara (basogintzaren edo nekazaritza estentsiboaren kanpo-eragin 

positiboak bultzatzera, esaterako) zuzentzea eskatzen du, hots ekotasen 

bihurketa (Rojas, 1999b)22. Honek, baso-politikari dagokionez, kudeaketa 

                                                 

21 Akordio hauetan, kudeaketa gidatzeko Praktika Egokien Kode bat hartzen da oinarritzat. 
Helburua, gizarteari ingurumen eta aisialdiari loturiko zerbitzuak eskaintzea da: biodibertsitatea hobetzea, 
akuiferoen babesa, CO2-a  finkatzea, aisialdirako guneak,…  

22 Etorkizuneko joera ondasun eta energia berriztaezinen kontsumoaren eta hondakin-
produkzioaren gaineko zama fiskala areagotzea izan daiteke, zati bat basoen kudeaketa iraunkorra 
finantzatzera zuzenduz. Esaterako, CO2-isurpenen gaineko ekotasaren zati bat basoen zerbitzu 
ekologikoak finantzatzera zuzendu daiteke. Horretarako, jabe horiek frogatu egin beharko dute, 
inbentarioak alderatuz, euren basoetako zur-izakinek gora egin dutela eta, beraz, eguratseko CO2-a 
finkatzen laguntzen dutela (Rojas, 1997a). Solísek (2000) zenbait kanpo-eragin positibo konpentsatzeko 
hurrengo ekotasa-bihurketak planteatzen ditu adibide moduan: i) ziklo hidrologikoaren, erosioaren eta 
elur-jausien erregulazioa lortzeko: uraren gaineko kanon hidrauliko berdea erabiltzea; ii) CO2-a 

finkatzeko: erregai fosilen kontsumoari CO2-isurpenen gaineko tasa ezartzea; iii) paisaia babesteko: 
sektore turistikotik lortutako balio erantsiaren gaineko zergaren zati bat paisaien kontserbaziora 
aplikatzea. 
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iraunkorra egiaztatzeko eta kanpo-eraginen eskaintza objetiboki neurtzeko 

tresnak garatzea eskatzen du. Ekotasen bihurketa neurri eraginkorra izan 

daiteke basoen kanpo-eragin positiboak bultzatzeko eta, era berean, beste 

jarduera batzuetako kanpo-eragin negatiboak gutxitzeko. Modu honetan, 

ingurumen-portaera negatiboei tasa bat jartzean eta ingurumenaren mesedetan 

diren praktikak saritzean,  kutsatzen duenak ordaindu egin behar du eta onura 

eragiten duenak jaso egiten du printzipioak bateratzea lortzen da (Rojas, 1998). 

8.7. Sintesi gisa: kanpo-eraginak, balorazioa eta baso-politika  

Baso-ekosistemek, zuraz gain, beste produktu eta zerbitzu batzuk eskaintzen 

dituzte. Hori historikoki horrela izan da, baina orain, BKI kontzeptuak basoen funtzio 

ekologiko eta sozialak indartzean, inoiz baino beharrezkoagoa bihurtu da basoen funtzio 

guztiak baloratzea, hots, baso-ekosistemen balio integrala kalkulatzea. Horren bidez, 

aurrekontuetan eta, oro har, politika ekonomikoan, basoek pisua eta garrantzia irabaziko 

lukete.  

Merkatuko legeetara egokitzen ez diren balioak aztertzeko teoria ekonomikoetan 

oinarritutako teknikak ez dira erabat eraginkorrak, baina baso-ekosistemen zerbitzu 

ekologiko eta sozialak kontuan izateko argudioak eskaintzen dituzte. Beraz, 

iraunkortasunean oinarritutako praktikak ezartzeko bidean urrats bat gehiago kontsidera 

daitezke. 

Sarritan aipatzen da gaur basoen balio ekologiko eta sozialak balio ekonomiko 

bihurtzearen beharra baso-krisia gainditu ahal izateko. Posible da balio horiei balorazio 

bat eskaintzea balorazio-metodoren bat erabiliz, baina askoz zailagoa da jabeentzat 

errenta-korronte bihurtzea. Dena den,  balorazio horrek baso-ondarearen benetako 

balioa zein den adierazteko balioko luke eta, ondorioz, baso-sektorera zuzendutako 

fondoak gehitzeko argudioa indartuko luke. Euskal Autonomia Erkidegoko baso-

sektorearen azken urteetako bilakaera ekonomiko negatiboak eragin ditzakeen galera 

ekonomiko eta sozial garrantzitsuen aurrean, Murua et al.-ek (Eusko Jaurlaritza, 2006c) 

basoek sortzen dituzten kanpo-eragin positiboak aintzakotzat hartuko dituen baso-

politikaren beharra aipatzen dute. 

Dena den, beste ikuspuntu batetik ere kontsidera daiteke balorazioaren gai hau. 

Balorazioaren inguruan egindako ahaleginek, naturaren kontserbazioa moneta-
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ekonomiaren legeetara egokitzeko joera, eta ez alderantzizkoa, adieraziko lukete 

(Lovera, 2003). Basoak ekonomia neoliberalaren parametroetara egokitzeak basoen 

funtzio ekologiko eta sozialak pribatizatzea eta komertzializatzea dakar ondorio 

moduan. Loveraren ustez, honek guztiak ekar dezakeen emaitza basoen balio ez-

monetarioen bazterketa areagotzea izan daiteke. 

Baso-sektoreko kontu makroekonomikoek baso-ekosistemetako jarduera 

produktibo materiala soilik hartzen dute kontuan, funtzio ekologiko eta sozialak 

aintzakotzat hartu gabe23. Hauek kontsideratu ahal izateko beharrezkoa da estatistiketan 

baso-ekosistemek gizarteari eskaintzen dizkioten onura guztiak integratzea. Modu 

horretan bakarrik izango litzateke posible baso-sektoreak ekonomian duen benetako 

pisura hurbiltzea24, eta horren ondorioetariko bat baso-sektorean burutzen den inbertsio 

publikoaren gehikuntza izango litzateke. Elorrietak (2001) dioenez, botere publikoek 

onartu beharko lukete baso-ekosistemak interes sozialeko beste edozein oinarrizko 

azpiegitura (errepide-sarea, linea elektrikoa,  edo trenbideak, esaterako) bezain 

garrantzitsuak direla. Baso-inbertsioetara zuzendu beharreko fondoak erabakitzerakoan, 

basoen balio integrala lortzeko egiten diren kalkuluak garrantzizko informazioa 

bilakatzen dira, eta beharrezkoa da ahalik eta zehatzenak izatea sinesgarritasuna izan 

dezaten.  

Preziodun ondasunak soilik kuantifikatuz egiten diren aktibo naturalen 

errentagarritasun-analisiek ekosistemen hainbat balio aintzakotzat hartzen ez dituztenez, 

aktibo horietan egiten diren inbertsioak gizartearentzat erakargarriak ez direneko uste 

faltsua heda daiteke. Basoei buruzko kostu-irabazien analisietan garrantzitsua da 

kudeaketa-aukera guztien kostuak eta onurak (era guztietakoak) barneratzea eta ahalik 

eta argien agertzea, gero esparru politikoan erabaki egokienak hartu ahal izateko. 

Erabaki horiek kanpo-eragin positiboen balioa (kudeaketa iraunkorrari loturikoak) eta 

                                                 

23 Urrats handiak eman dira azken urteotan errentaren kalkulu tradizionala gaindituz 
ingurumenaren egoera kontuan hartzen duen BPGa lortzeko. Barne produktua sortzerakoan gertatutako 
ingurumen-aldaketak kontuan hartzen dituzten kontabilitate nazionaleko sistemek soilik adieraziko lukete 
herrialde baten benetako ongizate-maila.  

24 Elorrietaren (2001) esanetan, basoek BPGra egiten duten ekarpena prozedura konbentzionalen 
bidez kalkulatutakoa baino ia hamar aldiz handiagoa dela frogatzen dute kalkuluek.  
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kanpo-eragin negatiboen kostua (ustiapen tradizionalak eragindakoak) islatu beharko 

lituzkete. 

Basoen zerbitzu ekologiko eta sozialei ez zaienez arretarik eskaini oraintsu arte, 

eta ez direnez termino monetarioetan baloratuak izan, erabakiak hartzeko prozesuetan 

ere albo batera utzi izan dira. Baina gizartearen basoei buruzko beharrizanak eta 

eskariak aldatzean, eta balorazio ekonomikoko teknikak hobetzean, gero eta garrantzi 

handiagoa eskaini zaie balio hauei. Basoen onura ez-komertzialak datu ekonomiko 

kuantitatibo bezala adieraztea lagungarri izan daiteke, baso-politikan modu 

esplizituagoan tratatzeko funtzio ekologiko eta sozialak. 

Basoek eskainitako ondasun eta zerbitzu guztiak baloratzeko egiten diren 

ahaleginek, politika ekonomikoko erabakietan baso-sektoreak bere inportantzia erreala 

(produktiboaz gain ekologikoa eta soziala) ager dezan balio dute. Baina ondasun eta 

zerbitzu guztiek ez dute zailtasun-maila bera erakusten moneta-terminoetan adierazi 

ahal izateko. Zur-produkzioa baloratzea karbonoa xurgatzea baloratzea baino errazagoa 

da, baina azken hau baloratzea, era berean, biodibertsitatea baloratzea baino errazagoa 

gertatzen da. Asimetria horren ondorioz, arrisku bat agertzen da: ondasun batzuk, 

analisietan eta erabakietan gehiegizko pisua hartzeko joera izango dute, beste batzuen 

kaltetan. Horregatik, nahiz eta paradoxikoa izan, beharrezkoa da balorazio ekonomikoan 

aurrerapenak egitea, hain zuzen ere, merkatuan oinarritutako balio ekonomikoek 

erabakiak hartzerakoan duten garrantzia eta nagusigoa murriztu ahal izateko, balio ez-

komertzialen mesedetan (Simula, 1997). 

Baina baso-ekosistemen funtzio ekologiko eta sozialen balorazioari buruzko 

ikerketek funtzio horien garrantziaz informazio esanguratsua eskaintzen duten arren, 

ikerketa horietan lortutako emaitzek sarritan eragin urria izaten dute baso-plangintzan 

eta baso-politiketan. Hori dela eta, askotan, balorazioa jarduera akademiko hutsa izatera 

mugatzen da (Emerton, 2003). Nahiz eta teorikoki ondo frogatuta geratu basoen 

zerbitzuen balioa, ez da gauza handirik lortuko balio hori ez bada arduradun publikoen 

plangintza, politika, neurri eta erabakietan kontuan hartzen eta kudeaketa iraunkorra 

aplikatzen dutenengana heltzen (irabazi erreal edo konpentsazio ekonomiko moduan). 

Honek basoen kanpo-eragin positiboen kudeaketara garamatza. 

Basoek eskaintzen dituzten ingurumen- eta  aisialdi-zerbitzuek, merkaturik ez 

izatean, baso-jardueraren kanpo-eragin positibo bezala agertzen dira. Hauek, gehituz 
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joango dira kudeaketa iraunkorra aplikatzen den heinean, baina merkaturatzeko 

ezintasunaz gain, sarritan, zur-produkzioaren murrizketa ere eragingo dute eta, honek,  

errenta-galera ekar liezaieke baso-jabeei.  

Baso-ekosistemen kanpo-eraginak  balio handikoak dira baina ez dute normalean 

diru-sarrerarik ekartzen jabeentzat, nahiz eta nazioarte mailan gero eta indar handiagoa 

hartuz doan basoek eskainitako zerbitzuak konpentsatzearen aldeko ideia. Azken 

urteotan zerbitzu hauek baloratzeko tekniketan aurrerapenak egin izan diren arren, epe 

laburrean eta maila orokorrean ez da aurreikusten zerbitzu horiengatik errentarik 

jasotzeko aukerarik izango denik. Baso-politikak, baso-jarduera errentagarri bilakatzea 

izan behar du bere helburuen artean. Azken finean, errentagarritasuna lortzea da bide 

egokiena basoak bertan behera ez uzteko eta zaintzen ahalegintzeko. Basoen balio 

ekologiko eta sozialak gaur egun guztiz garrantzitsutzat hartzen dira, baina orain arte 

jabeen ikuspuntutik balio hauek jabetza-eskubideei mugak ezartzera etorri dira 

gehienbat (Elorrieta, 2001).  

Populazioak basoei zuzendutako eskari berriei nolako erantzuna eman maila 

politikoan erabaki behar da.  Basoen izaera multifuntzionalak eskaintzen dituen aukerak 

kontuan izanik, Baso Administrazioak bere jarrera agertu behar du. Behin funtzio 

guztiek baso-politikan izango duten pisua erabaki ondoren, baso-kudeaketa iraunkorrak 

gizarteari eskainitako kanpo-eragin positiboak zelan finantzatu erabaki behar da. 

Rojasentzat (1999b) honek premiazkoa bihurtzen du basoei buruzko akordio sozial 

handi bat erdiestea lurralde-eremu guztietan, hala nola, maila autonomikoan, estatalean, 

Europako Batasunean eta munduan. 
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IV. ATALA. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BASO 

SEKTOREA 

Sarrera  

Euskal baso-sektorearen gaurko egoera iraganean aplikatutako politiken 

ondorioa da neurri handian; beste garai bateko ikuspegia, beharrizanak eta interesak 

kontuan hartzen zituzten politiken ondorioa. Zenbait interes-taldek basoek bete 

beharreko funtzioei buruz defendatu dituzten jarrerek eragin zuzena izan dute baso-

politikak izandako bilakaeran.  

1940tik aurrera radiata edo insignis pinuak Bizkaia eta Gipuzkoan izan zuen 

hedapen aparta Espainiako Estatuko baso-politikaren testuinguruan ulertu behar da. 

Garaiko planteamendu produktibisten helburua basoa industriaren lehengai-iturri 

bihurtzea zen, horrek sor zitzakeen ondorio negatiboak kontuan hartu gabe. Bizkaia eta 

Gipuzkoako kasuan nekazaritzaren krisiak, industriaren enplegu-eskariak eta hirietarako 

exodoak bultzatu zituzten hazkunde azkarreko espezieen landaketak. 1940tik aurrera 

hazkunde geldoko espezie hostozabalak (haritzak, pagoak, gaztainondoak, etab.), nahiz 

eta isurialde atlantikoko landaretza tipikoaren oinarria izan, baztertuta geratu ziren, 

euren ordez hazkunde azkarreko espezieen sailak ugalduz, radiata pinuarenak batik bat. 
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Egoera honek eta espezie hauetan oinarriturik praktikatzen den basogintza-

ereduak  garrantzizko ondorio ekologikoak eragin dituzte lurzoruan, biodibertsitatean 

eta paisaian. Era berean, baso mota hauek multifuntzionaltasuna –basoguneen 

ezaugarrietariko bat– ezabatzera etorri dira, beste ondorio batzuen artean populazioaren 

aisialdirako aukerak murriztuz. 

Atal honetan EAEko baso-sektorearen ezaugarriak, baso-politika produktibistak 

sortutako krisi ekologikoa eta gaur baso-sektoreak bizi duen krisi ekonomikoa aztertzen 

dira. Bederatzigarren kapituluan, informazio estatistikoan oinarrituz, Euskal Autonomia 

Erkidegoko baso-sektoreak egun aurkezten duen egoera aztertzen da azalerari, 

espezieei, jabetzaren egiturari, zur-produkzioari eta enpleguaren egoerari dagokionez. 

1950etik aurrera burututako radiata pinu-landaketa handiek espezie hau bihurtu dute 

EAEko baso-sektorearen gune, bai egiten duen ekarpen ekonomikoarengatik eta bai 

ingurumenean eragiten dituen ondorioengatik.  

Hamargarren kapituluan, lehendabizi eredu produktibistaren garapena azaltzen 

da Espainiako Estatuko baso-politikaren testuinguruan, gero eredu honen krisi 

ekologikoa eta ekonomikoa aztertzeko. Eredu produktibistak basoen ekoizpen-funtzioa 

jarri zuen lehen mailan, basoak industriaren zur-hornitzaile bihurtuz eta tradizionalki 

izan dituzten beste erabilera batzuk baztertuz. Eredu produktibista Euskal Herrian 

erregimen frankistaren ezarpenarekin batera hasten da nagusitzen, bigarren mundu-gerra 

amaitzean nazioartean ere eredu horren aldeko iritzik hedatzean. 1970etik aurrera eredu 

produktibistaren krisi ekologikoa agerian jarri zen eta baso-politika kritika ugari jasaten 

hasi zen. Kritika hau oso politizatua zen Euskal Herriaren kasuan, gizartearen zati batek  

eredu horrek sortutako pinu sail handiak erregimen frankistarekin identifikatzean. 

Kontuan izan behar da euskal gizarteak idealizatuta zuen garrantzizko gune sinboliko 

bat –euskal baserria eta bere inguruko paisaiak– suntsitzera zetorrela pinua. Hala ere, 

pinu-landaketek bere horretan jarraitu izan dute gerora ere. Dena den, gaur sektorea 

krisian aurkitzen da azken urteetan zuraren prezioek izandako beherakadaren ondorioz. 

Beraz, baso sailek sortutako krisi ekologikoa bideratu beharraz gain, krisi ekonomikoari 

ere irtenbidea aurkitu beharrean aurkitzen da gaur Baso Administrazioa. 
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9. EAEKO BASO SEKTOREAREN EGITURA 

Euskal Autonomia Erkidegoko baso-sektoreak gaur aurkezten duen egoera 

aurreko hamarkadetan hartutako erabakien ondorioa da batez ere, zuhaitzak landatzen 

direnetik mozten direnera urte kopuru handia igaro behar izaten baita. 

EAEn baso-politikak lurraldearen erdia baino gehiago kudeatzen du,  bertako 

azalera osoaren %55 azalera zuhaiztua baita. Baso-sektoreak ekarpen urria egiten duen 

arren ekonomiaren balio erantsira eta enplegura, bere garrantzia handia da lurraldearen 

okupazioari dagokionez. Beraz, sektore hau datu ekonomiko hutsei begiratuz 

esanguratsua ez den arren, eragin handia du lurralde osoko ingurumenaren egoeran.  

Azalera zuhaiztuaren ehunekoa handia izan arren –handiena Espainiako Estatuan 

eta handienetarikoa Europako Batasunean– goranzko joera agertzen du oraindik ere. 

Espezie hostozabalek ere joera bera erakusten dute. Koniferoek, eta hauen barruan 

radiata espezieak, aldiz, beheranzko joera hartu dute 1980ko hamarkadatik honantz. 

Dena den, espezie hau da nagusi Gipuzkoan eta Bizkaian eta gaur egungo 

oihaneztapenetan ere gehien erabiltzen den zuhaitz mota da. Honek ondorio zuzenak 

ditu baso-kudeaketa iraunkorraren aplikazioan, espezie horren eragina dela-eta 

lurzoruan, biodibertsitatean, paisaian eta populazioaren aisialdirako erabileretan.  

EAEko baso-sektoreak aurkezten duen egoerak lotura zuzena du jabetzaren 

egiturarekin. Arabako lurraldean jabetza publikoa nagusi den bitartean, Atlantikoko 

isurialdean baso-azalera gehiena jabe pribatuen eskuetan aurkitzen da. Jabetza pribatuko 

basoetan, epe laburreko irabazi ekonomikoak lehenestean, hazkunde azkarreko 

espezieak nagusitu dira. Kudeaketa iraunkorraren aplikazioa errazagoa da basoak 

jabetza publikokoak direnean, kasu hauetan ez baita errentagarritasun ekonomikorik 

bilatzen modu zuzenean. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan jabetzaren egitura baso-

politika baldintzatzen duen funtsezko faktorea da.  
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9.1. Baso-azalera eta zuhaitz-espezieen banaketa  

Bai baso-azalerari eta bai espezieen banaketari dagokionez, 1960ko hamarkadan 

gertatu zen Euskal Autonomia Erkidegoan aldaketa handiena. Hamarkada horretan,  

baserrian oinarritutako nekazaritzaren krisiaren ondorioz, 150.000 hektarea baino 

gehiago landatu ziren, batez ere radiata pinua erabiliz. Aurrerantzean espezie hau 

bihurtuko da EAEko baso-sektorearen gune, bai arlo ekonomikoan eta bai  

ingurumenean duen eraginari dagokionez.  

9.1.1. Baso-azalera 

2005eko Baso Inbentarioaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko azalera 

osoaren (722.436 ha.) %54,9 (396.701 ha.) baso-azalera zuhaiztua da (Baso Inbentarioa 

2005)1. Espainiako Estatuko autonomia erkidegoen artean ehuneko hau handiena da2. 

Europako Batasunean (EB15) baso-tradizio handiko herrialde eskandinaviarrek 

(Finlandia [%69] eta Suedia [%62]) soilik dute ehuneko handiagoa3. Espainiako 

                                                 

1 2005eko Baso Inbentarioa EAEko baso-sektoreari buruzko laugarrena da. EAEko lurralde 
historikoen lehen Baso Inbentarioa ICONAk (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) egin zuen 
1971 eta 1972 bitartean. Baso Inbentario Nazional honetako datuak (ICONA, 1972), garaiko egitura 
administratiboa jarraituz, probintziaka agertzen dira. EAEko bigarren Baso Inbentarioa (Baso Inbentarioa 
1986) 1984-88 aldian burutu zuten Eusko Jaurlaritzako Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailak eta 
Espainiako MAPAk (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Inbentarioa 1988ko abenduan 
aurkeztu zen izenburu honekin: EAEko Baso Inbentarioa 1986. Hirugarren Baso Inbentarioa (Baso 
Inbentarioa 1996), 1996koa da. Lehenengoa eta hirugarren hau Estatu mailako inbentarioen (lehenengoa 
eta bigarrena, hurrenez hurren) esparruan egin izan dira. 1986koa EAErako bakarrik egin zen.  

2 Gipuzkoa eta Bizkaia dira Estatuan baso-azalera erlatibo handiena duten lurraldeak eta Araba 
laugarrena (Eusko Jaurlaritza, 2006c). 

3 EB15eko baso-azalera azalera osoaren herena da, ustiatzeko egokitzat jotzen diren basoek  87 
milioi hektarea inguruko azalera estaltzen dutelarik (Pons, 2004). Europan baso-azalera zuhaiztuaren 
etengabeko gehikuntza gertatu da azken aldian, bai baso sailak ugaldu direlako eta bai eremu batzuetan, 
nekazaritza eta abeltzaintza abandonatzean, oihan naturala berreskuratu delako. Baso Administrazioen 
jokabidea, mozketei buruzko legeak murriztaileagoak egitean eta oihaneztapen-politikak bultzatzean, 
garrantzizkoa izan da susperraldi horretan. Europa hegoaldeko alde batzuetan (Frantziako Landak, 
Kantauri aldeko basoak, Portugalgo iparraldea) jabe pribatuak izan dira, batez ere, landaketak burutu 
dituztenak (Cantero, 2003).  
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Estatuan eta EBn ehuneko hori %28 eta %33 da, hurrenez hurren (ikus 9.1. eta 9.2. 

grafikoak). 

9.1. grafikoa. Azalera zuhaiztua Autonomia Erkidegoka 
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Iturria: IKT (1999) eta 2005eko Baso Inbentarioa EAErako. 

 

9.2. grafikoa. Azalera zuhaiztua EBko herrialdeetan 
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Iturria: Sáenz eta Cantero (2001a) eta 2005eko Baso Inbentarioa EAErako. 
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Beraz, EAEn lurraren erabilera nagusiena baso-erabilera da. EAEko baso-

azalera osoa antzerako ehunekoetan banatzen da hiru lurralde historikoen artean (ikus 

9.3. grafikoa). Dena den, Arabak du baso-azalera handiena (141.515 ha.), EAEkoaren 

%36. Gipuzkoako baso-azalera 124.540 hektareakoa da (%31) eta Bizkaikoa  130.646 

hektareakoa (%33) (Baso Inbentarioa 2005). 

         9.3. grafikoa. EAEko baso-azaleraren banaketa (2005) 

36%
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Araba
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Iturria: EAEko 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

Lurraldeka, eta azalera zuhaiztuari dagokionez, ehuneko handienak Gipuzkoak 

(%63) eta Bizkaiak (%59) dituzte, EAEko batezbestekoaren (%54,9) gainetik. Araban, 

aldiz, nahiz eta hiruretatik baso-azalera handiena izan, ez da heltzen bere azalera 

geografikoaren erdira (%46,6). 

9.1. taula. Azalera zuhaiztua lurraldeka 

Lurraldea 
Baso-azalera 

zuhaiztua 
(ha) 

Azalera 
geografikoa 

(ha) 

Az. zuhaizt./ 
Az. geograf. 

(%) 

Populazio 
osoa 

Azalera 
zuhaiztua 
biztanleko 

Araba 141.515 303.456 46,6 286.387 0,49 

Gipuzkoa 124.540 197.748 63,0 673.563 0,18 

Bizkaia 130.646 221.232 59,0 1.122.637 0,11 

EAE 396.701 722.436 54,9 2.082.587 0,19 

Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko eta EUSTATen 2001eko Populazio-Erroldako (EUSTAT, 
2003) datuetan oinarriturik egina. 
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Lurralde bakoitzaren azalera zuhaiztua eta populazioa erlazionatzean ratio 

handiena Arabak lortzen du (0,49 ha. biztanleko). Gipuzkoa (0,18), eta  batez ere 

Bizkaia (0,11), EAEko batezbestekoaren (0,19) azpitik aurkitzen dira.  

EAEko dentsitate demografiko handiaren eraginez4, azalera zuhaiztua per capita 

txikia da (0,19 ha/bizt), Estatu osoko batezbestekoa (0,35 ha/bizt.) eta EB 15ekoa (0,30 

ha/bizt.) baino txikiagoa, baina beste herrialde batzuetakoa (Alemania: 0,13 ha/bizt., 

edo Erresuma Batua: 0,05 ha/bizt.) baino handiagoa. Lortutako batezbestekoa aztertzean 

kontuan hartu behar da EAE hedadura urriko eta populazio-dentsitate handiko 

Erkidegoa dela. Bere azalera geografikoa per capita ere txikia da (0,34 ha/bizt.), 

Estatuko batezbestekoaren (1,3 ha/bizt.) oso behetik. Beraz, EAEko lurralde osoa 

zuhaitzez estalita balego ere, azalera zuhaiztua per capita  nahiko txikia izango litzateke 

(IKT, 2002). 

Baso-azalera zuhaiztuaren bilakaera aztertzen badugu, azken hamarkadetan 

EAEn  gora egin duela konturatzen gara, 396.701 hektareara heldu arte 2005ean (ikus 

9.4. grafikoa). Gorakada handiena (150.000 ha.) 1960ko hamarkadan gertatu da. 1972tik 

1986ra bitartean ere azalera zuhaiztuak hazkundea izan du (31.000 ha.), baina aurreko 

hamarkadakoa baino askoz apalagoa. 1986tik aurrera egonkortzeko joera hartu du, baina 

goranzko joera mantenduz (6.000 ha. inguruko hazkundea hamarkada bakoitzean). 
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9.4. grafikoa.  EAEko azalera zuhaiztatuaren 
bilakaera

 

Iturria: Mapa de vegetación (1960) [hemendik jasoa: Sáenz eta Cantero, 2001a] eta 
1972 (ICONA, 1972), 1986, 1996 eta 2005eko Baso Inbentarioetako datuetan 
oinarriturik egina. 

                                                 

4 2001eko Populazio-Erroldaren arabera, populazio-dentsitatea EAEn 287,9 biztanlekoa da km2-
ko, baina dentsitate hau desberdin banatzen da hiru lurralde historikoen artean: Arabako batezbesteko 
dentsitatea  94,1 da, Bizkaikoa 509,4 eta Gipuzkoakoa 341,5 (www.eustat.es).   
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1972tik aurrera izandako igoera Araban gertatutako gehikuntzari zor zaio neurri 

handian. Hala ere, 9.2. taulan agertzen denez, azken hamarkadan lurralde horretan 

azalera zuhaiztuak beheranzko joera erakusten du. Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, 

goranzkoa, azken lurralde honetan bereziki. Dena dela, lurralde bi hauetan 1972tik 

hasita eta Araban 1986tik, azalera zuhaiztua hektarea kopuru horietan egonkortzen ari 

dela dirudi. 

9.2. taula. Azalera zuhaiztuaren bilakaera lurraldeka (ha) 

Lurraldea 1972 1986 1996 2005 

Araba 108.040 143.502 143.506 141.515 

Gipuzkoa 118.850 118.837 118.255 124.540 

Bizkaia 126.230 122.412 128.244 130.646 

EAE 353.120 384.751 390.005 396.701 

Iturria: 1972 (ICONA, 1972), 1986, 1996 eta 2005eko Baso Inbentarioetako datuetan 
oinarriturik egina. 

Gaur egungo datuak aztertuz, eta baso-azalerari dagokionez, egoera ezberdinak 

agertzen dira eskualdeen arabera. EAEko eskualde batzuetan, Kantauri aldekoetan 

bereziki, baso-azalerak balio oso handiak hartzen ditu, %65etik gorakoak zenbait 

kasutan. Eskualde hauek dira baso-azaleraren ehuneko handienak dituztenak: Goierri 

(%73), Deba Garaia (%73) eta Deba Behea (%66) Gipuzkoan; Markina-Ondarroa 

(%76), Arratia-Nerbioi (%70), Gernika-Bermeo (%68) eta Durangaldea (%65) 

Bizkaian. Beste muturrean Errioxa Arabarra agertzen da, bertan azalera zuhaiztua %12 

besterik ez baita (Baso Inbentarioa 2005). 

9.1.2. Espezieen banaketa  

EAEn bi alde bereizten dira nabarmen espezieen banaketari dagokionez. 9.3. 

taulan ikus daitekeenez, Atlantikoko isurialdean koniferoak (%61,2) nagusitzen dira 

hostozabalen (%38,8) aurrean. Mediterraneoko isurialdean, aldiz, hostozabalek (%77,7) 

hirukoiztu baino gehiago egiten dute koniferoek estaltzen duten azalera (%22,3). EAE 

osoa kontuan hartuz, koniferoak batez ere alde atlantikoan aurkitzen dira (168.461 ha.). 

Hostozabalen azalera banatuago agertzen da bi isurialdeen artean: 106.991 ha. alde 
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atlantikoan eta 94.173 ha. alde mediterraneoan. Azkenez, EAEko zur-produkzioaren 

oinarria den espeziea (radiata pinua) isurialde atlantikoan kokatzen da ia erabat. 

9.3. taula. Espezieen banaketa Atlantikoko eta Mediterraneoko isurialdeen artean 
(2005) 

Atlantikoko isurialdea  Mediterraneoko isurialdea  

ha. % ha. % 

Koniferoak 
      Radiata 

168.461 
135.465 

61,2 
49,2 

27.076 
  2.002 

22,3 
1,6 

Hostozabalak 106.991 38,8 94.173 77,7 

Guztira 275.452 100,0 121.249 100,0 

Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

Egun, EAEko azalera zuhaiztuan (396.701 ha.) espezie koniferoek %49 estaltzen 

dute eta hostozabalek %51 (ikus 9.4 taula). Baina lurraldeen artean alde handiak 

agertzen dira. Araban hostozabalak nagusi diren bitartean (%72), Gipuzkoan, eta batez 

ere Bizkaian, alderantzizkoa gertatzen da, hauetan koniferoak nagusitzen baitira. EAEko 

koniferoen %80 Bizkaian eta Gipuzkoan kokatzen da; aldiz, hostozabalen erdia baino 

gehiago  (%51) Arabako lurraldean aurkitzen da. Gipuzkoan espezie koniferoek bertako 

baso-azaleraren %56 hartzen dute eta hostozabalek %44. Bizkaian ehuneko hauek %66 

eta %34 dira, hurrenez hurren.  

9.4. taula. Espezie koniferoen eta hostozabalen banaketa (2005) 

 
Koniferoak 

(ha.) 
Hostozabalak 

(ha.) 
Guztira  

(ha.) 
Koniferoak 

% 
Hostozabalak

% 

Araba 39.485 102.030 141.515 28 72 

Gipuzkoa 70.232 54.308 124.540 56 44 

Bizkaia 85.820 44.826 130.646 66 34 

EAE 195.537 201.164 396.701 49 51 

Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

Gainera, Bizkaiari dagokionez, kontuan izan behar da eukaliptoaren kasua. 

Nahiz eta bere ezaugarri fisiologikoengatik hostozabalen taldean sartu, ingurumenean 
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eta paisaian dituen ondorioengatik, populazioaren artean duen irudiagatik eta hazkunde 

azkarrekoa izateagatik, radiata pinuarekin  parekatzen da. Eukalipto sailek garrantzi 

gutxi hartzen dute Araban (207 ha.) eta Gipuzkoan (228 ha.), baina Bizkaian, 2005eko 

inbentarioaren arabera, 12.588 hektareako azalera hartzen dute, hostozabalen  laurdena 

baino gehiago (%28)5. Beraz, eukaliptoak hostozabalen taldetik kanpo kokatuz gero, 

espezie hostozabalek Bizkaiko baso-azaleraren laurdena (%24,7) besterik ez lukete 

estaliko, ez %34. 

Espezieen bilakaerari dagokionez, eta EAE osoa kontsideratuz, hirurogeiko 

hamarkadan koniferoek izandako gorakada handia nabarmendu behar da, hamarkada 

horretan, geroago ikusiko denez, radiata pinuak ia bikoiztu egin baitzuen bere azalera6. 

1986 arte koniferoen azalera gehituz joan da, baina azken bi hamarkadetan beheranzko 

joera erakusten du (9.5. grafikoa). Hostozabalen azalera, ostera, etengabe joan da 

gehituz, eta 1960tik hona bikoiztu egin da (96.039 ha. 1960an eta 201.164 ha. 2005ean). 
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9.5. grafikoa. Konifero eta hostozabalen bilakaera EAEn 
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Iturria: Mapa de vegetación (1960) [hemendik jasoa: Sáenz eta Cantero, 2001a] eta 

1972 (ICONA, 1972), 1986,  1996 eta 2005eko Baso Inbentarioetako 
datuetan oinarriturik egina. 

                                                 

5 Klima epela behar izatean, Plentzia-Mungia (4.177 ha.) eta Gernika-Bermeo (2.369 ha.) dira 
Bizkaian eukalipto gehien landatzen diren eskualdeak, batez ere eucalyptus globulus spp. barietatea (Baso 
Inbentarioa 2005). Barietate hau da lehengai baloratuena munduan paper-ekoizpenerako (Tejedor, 2006). 
Altitude handiagoetara ondo egokitzen den barietate bat ere (eucalyptus nitens) ugalduz doa Bizkaiko 
beste eskualde batzuetan, hala nola Enkarterrietan, Arratia-Nerbioi eta Durangaldean. Dena den, barietate 
honen landaketak urriak dira oraingoz.  

6 Urte horietan, 1956ko izozte handien ondoren, 80.000 hektarea radiata pinu eta txanda 
ertaineko koniferoen 20.000 ha. inguru landatu ziren. 
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Gaur egun, aipatu bezala, Arabako lurraldean hostozabalak nagusi diren 

bitartean, Bizkaia eta Gipuzkoako azalera zuhaiztuaren zatirik handiena koniferoek 

hartzen dute. Hurrengo taulan (9.5. taula) agertzen da koniferoen eta hostozabalen 

barruan espezie esanguratsuenek duten garrantzia lurralde bakoitzean. 

9.5. taula. Espezieen banaketa lurraldeka (ha). 2005 

Espeziea Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE 

Radiata pinua (Pinus radiata/insignis) 14.819 49.973 72.674 137.466 

Laritza (Larix sp.) 618 6.502 1.017 8.137 

Lawson altzifrea (Chamaecyparis 
Lawsoniana) 

697 760 1.868 3.325 

Basa-pinua (Pinus sylvestris) 16.604 140 490 17.234 

Larizio pinua (Pinus nigra) 3.523 6.941 3.096 13.560 

Itsas pinua (Pinus pinaster) 848 1.103 5.311 7.262 

Beste konifero batzuk 2.376 4.813 1.364 8.553 

Koniferoak guztira 39.485 70.232 85.820 195.537 

Haritza1 4.655 10.270 3.233 18.158 

Pagoa (Fagus sylvatica) 32.342 17.390 4.824 54.555 

Artea (Quercus ilex) 20.203 2.312 4.774 27.289 

Erkametza (Quercus faginea) 26.491 132 480 27.103 

Ametza (Quercus pyrenaica) 11.791 174 316 12.281 

Hostozabal sailak  770 1.279 508 2.557 

Ibaiertzetako basoak 2.037 825 1.422 4.284 

Baso misto atlantikoa 1.717 19.086 14.857 35.660 

Eukaliptoa (Eucaliptus sp.)2 207 228 12.588 13.023 

Beste hostozabal batzuk 1.817 2.612 1.824 6.254 

Hostozabalak guztira 102.030 54.308 44.826 201.164 

Guztira 141.515 124.540 130.646 396.701 
1 Espezie hauek biltzen ditu: haritz kanduduna (quercus robur), haritz kandugabea (quercus petraea) eta 

haritz amerikarra (quercus rubra). 
2 Espezie hauek biltzen ditu: eucalyptus globulus, eucalyptus nitens eta beste eukalipto mota batzuk. 
Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 
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Taula honetako daturik aipagarriena radiata pinuak EAEn hartzen duen azalera 

da (137.466 ha.), eta azalera horren erdia  baino gehiago (72.674 ha.) Bizkaian aurkitzen 

da. Aldiz, lurralde honetan hostozabalek garrantzi gutxiago dute; 44.826 ha. estaltzen 

dituzte orotara, baina kontuan izan behar da, lehen esan  bezala, horietatik 12.588 ha. 

eukalipto sailei dagokiela. Gipuzkoan ere radiata pinudiek azalera handia hartzen dute 

(ia 50.000 ha.), baina lurralde honetan koniferoen eta hostozabalen arteko egoera 

orekatuagoa da Bizkaiko kasuarekin alderatuz. Bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, 

hostozabalen azaleraren zatirik handiena baso misto atlantikoak hartzen du, haritza, 

pagoa edo artea bezalako espezieen aurretik. Araban, azkenez, hostozabalek hartzen 

dute azalera handiena; hauen artean pagoa (32.342 ha.), erkametza (26.491 ha.) eta artea 

(20.203 ha.) dira espezie zabalduenak. Lurralde honetan koniferoen artean basa-pinuak 

du hedadura handiena (16.604 ha.), radiata pinua ez baita  15.000 hektareara heltzen. 

9.1.3. Espezieen banaketa eskualdeka 

EAEko eskualde bakoitzeko radiata-azalera bertako azalera zuhaiztuarekin 

erlazionatzean, argi azaltzen da espezie honek Bizkaian eta Gipuzkoan duen 

nagusitasuna (ikus 9.1. irudia). Nagusigo hau lurralde bi hauetako eskualde guztietan 

ageri da, Plentzia-Mungiako eskualdean izan ezik, non eukaliptoa nagusitzen den.  

Radiata pinua bezala, eukaliptoa ere espezie aloktonoa da, baina oso ondo 

egokitu da EAEko itsasaldeko lurretara. Hazkunde azkarreko espezie bi hauek 

Europako produktibitate handienetarikoak lortzen dituzte EAEn (IHOBE, 2005:52). 

Arabako lurraldean espezie hostozabalak (pagoa, artea eta erkametza) eta basa-pinua 

dira nagusi.  

Eukaliptoa Australiakoa da jatorriz, baina ezin hobeto egokitu da Kantauri 

aldeko lurretara, alde honek dituen ezaugarriengatik: lurzoru aberatsa, itsas klima, 

tenperatura epelak eta euri ugari. Beste espezie batzuk baino hazkunde azkarragoa 

duenez, irabaziak epe laburrean lortzeko aukera eskaintzen du. Kantauri aldean gehien 

hedatu den barietatea Eucalyptus globulus (eukalipto zuria edo eukalipto arrunta) da. 

Barietate hau 400-500 m-tik gora ez denez ondo egokitzen, Bizkaia eta Gipuzkoako 

eukalipto sailak itsasotik hurbil dauden lurretan aurkitzen dira. Bostehun metrotik gora 

Eucalyptus nitens barietatea erabiltzen da, hobeto egokitzen delako hotzera eta 

izozteetara. Azken urteotan ugaldu egin dira eukalipto sailak isurialde atlantikoan. 
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Eukaliptoaren ekoizpena berria da eta ez dago, radiata pinuaren kasuan bezala, alde 

guztiek onartutako prozedura estandarizaturik basoak tasatzeko eta salerosketak egiteko 

(Idoiagabeitia eta Fernández, 2001). Beharrezkoa da, tasazio eta salerosketak arintzeko, 

eta ziurgabetasuna ekiditeko, alde guztiek erabat onartuko dituzten kubikazio-taulak 

lantzea, zur-bolumenaren kalkuluak bermearekin egin ahal izateko. 

9.1. irudia. Espezie nagusiak eskualdeka EAEn 

 

 
Iturria: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net. 

Radiata pinua da garrantzi ekonomiko handiena duen espeziea, baina, era 

berean, bere ezaugarri eta ustiatzeko moduagatik lurzoruan eta paisaian ondorio 

kaltegarrienak eragiten dituen espeziea da, eukaliptoarekin batera. Beste aldean espezie 

hostozabalak aurkitzen dira, baso-ustiapenari dagokionez esangura gutxirekin baina 

onura ugari eskainiz gizarte osoari.  

9.6. taulak eskualde bakoitzak aurkezten duen egoera islatzen du. Taula horretan 

agertzen denez, egoera oso desberdina da EAEko hiru lurraldeen artean.  
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9.6. taula. Radiata eta eukaliptoak versus hostozabalak EAEko eskualdeetan (2005) 

Eskualdea 

 

Azalera 
zuhaiztua 

(ha) 

 

Radiata 
azalera 

(ha) 

 

Eukalipto 
azalera 

(ha) 
 

 

Hostozabal
azalera1 

(ha) 

 

Radiata 
eta 

eukaliptoa
/Azalera 

zuhaiztua 
(%) 

 

Hostozab. 
/Azalera 

zuhaiztua
(%) 

Arabako Lautada 29.172 475 0 25.661 1,6 88,0 

Arabako Kantauri 
Aldea 

19.513 10.855 206 6.678 56,7 34,2 

Gorbeia Inguruak  24.951 3.423 1 17.348 13,7 69,5 

Arabako 
Mendialdea 

33.528 55 0 31.564 0,2 94,1 

Arabako Haranak 30.621 11 0 17.568 0,0 57,4 

Arabako Errioxa 3.731 0 0 3.004 0,0 80,5 

ARABA 141.515 14.819 207 101.823 10,6 71,9 

Deba Goiena 24.943 12.948 8 7.594 51,9 30,4 

Deba Behea 11.919 7.226 67 4.000 61,2 33,5 

Behe Bidasoa 3.134 569 9 2.058 18,4 65,6 

Donostialdea 15.543 3.747 93 9.192 24,7 59,1 

Goierri  28.137 9.695 3 12.543 34,5 44,5 

Tolosaldea 22.563 6.468 30 11.702 28,8 51,8 

Urola Kosta 18.300 9.321 17 6.992 51,0 38,2 

GIPUZKOA 124.540 49.973 228 54.081 40,3 43,4 

Arratia-Nerbioi 28.122 16.588 221 7.418 59,8 26,4 

Durangaldea 20.602 14.547 150 4.013 71,3 19,5 

Enkarterriak 24.389 12.366 2.432 7.312 60,7 30,0 

Gernika-Bermeo 18.840 11.384 2.369 4.115 73,0 21,8 

Bilbo Handia 13.140 4.045 2.480 4.405 49,6 33,5 

Markina-
Ondarroa 

15.583 11.969 760 2.487 81,7 16,0 

Plentzia-Mungia 9.969 1.774 4.177 2.488 59,7 24,9 

BIZKAIA 130.646 72.674 12.588 32.238 65,3 24,7 

EAE 396.701 137.466 13.023 188.141 37,9 47,4 
1Ez du eukaliptoa biltzen. 
Iturria: EAEko 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 
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Araban radiata pinuak -gehi eukaliptoak- bertako azalera zuhaiztuaren %10,6 

baino ez du hartzen; hostozabalek, aldiz, %71,9 estaltzen dute. Kantauri aldeko lurretan 

izan ezik, Arabako eskualde guztietan nagusitzen dira hostozabalak, eta beti balio oso 

handiekin. Gipuzkoan antzerako ehunekoa lortzen dute radiata pinuak (gehi 

eukaliptoak) eta hostozabalen espezieek: %40,3 eta %43,4 hurrenez hurren. Lurralde 

honetan radiatak presentzia handiena Deba Goiena, Deba Behea eta Urola-Kostako 

eskualdeetan du, azalera zuhaiztuaren %50etik gora hiru kasuetan. Dena den, 

Gipuzkoako zenbait eskualdetan hostozabalek ere %50etik gorako ehunekoa hartzen 

dute. Hala gertatzen da Behe Bidasoa, Donostialdea eta Tolosaldeko eskualdeetan. 

9.6. taularen arabera, Bizkaian agertzen da radiata –gehi eukaliptoen– eta 

hostozabalen artean alde handiena. Hazkunde azkarreko bi espezie horiek %65eko 

ehunekoa hartzen dute, hostozabalak azalera zuhaiztuaren laurdena besterik ez diren 

bitartean. Bizkaiko ia eskualde guztietan nagusitzen dira radiata eta eukaliptoen sailak, 

balio handiak hartuz zenbait kasutan. 

Radiata pinua da gaur egun EAEko baso-sektoreko espezie nagusia, bai azalerari 

(azalera zuhaiztuaren %34,6), bai zur-bolumenari (%52) eta bai mozketa kopuruari 

(%80-%90) dagokionez. Bere inguruan sortzen diren magnitude sozioekonomikoak 

direla eta, radiata pinua bilakatu da, aspaldidanik, EAEko baso-sektorearen ardatza 

(Nekanet)7. Eta EAE barruan, esan bezala, isurialde atlantikoan hartzen du radiataren 

ustiapenak berebiziko garrantzia.  

9.1.4. Radiata espeziearen garrantzia EAEn 

Espainiako Estatuko batezbesteko zur-produkzioa 1.987-1.996 aldian 15 milioi 

m3-koa izan zen (gehi 4 milioi estereo inguruko egur-produkzioa). Produkzio honen 

%75 Kantauri aldean lortua izan zen, batez ere jabetza pribatuko basoetan (basoen 

azaleraren  %77) eta nagusiki hiru espezie erabiliz (ekoizpenen bi heren radiata pinutik, 

itsas pinutik eta eukaliptotik etorri da). Beraz, Estatuko beste aldeetan lortzen den zur-

                                                 

7 (http://www.nekanet.net/naturaleza/forestal/bosque/distribucion.htm.) 
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produkzioak eta beste espezie batzuetan oinarritutakoak garrantzi erlatibo gutxi du 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

Espainiako Estatuan radiataren azalera handiena Euskal Autonomia Erkidegoan 

aurkitzen da (137.466 ha.), Kantauri aldeko beste Autonomia Erkidego guztiek batera 

baino hektarea kopuru handiagoa biltzen baitu (ikus 9.7. taula). Galizia da EAEren 

ostean  hektarea kopuru handiena duena (72.000 ha.), eta jarraian Kantabria (17.000 ha.) 

eta Asturias (16.000 ha.) agertzen dira. Hori dela eta, EAEko radiata-azalerak Estatuko 

radiata-azalera osoaren erdia baino gehiago hartzen du (%52,4); Galiziako azalerak 

Estatukoaren %27,5 ordezkatzen du. Autonomia Erkidego bakoitzeko baso-azaleran 

radiata pinuak hartzen duen ehunekoari dagokionez ere, EAEk du ehuneko handiena 

(%34,6). Distantzia handira agertzen dira Kantauri aldeko beste Erkidegoak: Kantabria 

(%10), Galizia (%7) eta Asturias (%4).  

9.7. taula. Radiata pinua Estatuko Autonomia Erkidegoen artean 

 
Autonomia 
Erkidegoa 

 

Radiata- 
azalera 

(ha) 

Azalera 
zuhaiztua 

(ha) 

Radiat. azal. Aut.Erk. 
/Rad. azal. Estatua 

(%) 

Radiat. azal. Aut.Erk. 
/Az. zuhaizt. Aut.Erk. 

(%) 

EAE 137.466 396.701 52,4 34,6 

Nafarroa 8.890 372.468 3,4 2,4 

Andaluzia 3.575 2.106.251 1,3 0,2 

Asturias 16.257 368.129 6,2 4,4 

Galizia 71.883 1.045.377 27,5 6,9 

Gaztela-Leon  2.899 2.119.139 1,1 0,1 

Kanariak 3.635 104.914 1,4 3,5 

Kantabria 16.880 165.543 6,4 10,2 

Beste batzuk 815 7.232.831 0,3 0,0 

ESTATUA 262.301 13.911.353 100,0 1,9 

  Iturria: Michel (2004) eta 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

EAE barruan Bizkaiko baso-sektorean hartzen du radiata espezieak garrantzi 

handiena, bertako azalera zuhaiztuaren %55era iristen baita (ikus 9.8. taula). Gipuzkoan 

ere garrantzi handia du espezie honek, bertako azalera zuhaiztuaren %40 estaltzen baitu. 

Araban ez da esanguratsua espezie hau, bertako baso-azaleraren %10,5 besterik ez baitu 

ordezkatzen. 
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     9.8. taula. Radiata pinuaren garrantzia lurraldeka EAEn (2005) 

Lurraldea Radiata pinua (ha.) Azalera zuhaiztua (ha.) % 

Araba 14.819 141.515 10,5 

Gipuzkoa 49.973 124.540 40,1 

Bizkaia 72.674 130.646 55,6 

EAE 137.466 396.701 34,6 

  Iturria: EAEko 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

Bestalde, 9.6. grafikoak adierazten duenez, EAEko radiata-azalera osoaren 

(137.466 ha.) erdia baino gehiago (%53) Bizkaiko lurraldean aurkitzen da, %36 

Gipuzkoan eta %11 Araban. 

9.6. grafikoa. Lurraldeen partaidetza EAEko radiataren azaleran (%) 

11%

36%53%
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Bizkaia

 
Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

Lehenago aipatu den bezala, baso-erabilerak balio oso handiak (%65etik 

gorakoak) hartzen ditu EAEko isurialde atlantikoko hainbat eskualdetan, baina kontuan 

hartu behar da radiata pinuari dagokiola azalera horren zati handiena, batez ere 

Bizkaian. Izan ere, radiata pinua da isurialde atlantikoko espezie nagusia, baso 

autoktonoak goi aldeetara mugatuz. Alde mediterraneoan baso-erabilerak hedapen 

urriagoa du, batez ere nekazaritza-eskualdeetan, baina, alde atlantikoan gertatzen ez den 

bezala, Araban azalera zuhaiztuaren ia hiru laurdena hostozabalez estalita dago (Baso 

Inbentarioa 2005). 
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9.1.5. Radiata espeziearen bilakaera 

Radiata espezieak nagusi izaten jarraitzen du EAEn, baina 1986tik honantz, 

baso-inbentarioetan islatzen denez, beheranzko joera hartu du. Radiataren azaleraren 

gutxitzea EAEn Bizkaia eta Gipuzkoan izandako beherakadaren ondorioa da (9.7. 

grafikoa). 
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9.7. grafikoa. Radiataren azaleraren bilakaera 
lurraldeka (1986-2005)
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Iturria: 1986, 1996 eta 2005eko Baso Inbentarioak. 

Hostozabalen azalerak, aldiz, lehenago ere ikusi denez, goranzko joera agertzen 

du EAEn. Nahiz eta Bizkaia eta Gipuzkoan hostozabalen azalerak ez duen Araban duen 

garrantzia, 1986tik aurrera etengabe haziz doa lurralde bi horietan (9.8. grafikoa). 
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  Iturria: 1986, 1996 eta 2005eko Baso Inbentarioak 
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Radiata pinuak gaur EAEko baso-sisteman duen garrantzia hamarkadak 

lehenago burututako landaketen ondorioa da. Hurrengo grafikoak espezie honek XIX. 

mendearen azkenetatik gaur arte izan duen bilakaera islatzen du. 

9.9. grafikoa. Radiataren azaleraren bilakaera EAEn 
(1898-2005)
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Iturria: (ICONA, 1972), 1986, 1996 eta 2005eko Baso Inbentarioak  
             eta (Michel, 2004) oinarritzat harturik egina. 

9.9. grafikoan ikus daitekeenez, XIX. mendearen azkenetan lehen landaketak 

burutu zirenetik, 50 urteko aldian azalera apurka-apurka gehituz joan zen. Hurrengo 25 

urteetan radiata sailak neurri handian gehitu ziren, ia zortzi aldiz biderkatzeraino 

1948ko azalera. 1970 eta 1980ko hamarkadetan radiata sailak 160.000 ha. inguruan 

egonkortu ziren, baina hortik aurrera gutxitzen hasi ziren, nahiz eta oraindik maila oso 

altuan jarraitu. 

Radiataren azalera 1996tik 2005era bitartean 150.000 hektareatik  137.000 

hektareara jaitsi da. Hala ere, jaitsiera hau neurri batean erlatiboa da, zeren moztutako 

azalera kontuan hartu gabe, hots, pinuz landatutako azalera soilik hartuko balitz 

kontuan, espezie honen azalera egonkor mantendu baita 131.000 ha. inguruan. Azken 

aldi honetan gertatutako baso-jardueraren moteltzeak eta mozketa eta landaketaren 

arteko denbora-tartea laburtzeak eragin du moztutako azaleraren gutxitzea (Cantero et 

al., 2006:39). 
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Radiata pinuak lortutako errentagarritasun handiaren ondorioz, 1950-1973 aldian 

espezie honen azalerak gorakada handia izan zuen. Baina 1970eko hamarkadatik 

aurrera, aipatu den bezala, radiataren azalerak egonkortzeko joera hartu zuen. 1970etik 

aurrera oihaneztapen-kostuek izandako gorakadaren ondorioz jabeen errentagarritasun-

itxaropenak ahuldu egin ziren, eta horrek azal dezake, neurri batean behintzat, 

egonkortze hori. Hala ere, Muruak et al.-ek (Eusko Jaurlaritza, 2006c) baso-teknikari 

baten hitzak bilduz diotenak ere konbentzigarria dirudi. Honen arabera, egonkortze 

horretan baso-inbertsioaren bidez itxaron zitekeen errentagarritasunak baino eragin 

handiago izan du beste arrazoi honek; alegia, 1970ean radiata pinuak estal zezakeen 

azalera guztia estaltzen zuela zegoeneko. 

1986tik aurrera radiataren azalerak behera egin du. 1980ko hamarkadan espezie 

honek lortutako barne-errendimenduaren tasak (BET) urte beteko eperako gordailuek 

eskainitako interesa baino handiagoa izaten jarraitzen zuen, baina aurreko hiru 

hamarkadetan zegoen aldea nabarmen murriztu zen. 1990eko hamarkadaren erditik 

aurrera, finantza-merkatuetako interes-tasek izandako beherakadaren ondoren, berriro 

handitzen da alde hori (Michel, 2004). Dena den, inbertsio- eta pentsio-fondoek 

irekitako inbertsio modu berriek, eta batez ere zuraren salmenta-prezioari buruzko 

mesfidantzak, beste arrazoi batzuen artean, eragin zuzena izan dute radiataren azalerak 

izan duen beheranzko joeran.  

9.1.6. Baso publikoen bilakaera 

Baso publikoetan hazkunde azkarreko espeziedun baso sailek izan duten 

bilakaerak adierazten du, neurri handian, baso-politikak eraman duen norabidea, baso 

horietan Administrazioak ez baitu oztoporik aurkitzen bere politika aplikatzeko. 

Michelen (2004) ustez, radiataren sarrerak garrantzizko eragina izan zuen euskal baso 

publikoen antzinako egituran. XIX. mendearen azkenetatik hasita gaur arteko aldi luzea 

kontuan hartuz, bi alderdi azpimarragarri agertzen dira (ikus 9.9. taula). Alde batetik, 

radiata baso publikoetan ere landatzen dela, azalera handiena Bizkaian hartuz (11.192 

ha.). Beste aldetik, hostozabalen azalerak baso publikoetan behera egin duela lurralde 

guztietan, Gipuzkoan eta Bizkaian bereziki. Lehen lurraldean hostozabalen azalera 1878 

eta 2005 urteen artean %58,6 gutxitu da eta bigarrenean  %60,5. 
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9.9. taula. Radiata eta hostozabalen azalera baso publikoetan (1878-2005) 

Radiata (ha.) Hostozabalak (ha.)1  

Lurraldea  
1878 

 
2005 

 
1878 

 
2005 

Hostozabalen 
∆   (%) 

1878-2005 

Araba - 5.157 114.999 83.461 -27,4 

Gipuzkoa - 3.748 34.138 14.120 -58,6 

Bizkaia - 11.192 30.110 11.879 -60,5 

EAE - 20.097 179.247 109.460 -38,9 
1Ez du eukaliptoa biltzen. 
Iturria: (Ministerio de Fomento, 1878 [hemendik jasoa: Michel, 2004]) eta 2005eko Baso 

Inbentarioa oinarritzat harturik egina. 

Azken hamarkadan, aldiz, aldatu egin da egoera eta baso publikoak ere azalera 

osoak agertzen duen joera bera erakusten ari dira (ikus 9.10. taula). Radiataren azalera 

baso publikoetan gutxitu egin da lurralde guztietan, batez ere Gipuzkoan (%28,4), 

hostozabalen azalera gehitu egin den bitartean (Araban izan ezik). Hostozabalen 

gehikuntza Gipuzkoan, eta batez ere Bizkaian, gertatu da, baina espezie hauen azalerak 

urria izaten jarraitzen du bi lurralde hauetan. EAE barruan Arabako baso publikoetan 

dute presentzia handiena hostozabalek, beste bi lurraldeen oso goitik. 

9.10. taula. Radiata eta hostozabalen azalera baso publikoetan (1996-2005) 

Radiata (ha.) Hostozabalak (ha.)1  

Lurraldea 1996 2005 

Radiataren 
∆   (%) 

1996-2005 
1996 2005 

Hostozabalen 
∆   (%) 

1996-2005 

Araba 5.442 5.157 -5,2 84.783 83.461 -1,6 

Gipuzkoa 5.238 3.748 -28,4 12.715 14.120 11,0 

Bizkaia 11.480 11.192 -2,5 6.165 11.879 92,7 

EAE 22.160 20.097 -9,3 103.663 109.460 5,6 
1Ez du eukaliptoa biltzen. 
Iturria: 1996 eta 2005eko Baso Inbentarioetako datuetan oinarriturik egina. 
 

9.2. Baso-sektorearen ekarpen ekonomikoa 

Baso-sektorearen ekarpena ekonomiaren balio erantsira eta enplegura oso urria 

da. Dena den, ez da ahaztu behar baso-sektorearen ekarpentzat kontabilitateak zur-

produkzioa soilik hartzen duela kontuan. Baso-ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzu 
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ekologiko eta sozialek ez dute merkatu-preziorik eta, ondorioz, ez dira kontuan hartzen 

agregatu makroekonomikoetan. Gaur egun euskal basoetan lortzen den interes 

komertzialeko produktu bakarra zura da. 

9.2.1. Basogintzako azken produkzioaren balioa  

Lehen sektoreak sortutako balio erantsia EAEko BPGaren %1 izan zen 2005ean 

(www.eustat.es). Baso-sektoreari dagokionez, urte horretan basogintzako azken 

produkzioa nekazaritzako azken produkzioaren %11,5 izan zen (Eusko Jaurlaritza, 

2006d). EAEn nekazaritzako azken produkzioaren erdia baino gehiago (%52) 

nekazaritza-azpisektoreari dagokio, %33 abeltzaintzari eta %12 basogintzako azken 

produkzioari (ikus 9.10. grafikoa). Egitura hau, azken urteetan gertatuko bilakaeraren 

ondorioa da. 1980ko hamarkadaren hasieran abeltzaintza-azpisektorearen ekarpena 

sektore osoaren azken produkziora %50 ingurukoa zen eta nekazaritza-azpisektorearena 

%25. Baina gaur egoera alderantzizkoa da, nekazaritzako zenbait produkzioren 

ekarpenagatik,  batez ere ardo-produkzioarena,  eta abeltzaintza jasaten ari den egoera 

txarragatik (Eusko Jaurlartiza, 2006d). Baso-sektorea murriztuz joan da bere partaidetza 

nekazaritzaren azken produkzioan eta gaur %12koa besterik ez da. 

9.10. grafikoa. Nekazaritzako Azken Produkzioaren banaketa EAEn (2005) 
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Iturria: 2005eko EAEko Nekazaritza-Sektorearen Kontuen  

 Aurrerapena   (Eusko Jaurlaritza, 2006d). 

Nekazaritza-sektorearen azken produkzioan azpisektoreek ez dute garrantzi bera 

hartzen hiru lurraldeetan (ikus 9.11. taula). Araban nekazaritza nagusitzen den bitartean 

(azken produkzioaren %78), Gipuzkoan eta Bizkaian abeltzaintzak hartzen ditu ehuneko 
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handienak, %51 eta %41, hurrenez hurren. Basogintzak Araban du pisu gutxien (azken 

produkzioaren %5) eta Bizkaian gehien (%19). Gipuzkoan %15eko ekarpena egiten du. 

9.11. taula. Nekazaritza-sektorearen Azken Produkzioa azpisektoreka eta lurraldeka 2005ean 
(milaka € eta %) 

EAE Araba Gipuzkoa Bizkaia  

Balioa % Balioa % Balioa % Balioa % 

Nekazaritza 
sektoreko 
azken 
produkzioa 

502.404 100,0 225.684 100,0 133.107 100,0 143.615 100,0 

Nekazaritza 266.600 53,1 175.969 78,0 40.038 30,1 50.595 35,2 

Abeltzaintza 164.569 32,8 37.512 16,5 67.928 51,1 59.129 41,2 

Basogintza 58.002 11,5 11.042 5,0 20.015 15,0 26.945 18,8 
Beste 
produkzio 
batzuk 

13.233 2,6 1.162 0,5 5.125 3,8 6.946 4,8 

Iturria: 2005eko EAEko Nekazaritza-Sektorearen Kontuen Aurrerapena (Eusko Jaurlaritza, 
2006d). 

Baso-sektoreak nekazaritzaren azken produkziora egiten duen ekarpenak behera 

egin du azken urteetan 9.11. grafikoak islatzen duen bezala. Nekazaritza-sektoreko 

Kontuen Aurrerapenaren arabera, azken lau urteetan beherakadak ez du etenik izan, 

%15etik %11,5era jaitsiz. Baso-sektoreak nekazaritzaren azken produkziora egiten duen 

ekarpena ez da egonkor mantentzen denboran zehar eta ez du joera finkoa erakusten, 

zuraren prezioak  merkatuan dituen gorabeheretara lotua baitago ekarpen hori. Dena 

den, azken aldi honetako prezioen bilakaera negatiboak eraginda, ekarpen horrek 

beheranzko joera nabarmena agertzen du. Honek,  batez ere Bizkaia eta Gipuzkoako 

kontuetan du eragina, lurralde hauetan hartzen baitu basogintzak garrantzi handiena.  
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9.11. grafikoa. Basogintzako Azken Produkzioaren (BAP) garrantzia Nekazaritzako 
Azken Produkzioan (NAP) EAEn 
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 2005eko datua aurrerapena da. 
Iturria: 2005eko EAEko Nekazaritza-Sektorearen Kontuen  

Aurrerapena  (Eusko Jaurlaritza, 2006d). 

Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaiaren arabera, 2005ko ekitaldiaren 

amaieran EAEko baso-sektorea 20.000 jabez osaturik zegoen. Halaber, 114 enpresa 

zeuden –2002an baino 18 gutxiago– kontratista, zerrategi eta  industria birrintzailearen 

artean (ikus 9.12. taula). Baso-sektoreak ekonomiara erantsitako balioa 2005ean 275 

milioi eurokoa izan zen, 2002an baino 52 milioi € gutxiago. Azpisektoreen produkzioari 

dagokionez, industria birrintzaileak (orea, papera, kartoia, taulak) lortzen du balio 

handiena (215 milioi €).  

9.12. taula. EAEko baso-sektorea: produkzioaren balioa. 2005 

 Enpresa- 
kopurua 

Produkzioaren balioa 
(milioi €) 

Baso-jabeak 20.000 39,1 

Zur-erosleak  (kontratistak) 60 58,6 

Zerrategiak 50 76,7 

Industria birrintzailea 4 215 

Baso-sektorea 20.114 (275) 
   Iturrria: Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaia (www.mahaia.org). 
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9.2.2. Baso-enplegua 

Lehen sektoreko populazio landunaren kopurua 11.200 zen 2005ean, ekonomia 

osoko populazio landunaren %1,2 (www.eustat.es). Baso-sektoreari dagokionez, sektore 

honen inguruan bildutako enpresek (jabeek kontrataturiko lana ere kontuan izanik) 

2.684 langile enplegatu zituzten 2005ean, 2002an baino 611 gutxiago (9.13. taula). 

      9.13. taula. EAEko baso-sektorea: enplegu kopurua. 2005 

 Enpresa- 
kopurua 

Enplegu- kopurua 

Baso-jabeak 20.000 370 

Zur-erosleak (kontratistak) 60 912 

Zerrategiak 50 890 

Industria birrintzailea 4 512 

Guztira 20.114 2.684 
       Iturrria: Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaia (www.mahaia.org). 

Enplegu kopuru osotik, baso-jabeek kontratatzen dituzten langileak eta 

kontratistek erabiltzen dituztenak basoan bertan egiten dute lan. Basoko lanaren kasuan 

beharrezkoa da datu hutsez gain enpleguen kalitatea ere  –alokairuei eta lan-baldintzei 

dagokienez– kontuan hartzea, baso-enplegu gehiena kalitate oso urrikoa baita8. Basoko 

alokairuak urriak dira manufaktura-industriarekin alderatuz; lan-istripuen tasa eta lanari 

loturiko gaixotasunen eragina, aldiz, oso handiak dira. 

Herrialde gehienetan basoko alokairuak zerrategietakoak baino txikiagoak izaten 

dira, hauek ere manufaktura-industriak ordaintzen dituen alokairuen batezbestekotik 

behera egonik. Baso-sektore indartsua eta dinamikoa duten herrialdeetan ere basoko 

langileen alokairuak ez dira erakargarriak izaten kasu askotan (Blombäck  eta Poschen, 

2003). 

Laneko segurtasunari dagokionez egoera erabat larria da. Lanaren Nazioarteko 

Erakundeak argitaratutako txosten batean azaltzen denez, baso-ustiapena hiru lan 

                                                 

8 Basoko lanean jarduera hauek sartzen dira: landaketa, garbiketak, inausketak, mozketak, 
materiala ateratzea eta zuraren garraioa. Langile kopuru handiena basoa botatzeak eskatzen du, hori 
izanik, baita, arrisku handieneko lana. 
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arriskutsuenen artean aurkitzen da ia herrialde guztietan9 (ILO, 1997). Espainiako 

Estatuan ikatz-meatzaritzaren ostean lan-istripu gehien sortzen dituen jarduera da 

basokoa eta Euskadiko Baso Plangintzaren (1994-2030) arabera, EAEn proportzioan 

baso-jarduerak du ezbehar kopuru handiena10.  

Mekanizazioan aurrerakuntza handia gertatu den arren, basoko lan gehiena orain 

ere fisikoki gogorra eta arrisku handikoa da. Lan-kontratuak somara izateak, hots, 

soldata burututako lanaren arabera jasotzeak, lanegun luzeak egitera behartzen ditu 

langileak, istripu-arriskua gehituz11. Laneguna hamar eta hamabi orduraino luzatzera 

behartuta aurkitzen dira langileak, alokairu urriak ordu gehiagoren bidez konpentsatzen 

saiatuz. Era berean, lan-erritmo bizia mantendu behar dute alokairu-maila egokia lortu 

ahal izateko. Baso-kudeaketaren iraunkortasun-maila neurtzeko erabiltzen diren irizpide 

eta adierazleek eta baso-zertifikazioko prozesuek basoko langileen lan-baldintzak 

kontuan hartu beharko lituzkete. 

Alokairuak industria eraldatzailekoak baino txikiagoak eta lan-baldintzak 

gogorragoak izatean, oso zaila da eskulan espezializatuarekin aritzea baso-sektorean. 

Basoko lan gehienetarako kualifikaziorik gabeko edo oso kualifikazio eskaseko 

eskulana erabiltzen da. Gainera, langileak oso loturik daude teknika tradizionaletara eta 

ez dira, oro har, prest agertzen berrikuntzak onartzeko. Baso-langile berriek praktikaren 

bidez ikasten dute; beste batzuen lan egiteko modua antzeratuz, alegia. Horregatik, 

baso-langile berri bakoitzak bere lana ikasi duen taldeko bertuteak eta akatsak hartzen 

ditu.  

Baso-sektoreko enplegu formalak beherakada handia izan du ia herrialde 

industrializatu guztietan azken hamarkadetan. Beherakada honen arrazoia eman diren 

                                                 

9 Zeelanda Berrian, baso-ustiapenak garrantzi handia duen herrialdea, lan-istripu larri guztien 
laurdenak basoko lanen bat du jatorri. 

10 Ezbeharrez gain, hain lan gogorrak gaitz larriak eragiten ditu baso-langileen gihar- eta hezur-
sistemetan. EAEn, basoko lan-baldintzei dagokienez, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 
Legea dago indarrean. Lege horretan arautzen dira baso-langileek hartu beharreko neurriak eta erabili 
beharreko babes-tresnak, baina tamalez, sarri askotan, arau horiek ez dira betetzen.  

11 Baso-langileak talde finkoetan biltzen dira, hiru-lau langilekoak normalean eta lana somara 
(metro linealeko, estereoko edo zuhaitzeko) egiten dute enpresa edo kontratista batentzat. Talde 
autonomo batzuk ere aritzen dira, normalean bi edo hiru baso-moztailez, eta materiala ateratzeko makina 
eta kamioia erabiltzen dituen beste langileren batez osatuak.  
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produktibitate-gehikuntzetan aurkitu beharko litzateke. Enplegu-bolumenaren jaitsiera 

beharrezko baldintzatzat har daiteke diru-sarrera maila eta lanaren kalitatea hobetzeko, 

baina baso-sektorean eragin urria izan du (FAO, 2005).  

Baso-enpleguaren etorkizunari dagokionez, bi arlo bereiztu beharra dago. Alde 

batetik, zur-produkziora loturiko enplegu tradizionala, eta bestetik, basoak gizarteari 

eskaintzeko gai diren ingurumen- eta aisialdi-zerbitzuetara loturiko enplegu berria. 

Enplegu tradizionalari dagokionez, aurrerakuntza teknikoak eta lan-metodo berriek 

eragindako produktibitate-gehikuntzek enplegua suntsituko dutela aurreikusten da. 

Aitzitik, basoen inguruko zerbitzuen eskari geroz eta handiagoak sor ditzakeen 

enpleguak (biodibertsitatearen kontserbazioari, aisialdiari edo turismoari lotuak 

nagusiki) gehituz joango direla aurreikusten da. Zerbitzu berri hauek, garrantzizko lan-

iturri bilakatzeaz gain, lanaren kalitatea hobetzeko aukera eskaintzen dute baso-

sektorean (Blombäck  eta Poschen, 2003). 

Hau lortzeko beharrezkoa da plangintza-prozesuetan baso-enplegua esplizituki 

tratatzea, garrantzizko aldagaitzat hartuz. Lehenago aztertu diren baso-kudeaketa 

iraunkorrerako irizpide eta adierazleek ere enpleguari eta enplegu-aukerei buruzko 

informazio iraunkorra bildu beharko lukete. Alde askotako ekimena da beharrezkoa  

basoen inguruan sortzen ari diren aukerak enplegu berri bilaka daitezen. Hori dela eta, 

datozen urteetan alde handiak agertuko direla aurreikusten da herrialdeen artean. 

9.3. Baso-sektorearen alde instituzionala 

Baso-kudeaketa iraunkorraren kontzeptua gauzatzeak, ikusi den bezala, basoen 

erabilera multifuntzionala errealitate bihurtzea esan nahi du. Baina erabilera horren 

gauzatzea baso-sektoreko egitura instituzionalaren mende dago neurri handian. Esparru 

instituzionalean baso-jabetzaren egitura bihurtzen denez funtsezko aldagaia, basoen 

kudeaketa multifuntzionalaren aplikazioak zailtasun berezia hartzen du EAEn, 

Gipuzkoa eta Bizkaian batez ere, lurralde hauetan jabetza pribatua nagusitzen baita. 

9.3.1. Jabetzaren egitura 

Mundu mailan basoak jabetza publikokoak edo erkidego-izaerakoak dira 

nagusiki, baina egoera oso desberdina da mendebaldeko Europan. Hogeita bost 
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herrialdeko Europako Batasunean, 137 milioi hektareako baso-azaleraren ia %60 

pribatua da, baina herrialdeen artean alde handiak agertzen dira: Austrian baso-

azaleraren %80 da pribatua, baina %15 besterik ez Grezian12 (Euskadi 

Basogintza/Forestal 2004, 66:13).  

Bestalde, jabetza pribatuaren barruan bi jabetza mota agertzen dira aldi berean, 

indar gehiago edo gutxiagorekin herrialdeen arabera: jabetza pribatu familiarra eta talde 

industrialena. Baian egoera oso desberdina da herrialde batetik bestera. Suedian lau 

talde industrial 5 milioi hektarearen jabe dira, baso pribatuen herena. Finlandian talde 

industrialak 2,3 milioi hektarearen jabe dira. Egoera guztiz aurkakoa da Alemanian edo 

Frantzian, non baso pribatuen %98 industria eraldatzailearekin inolako loturarik ez 

duten jabeen esku baitago (Barthod eta Wermann, 1997). Euskal Autonomia 

Erkidegoan ere, azken herrialde hauen antzera, industria ez da baso-lurren jabe handia;  

hiru lurraldeetan 9.000 hektarearen jabe baino ez da (baso-azaleraren %2,2 2005eko 

Baso Inbentarioaren  arabera).  

Euren ezaugarrien arabera, EAEko basoak lau motatan sailkatzen dira: onura 

publikoko basoak, ondare-basoak,  baso babesleak eta beste baso pribatu batzuk 

(Bizkaiko Foru Araua, 8. art.):  

-Baso publikoak onura publikokoak izan daitezke edo ez. Interes orokorrari 

lehentasuna eman nahian, euren ezaugarri ekologiko edo 

sozioekonomikoengatik, edo aurkezten duten narriadura-arriskuagatik, babes 

handiagoko erregimen tekniko-juridikoa aplikatzea eskatzen duten basoak 

onura publikokoak izendatzen dira13. Onura publikokoak deklaratzen ez diren 

baso publikoak ondare-basoak dira. 

-Baso pribatuek, bestalde,  izaera babeslea izan dezakete edo ez. Baso 

babesleak, partikularrenak izanik, Foru Aldundiek hala deklaratu dituztenak 

                                                 

12 Beste herrialdeak muturreko bi ehuneko horien artean aurkitzen dira. Esaterako, Frantzian 
%74, Suedia eta Finlandian %70 eta Alemanian %46 da pribatua (Barthod eta Wermann, 1997). 

13 Onura publikoko basoen katalogorako izendatzeak eta ezabatzeak Aldundietako Foru 
Dekretuen bidez egin behar dira.   
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dira, onura  publikokoentzat aipatutako arrazoi beraiengatik. Enparaua, izaera 

babeslerik ez duten baso pribatuak izango dira14. 

EAEn baso-jabetzaren egitura desberdinak agertzen dira alde geografikoen 

arabera (ikus 9.14. taula). Alde atlantikoan jabetza pribatua da nagusi; baso-azaleraren 

%80 Gipuzkoan eta %77 Bizkaian esku pribatuetan aurkitzen da. Michelen (2004) 

arabera, Kantauri aldeko baso-azaleran jabetza pribatuak duen garrantziaren sorrera 

behe Erdi Aroaren azkenetan aurkitzen da, herri-lurren partzelazioa burutzen hasi 

zenean. Pribatizazio-prozesu hori XIX. mendeko desamortizazio-prozesuek eragindako 

salmentek indartu zuten. Araban, aldiz, jabetza publikokoa da baso-azalera gehiena 

(%76), baso handienak toki-administrazioaren esku aurkitzen baitira lurralde horretan.  

Bestalde, baso-jabetzak egitura desberdina azaltzen du espezieen arabera. 

Jabetza publikoa indar handiagoz agertzen da hostozabalen arloan: espezie hauen 

azaleraren %82 Araban, eta laurdena inguru Gipuzkoa eta Bizkaian, jabetza publikokoa 

da. Koniferoetan, eta bereziki radiata pinuan, jabetza pribatua da nagusi. Radiataren 

azaleraren %92,5 Gipuzkoan, %84,6 Bizkaian eta %65,2 Araban jabetza pribatukoa da. 

Datu hauek islatzen dutenez, merkatura zuzendutako baso-ustiapena Gipuzkoan eta 

Bizkaian burutzen da batez ere, eta neurri askoz txikiagoan Araban. 

9.14.  taula. Baso-jabetzaren egitura EAEn (2005) 

Radiata pinua Koniferoak Hostozabalak Guztira  
Publikoa 

% 
Pribatua 

% 
Publikoa 

% 
Pribatua 

% 
Publikoa 

% 
Pribatua 

% 
Publikoa 

% 
Pribatua 

% 

Araba 34,8 65,2 61,8 38,2 81,8 18,2 76,3 23,7 

Gipuzkoa 7,5 92,5 15,2 84,8 26,0 74,0 19,9 80,1 

Bizkaia 15,4 84,6 21,2 78,8 26,5 73,5 23,0 77,0 

EAE 14,6 85,4 27,3 72,7 54,4 45,6 41,0 59,0 

Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

                                                 

14 Onura Publikoko basoak eta Foru Aldundien ondare-basoak hiru lurraldeetako Aldundien 
Nekazaritza Sailek kudeatzen dituzte. Gainontzekoak, jabetza pribatukoak eta Udalerrien ondare-basoak, 
euren jabeek kudeatzen dituzte zuzenean. Hauetan Baso Administrazioaren esku-hartzea zeharkakoa da, 
mozketak baimenduz, subentzioak eskainiz, etab. 
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EAEko baso-sektorearen beste ezaugarri bat minifundioarena da. 20.000 baso-

jabe pribatu egotea baso-sektorean aurki daitekeen atomizazio-maila handiaren 

adierazgarri da15. Sektorearen atomizazioa, 9.15. taulak islatzen duenez, Gipuzkoa eta 

Bizkaian gertatzen da Araban baino neurri handiagoan.  

9.15. taula. EAEko baso-ustiategien egitura (1999) 

Lurraldea 
Ustiategien 

tamaina 
Ustiategi- 
kopurua 

Azalera (ha) Ustiategi % Azalera % 

<5ha 
5-20 ha 
20-50 ha 
>50 ha 

 

370 
478 
215 
262 

619 
2.695 
3.333 

41.776 

28 
36 
16 
20 

1 
6 
7 
86 

Araba 

Guztira 1.325 48.423 100 100 
<5ha 

5-20 ha 
20-50 ha 
50 >ha 

 

2.156 
4.189 
1.188 

222 

3.563 
23.591 
16.263 
23.750 

28 
54 
15 
3 

5 
35 
25 
35 

Gipuzkoa 

Guztira 7.755 67.167 100 100 
<5ha 

5-20 ha 
20-50 ha 
50 >ha 

 

3.804 
4.593 

775 
227 

5.635 
27.531 
14.476 
31.304 

40 
49 
9 
2 

7 
35 
18 
40 

Bizkaia 

Guztira 9.399 78.946 100 100 
<5ha 

5-20 ha 
20-50 ha 
50 >ha 

 

6.330 
9.260 
2.178 

711 

9.818 
53.816 
34.071 
96.828 

34 
50 
12 
4 

5 
28 
17 
50 

EAE 

Guztira 18.479 194.533 100 100 
Iturria: EAEko 1999ko Nekazaritza Zentsua (EUSTAT, 2001). 

                                                 

15 Eredu atomizatu horren ondorioz, garrantzi handiko ekimenak (espezieen hobekuntza 
genetikoa, fumigazio-lanak, basoko bideen eraikuntza, etab.) baso-administrazioaren esku daude neurri 
handian  EAEn. Europa hegoaldeko ezaugarri bat, baso-azaleraren ehuneko handi bat esku pribatuetan 
egoteaz gain, basoen batezbesteko dimentsio txikia da. Europa Hegoaldeko Basozainen Batasunaren  
arabera, jabe pribatuen basoen batezbesteko azalera, erakunde honen esparru geografikoan, 4,9 
hektareakoa da. Belaunaldiz belaunaldi sortutako lurrarekiko atxikimendua oso nabarmena da Europako 
jabe pribatuen artean. 
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9.15. taularen arabera, ustiategien %82 Gipuzkoan eta %89 Bizkaian 20 

hektareatik beherakoak dira, baina %64 Araban. Gainera, Bizkaian ustiategien %40 bost 

hektareatik beherakoak dira. Baina esandakotik ezin daiteke ondorioztatu baso-

azaleraren zati handiena jabe txikien eskuetan dagoenik. Aitzitik, jabe handi gutxi 

batzuek eskuratzen dute EAEn ustiatzen den baso-azaleraren zati handiena. Hau 

Arabako lurraldean gertatzen da indar handiz, non ustiategien %20k ustiatutako baso-

azaleraren %86 eskuratzen baitu; aldiz, ustiategien %64k hektarea guztien %7 besterik 

ez du eskuratzen. Gipuzkoan ustiategien %18 ustiatutako baso-azaleraren %60ren jabe 

da. Bizkaiari dagokionez, baso-azaleraren erdia baino gehiago (%58) ustiategien 

%11ren esku aurkitzen da. 

Riescoren (2004) ustez, baso-minifundioa nagusi den tokietan jabeek ez dute 

argi izaten zer egin gehienetan oinordetza bidez jaso duten baso-azalera txikiarekin. 

Baso-jabe txikien erabakietan hainbat faktorek dute eragina: zur-produkziotik espero 

daitezkeen errendimenduek, baso-jabeen elkarteek bultzatzen dituzten baso-ereduek, 

baso eta ingurumenari buruzko legeek, Administrazioak ezarritako pizgarri 

finantzarioek, jabearen motibazio pertsonalek, jabeak basoari dedika diezaiokeen 

denborak,… Garrantzi handikoa da baso-kudeaketa iraunkorrari buruz jabe-elkarteek 

hartzen duten jarrera, elkarte horiek bultzatutako ereduek indar handia izaten baitute 

jabe txikiengan.  

i. Baso-jabetzaren egitura eta baso-kudeaketa iraunkorra  

Baso-plangintza oso lotua dago jabetzaren egiturarekin.  Historian zehar basoen 

jabetza motak, publikoa edo pribatua, erabaki du neurri handian lurrari emandako 

erabilera eta aplikatutako kudeaketa-eredua.  

Baso-sektorean bi arlo desberdin bereiz daitezke: zura lortzeko erabiltzen diren 

basoak alde batetik, eta funtzio ekologikoak eta aisialdiari loturikoak eskaintzeko 

mantentzen eta hobetzen diren basoak, bestetik. Jarduera bata edo bestea nagusitzea, 

gehienetan, lurren jabetza motak, pribatuak edo publikoak,  baldintzaturik egoten da. 

Jabetza, funtsezko faktorea izaten da, oro har, zein espezie mota landatu eta nolako 

kudeaketa aplikatu erabakitzerakoan.  
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Jabetza publikoko lurretan espezie hostozabalek eta baso natural eta 

erdinaturalek garrantzi handia hartzen dute. Baso pribatuetan, aldiz, produktibitate 

handiko hazkunde azkarreko koniferoen monolaborantza da nagusi. Bizkaia eta 

Gipuzkoan radiata pinuak hartu duen hedadura handiaren funtsezko arrazoia jabetza 

pribatuaren nagusigoan dago, jabe pribatuek epe laburrera errentagarritasun handiena 

eskaintzen duen espeziearen aldeko apustua egitean. Jabe pribatuek ez dute basoetan 

inbertituko ez badute errentagarritasunik aurreikusten euren inbertsioentzat. Inbertitzaile 

pribatuaren ikuspuntutik hazkunde geldoko espezieetan burututako inbertsioa ez da 

bideragarria, baldin eta baso-administrazioaren aldetik laguntza egokirik ez badago16. 

Riescoren (2004) ustez jabeek euren basoak kudeatzeko eskubidea dute, baina, era 

berean, beraiei dagokie merkatuaren eta gizartearen eskariei erantzutea17. 

Mundu guztian da baso-administrazioa jakitun gaur egungo baso-politikak 

planteatzen dituen erronken aurrean basoen jabetza-egitura aldagai funtsezkoenetarikoa 

dela. Sarritan, baso-jabe pribatuen helburuak ez dira bat etortzen baso-politikak lortu 

nahi dituenekin, interes partikularra eta interes orokorra bat ez etortzean. Basoetan 

egiten diren inbertsioak, pribatuak badira, errentagarritasun ekonomikoa bilatuko dute, 

baina publikoak badira, kasu  askotan behintzat, balio soziala izango dute helburu.  

Baso-jabetzaren zati handiena esku pribatuetan aurkitzen denean, EAEko kasuan 

bezala,  nahiz eta Administrazioak diru-fondoak izan, ezin dira beti aurreikusitako 

ekintzak burutu, jabeen onespena behar izaten delako eta hauen interesak, sarritan, 

gizartearen interesen aurkakoak izaten direlako. Espainiako Estatuko egoera aipatuz, 

Pizarrok (2000, 61) dio bertako legeen  «oihaneztatzeko obsesioak» ezkutatu egin duela 

baso-jabetzaren egitura –esku pribatuetan gehiena– aldatzeko beharra. Ortegaren (2000) 

ustez baso-jabetza pribatuak ez du etorkizuneko baso-politikaren beharrizanetara 

egokitzeko gaitasun nahikorik izango.  

                                                 

16 Kontuan izan behar da espezie honetako inbertsioetan, hain epe luzera planteatzean, baso-
inbertsio guztiek dituzten arriskuak (suteak, haizeteak, izozteak, basoa mozterakoan zurak izango duen 
prezioa aurreikustearen zailtasunak,…) neurri handian areagotzen direla. 

17 Jabea izango denez azken finean baso-politika praktikan jarriko duena, politika honek jabeak 
behartu edo sustatu egin ditzake zerbait egitera. Montero de Burgosentzat (1991), baso-politikaren funtsa 
jabeei pizgarriak eskaintzea da. Merlo eta Pavieriren (1997) ustez ere, baso-politikaren oinarria  tresna 
finantzario eta fiskalak pizgarri moduan erabiltzea izan beharko litzateke.  
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EAEko Baso Administrazioaren aukera gaur egungo jabetza-egituran aldaketarik 

ez eragitea da, hau da, bere baso-politika orain dagoen jabetza-egiturara egokituz 

burutzea18. Behin esparru hori onartuz eta EAEn jabetza pribatuak duen garrantzia 

ikusirik, Baso Administrazioa behartuta aurkitzen da, baso-kudeaketa iraunkorraren 

aplikazioak jabetza-egituran izan lezakeen eragina kontuan hartzera, modu honetan 

ziurgabetasuna ekidinez eta segurtasun juridikoa eskainiz jabeei (Declaración de 

Compostela, 1999). Honen arabera, iraunkortasuna lortzera zuzendutako baso-politiken 

aplikazioak jabeen eskubideetan sor ditzakeen ondorio negatiboek ordaina izan beharko 

lukete. Europako Batasuneko Habitaten zuzentarauak ere onartzen du, baso pribatuetan 

ingurumen-murrizketak eta  aisialdirako erabilerak ezartzen badira, derrigorrezkoa 

egiten dela aurretiaz jabeekin dagozkien konpentsazioak negoziatzea (Europako 

Kontseilua, 1992). Horrez gain, hainbat forotan bidezkotzat jo izan da basoen kanpo-

eragin positiboengatik ere konpentsatzea jabeak.   

Baso-kudeaketa iraunkorrari buruzko nazioarte eta herrialde mailako 

eztabaidetan, baso-kongresuetan, etab., baso-jabe pribatu txikien ahotsa alde batera 

utzia izan deneko irudipena hedatu da. Zertifikazio-prozesuak ere, baso-jabetza 

publikoaren eta talde industrial handien zerbitzura erabiltzeko arriskua du, baso-jabe 

txikien interesen kaltetan. Garrantzitsua da nazioarteko foroetan, zein beste batzuetan, 

jabe pribatu txikien iritzia kontuan izanik hartzea erabakiak. Ez da jokabide egokia 

baso-jabea txikiak aintzakotzat ez hartzea eta sistematikoki baztertzea basoen erabilerari 

buruzko nazioarteko hausnarketa eta eztabaidetan. Negoziazioan eta akordioetan 

oinarritutako estrategia dirudi egokiena baso-jabe txikien atxikimendua lortzeko 

kudeaketa iraunkorrera.  

Euskal Autonomia Erkidegoko baso-sektoreak bizi duen egoeran garrantzi 

handia hartzen du baso-jarduerari buruz jabe pribatuen iritzia zein den jakiteak. Murua 

et al.-ek (Eusko Jaurlaritza, 2006c) EAEko baso-jabeen profila hobeto ezagutzeko 

helburuarekin egindako bi inkestatan lortutako zenbait emaitza aipatuko ditugu hemen. 

Emaitza hauen arabera, jabeen bi herenak 50 urte baino gehiagokoak dira, eta ez dira 

%10era heltzen 40 urtetik beherakoak. Bestalde, lau jabetik batek bakarrik du lehen 

                                                 

18 Espainiako Estatuan basoak nazionalizatzearen aldeko jarrerek Bigarren Errepublikako baso-
legerian soilik izan zuten oihartzuna. Espainiako Estatuan XIX. mendean baso-politika aplikatzen hasi 
zenetik gaur arte administrazioaren esku-hartzea baso-sektorean areagotuz joan da, baina ez du baso-
lurren jabetzan aldaketarik eragin. Esku-hartze hau baso-jarduera sustatzera eta kontrolatzera mugatu da.  
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sektorean bere jarduera nagusia (%19 Bizkaiko kasuan), eta %75en jarduera nagusia 

lehen sektoretik kanpo aurkitzen da19. Beraz, eta datu hauen arabera, lehen sektorearen 

eta basogintzaren artean historikoki eman den lotura estua gaur neurri handian galdu 

egin dela esan daiteke. Baso-jardueratik lortutako diru-sarrerek jabeen %20rentzat soilik 

(Gipuzkoako jabeen kasuan %10entzat) dute garrantzia, eta besteentzat bigarren maila 

batean jartzen dira. Diru-sarrera hauei emandako inportantzia urriak azalduko luke 

oinarrizko enpresa-irizpideen gabezia ustiategi gehienen kudeaketan20. EAEko baso-

jabeen %37k soilik (Gipuzkoako kasuan %21ek) jotzen du interesgarritzat behin basoa 

bota ondoren berriro bertan inbertitzea eta birlandatzea; laurdenak (%41ek Gipuzkoan) 

ez du interesgarritzat jotzen, eta heren batek ez dagoela beste aukerarik erantzuten du. Ia 

denek, birlandaketa kasuan berriro ere radiata pinua erabiliko luketela erantzuten dute, 

ez baitute errentagarritasunaren aldetik erakargarri izan daitekeen beste aukerarik 

ikusten. 

Baso-jardueratik lortutako diru-sarreren garrantzi urriari eta jabeen adin handiari 

minifundismoaren nagusigoa eta lursailen zatikatzea gehitzen zaizkionez, EAEko baso-

sektorea ez da egoera onean aurkitzen zur-merkatu gero eta irekiagoan lehiatu ahal 

izateko. 

ii . Baso publikoak 

Baso publikoak historian zehar garrantzizko baliabide-iturria izan dira 

populazioarentzat. Mendeetan zehar baso publikoen kudeaketa eta ekoizpena landa-

eremuetako biztanleen beharrizanetara zuzendua egon da, baso horietara jotzen 

                                                 

19 EAEren kasuan jabe pribatu gehienentzat baso-ustiapenetik lortutako diru-sarrerak 
nekazaritza, industria edo zerbitzu sektoreko jardueraren batean lortutako errenten osagarri bilakatu dira. 
Baso-jabe pribatuen %3 soilik ari da erabateko arduraldiz basogintzan (Grupo de Evaluación de 
Programas de Desarrollo Rural, 2006). 

20 Kudeaketa-planei dagokienez, EAEko baso-azaleraren zati txiki bat besterik ez dago 
antolaketa-plan baten edo antolaketa-norabide batzuen arabera ordenaturik. Orotara, 20.000 hektarea 
inguru daude antolaketa-planen bat azpian EAEn; horietatik, 17.000 ha. baso publikoei dagozkie (baso-
azalera publikoaren %13,4). Antolaketa-planik gabeko baso publikoek ekoizpen eta hobekuntzako urteko 
planak dituzte eta beraietan hurrengo urtean egingo diren jarduerak aurreikusten dira (IKT, 2001). Baso 
pribatuen kasuan, jabetzaren batezbesteko azalera txikiak zaildu egiten du baso-antolamendua EAEn, 
baina zertifikazio-prozesuak hala eskatzen duenez, jabe-elkarteak kudeaketako plan teknikoak bultzatzen 
ari dira bazkideen artean. Bizkaiko Foru Aldundiko baso-laguntzen Dekretuak kudeaketako plan 
teknikoak egitea bultzatzen du baso partikularretan, subentzioen zenbatekoa gehituz hauek burutzen diren 
kasuetan.  
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baitzuten hainbat baliabideren  bila: zura, egurra, egur-ikatza, abereentzat bazka, ehiza, 

etab. 1970eko hamarkadatik aurrera, populazio hiritarrak eskari berriak zuzendu dizkie 

baso publikoei: zuhaitz-espezieen dibertsifikazioa21, fauna eta paisaia autoktonoen 

kontserbazioa, eta jolasarekin, aisialdiarekin eta turismoarekin loturiko eskariak. Gaur 

egun baso publikoen antolaketa integralak aipatutako osagai hauen –eta beste 

tradizional batzuen (zur-hornikuntza, lurzoruaren babesa, uren erregulazioa)– eskaintza 

segurtatu behar du. 

Administrazioak ez du baso publikoetan baso pribatuetako politika bera aplikatu 

beharrik. Lehenengoetan posible da epe askoz luzeagoko inbertsioak egitea, merkatuari 

loturiko errentagarritasun ekonomikoa beste kontzeptu batzuengatik ordezka 

daitekeelako: interes publikoa, balio soziala, legitimitate soziala,… (Pérez Vilariño, 

1999). Euskal Autonomia Erkidegoan, 2005eko Baso Inbentarioaren arabera, alde 

handiak agertzen dira jabetza publikoari dagokionez lurraldeen artean: Araban  baso-

azaleraren %76,3 publikoa den bitartean, Gipuzkoan eta Bizkaian %19,9 eta %23, 

hurrenez hurren, da publikoa. 

Dena den, jabetza publikoa ere ez da per se baso-kudeaketa iraunkorrerako 

bermea, nahiz eta erraztu egiten duen. Jabetza publikoko erregimenean gizarteak 

prozesu politikoen bidez basoei buruz adierazten dituen helburuak kontuan hartzea 

errazagoa da. Jabetza pribatuko erregimena nagusi denean, aldiz, ahalegin guztiak 

erabilera zuzeneko balioen ustiapen errentagarria lortzera zuzentzen dira (Elorrieta, 

2001).  

Beraz, baso pribatuetan baino errazagoa da baso publikoetan kudeaketa 

multifuntzionala burutzea. Horretarako, antolaketa-planak egiteko garaian beharrezkoa 

da interesatutako alde guztien (Administrazioa, erakunde ekologistak, enpresariak, 

nekazaritza-sindikatuak,…) partaidetza eta eztabaida. Oraintsu arte, EAEko kasuan baso 

publikoen antolaketarako dokumentu gehienak zur-ekoizpenerako planak izan dira, 

                                                 

21 Pertzepzio berri honek erabilitako zuhaitz-espezieen dibertsifikazio handiagoa ekarri du. Hala 
agertzen da, esaterako, Andaluziako Baso Planean edo EAEko udalerriek hartutako akordioan. EUDELen 
(Euskal Udalen Elkartea) baitan lortutako akordioaren arabera, lur publikoak oihaneztatzerakoan, 
azaleraren %50, gutxienez, hostozabalak (nahiz eta zehaztu gabe geratu bertako jatorrikoak izan behar 
duten ala ez) erabiliz egin beharko da (Agirrezabala et al., 1997a). 
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ingurumenari eta aisialdiari loturiko osagaiak bigarren mailan jarriz. Oro har, baso 

publikoek ez dute oraindik erabilera tertziarioko eskari geroz eta handiagoa modu 

egokian txertatzerik lortu.  

Beharrezkoa da zur-ekoizpena soilik helburutzat duten planak ez hartzea 

antolaketa-plan integraltzat. Antolaketa-plan batek izaera integrala izateko, gaur basoek 

eskaini behar dituzten zerbitzu guztiak (dibertsitate biologikoa bermatzea, plangintza 

hidrologikoa, aisialdiari loturiko guneak, etab.) hartu behar ditu kontuan. Zerbitzu 

ekologiko eta sozialak ezinbesteko osagai bilakatu dira baso publikoen antolaketa 

integralean. 

9.3.2. Zur-produkzioaren egitura instituzionala 

Bere alde produktiboari dagokionez, EAEko baso-sektorea bost eragilez dago 

osatua: baso-jabeak, kontratistak, zerrategiak, industria birrintzailea eta bigarren 

eraldaketako industria (www.mahaia.org). Bost eragile  hauek Euskadiko Zuraren 

Sektorearteko Mahaian biltzen dira. 9.12. grafikoan adierazten den norabidea jarraitzen 

du zurak: baso-jabeek enpresari kontratistei saltzen diete euren basoko zura, eta hauek, 

bitartekari lana eginez, zerrategietara eta paper-, ore- eta taula-industriara banatzen dute. 

Era berean, zerrategietan lortutako produkzioaren zati bat bigarren eraldaketako 

industriara zuzentzen da. 

9.12. grafikoa. EAEko baso-sektoreko eragileak produkzioaren aldetik 

 
    Iturria: Autoreak egina. 

 

Baso-jabeak Kontratistak Zerrategiak 

Industria birrintzailea 

Bigarren eraldaketako 
industria 
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Jarraian, eragile hauen ezaugarri esanguratsuenak deskribatuko ditugu. 

Baso jabeak. 1990etik aurrera Europako hegoaldeko baso-jabeen elkarteak euren 

jarduera  testuinguru zabalagoan kokatzeko interesa agertzen hasi ziren, batez ere talde 

ekologistengandik jasotako kritikei aurre egiteko. Modu horretan sortu zen Europako 

Hegoaldeko Baso Jabeen Batasuna, non biltzen diren EAEko hiru jabe-elkarteak eta 

hauek sortutako konfederazioa (ikus 9.13. grafikoa). Erakunde hau lobby bezala aritzen 

da nazioarteko foroetan, baso-jabeen kezkak eramanez foro horietara eta euren interesak 

defendatuz. Michelek dioen bezala 1996ko Inbentarioko datua erabiliz, «EAEko radiata 

pinudun 150.000 hektareak22 Europa Hegoaldeko Baso Jabeen Batasunaren 10 milioi 

hektareatara loturik geratzen dira» (Michel, 2004:324). 

9.13. grafikoa. EAEko baso-jabeen antolakuntza-maila 

Iturria: Autoreak egina. 

Azken aldian gertatutako aldaketa ekonomiko eta sozialen ondorioz, jabeek 

basoekin mantentzen duten erlazioa ere aldatuz joan da. Jabe-belaunaldi berriek baso-

lanak euren kabuz burutzeko gero eta interes gutxiago agertzen dute, alde batetik euren 

enplegu nagusia beste sektore batean aurkitzen delako, eta beste alde batetik, 

                                                 

22 1996ko Baso Inbentarioaren arabera. 
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aurrekoarekin lotuta, lan horiek egiteko ezagutza eta esperientzia faltagatik. Interes 

gutxitze horretan hazkunde azkarreko espezieek duten balio sozial urri edo negatiboa 

nolako eragina izaten ari den jakitea ez da erraza. Hostozabal autoktonoek, bestalde, 

nahiz eta balorazio sozial handia izan, ez dute lortzen behar den konpentsaziorik 

instituzioengandik euren landaketa jabeentzat erakargarri bihur dadin. Hau dela eta, 

gero eta gutxiago dira euren denbora baso-lanak egitera –aurreko belaunaldiek egiten 

zuten bezala– dedikatzen duten jabeak23. 

EAEko baso-jabeen %97k denbora partzialeko dedikazioa eskaintzen dio baso-

jarduerari eta baso-jabe asko ez dira gaur egun nekazaritzara ere dedikatzen (ezta modu 

partzialean ere);  euretariko asko, gainera,  landa-ingurune batean ere ez dira bizi. 

EAEko baso-jabe pribatuen %18 soilik da nekazaritzako profesionala. Erdia  baino 

gehiago (%52) industrian edo zerbitzuetan enplegatuta dago, eta %30 jubilatuak dira. 

(Ibarluzea, 2001:219). Ia jabe txiki guztientzat basoa ez da izaten euren diru-iturri 

nagusia eta, beraz, zur salmentatik lortutako errentek izaera osagarria dute24. Pérez 

Vilariñoren (1993) ustez, jabe txikientzat basoak kapital-erreserba bezala funtzionatzen 

du batez ere. Basoa jabeek etorkizunean izan ditzaketen likidezia-beharrizanei aurre 

egiteko baliagarria den aktiboa izango litzateke. Jabe txikien asmoa, oro har, basoak 

euren seme-alabei oinordetzan uztea izaten da.  

Kontratistak. Enpresari hauek baso-jabeen, eta zerrategi eta  industria 

birrintzailearen arteko bitartekari-lana egiten dute, baina ez dute baso-jabeen egituraketa 

eta antolakuntza-maila lortu25. Kontratista kopurua handia izatean (hirurogei inguru), 

                                                 

23 Baso-jabeak gero eta gutxiago arduratzen direnez baso-lanak egiteko, Euskadiko Basozainen 
Konfederazioak sozietate bat (Basoekin) sortu du arazo honi aurre egiteko. Ekimen hau Europako 
Batasuneko Eurosilvasur programaren baitan izandako hausnarketen ondorioz sortu da. Programa 
honetan EAEkoaz gain, Nafarroa, Galizia, Akitania, Poitou-Charentes eta Portugal iparraldeko baso-
sektoreek hartzen dute parte. Sozietate honen helburua jabeen basoekiko loturarik ezagatik eta ardura 
gabeziagatik gertatzen ari den basoen narriadura geldiaraztea da. Sozietate mugatu honek, Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoako 4.700 kideei zenbait lan (landaketak, garbiketak, inausketak, bakanketak,…) 
kontratatzeko eta, baita, baso bat bere txanda osoan zehar kudeatzeko aukera eskaintzen die. Sozietate 
honez gain, EAEko baso-jabeen hiru Elkarteek Basoa Fundazioa ere sortu dute, EAEko gune zuhaiztuak 
babesteko eta baso-aberastasuna mantentzeko eta sustatzeko helburuarekin. 

24 Bizkaiko 20.000 jabeek ere basoetatik diru-sarrera osagarriak lortzen dituzte: «ez dut uste 
Bizkaian euren basoek produzitzen dutenetik bizi direnak dozena batera helduko direnik» (Sierra-
Sesumaga, P., Bizkaiko Aldundiko Nekazaritza Foru-Ahaldun ohia, (Euskadi Basogintza/Forestal 2003,  
64: 27-29).  

25 Hala ere, AREFOR (Asociación de Rematantes Forestales de Euskadi) elkartean biltzen dira. 
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banakako salmentak ez dira handiak izaten, baina talde bezala produkzio kopuru 

esanguratsua lortzen dute. 

Zerrategiak. Zuraren industria mekanikoak zerratzea eta xaflen produkzioa 

biltzen ditu. Jarduera honetatik lortzen dira eraikuntzan, altzarigintzan eta bilgarrietan 

erabiltzeko produktuak. EAEn altzarigintzako industri sendo bat ez egotea sektorearen 

ahuleziatzat hartzen da (IHOBE, 2005). 2003ko datuen arabera, 58 zerrategi zeuden 

EAEn, 931 pertsona enplegatuz eta 104,3 milioi eurotan baloratutako produkzioa lortuz. 

1993an SOGESA sozietatea26 sortu zen 32 zerrategik osatua, instalatutako zerratze-

ahalmenaren eta enplegatutako pertsonalaren %75 ordezkatuz. Sozietate honen helburua 

zerrategien interes orokorrak defendatzea eta lehiakortasuna hobetzeko ikerketak 

burutzea da. Enpresa hauek guztiak dimentsio txikikoak dira, 8-38 langile bitartekoak.   

Industria birrintzailea. Azpisektore hau ore, paper eta taula aglomeratuen 

enpresek osatzen dute (IHOBE, 2005). Paper-industria izan da urte askotan baso-

sektorea bultzatu duena EAEn, baina gaur ez du lehengo garrantzirik sektorearen 

barnean. 

Bigarren eraldaketako industria. 2005ean sortu zuten EAEko sei enpresek 

Euskadiko Zuraren Bigarren Eraldaketaren Enpresen Elkartea. EAEn zur-produkzioak 

garrantzi handia du eta lehen eraldaketako enpresa ugari daude, baina produkzio 

gehiena kanpora ateratzen da azken produktua lortzeko. Bigarren eraldaketako enpresen 

sektorea sendotzeak balio erantsi handiagoko produkzioa EAEn bertan lortzea 

ahalbidetuko luke. Arotzeriara loturiko merkatuak behera egin du azken urteetan, baina 

eraikuntzarako egituren produkzioa –orain arte pentsaezina EAEn lortzen den 

zurarentzat– doa garrantzia hartuz (Euskadi Basogintza/Forestal 2005, 70). 

 
Aipatutako bost azpisektoreen bilgune izateko Euskadiko Zuraren Sektorearteko 

Mahaia sortu zen 1992an. Izaera aholku-emailea du eta bere helburua zur-sektorearen 

inguruan dauden interesak modu egokian bideratzea da. Azpisektore guztiak, bakoitza 

dagokion elkarteak ordezkaturik, hilero biltzen dira, Administrazioak begirale moduan 

hartuz parte. Mahaiaren helburuetariko bat sektorearen irudia hobetzea da gizartearen 

aurrean. Horretarako, bertan biltzen diren azpisektoreak baso-kudeaketa iraunkorraren 

                                                 

26 SOGESA: Sociedad de Gestión del Sector del Aserrío. 
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bidetik bultzatzea da beharrezkoa, osagai produktiboak eta ekologikoak bateratzen 

dituzten praktikak indartuz. Mahaia baso-sektorearen, Administrazioaren eta gizarte 

osoaren bilgune bezala aurkezten da, baina aipatutako bost azpisektoreez eta 

Administrazioaz gain, ez du beste ezein erakunde sozialek parterik hartzen bertan.  
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10. EREDU PRODUKTIBISTAREN KRISIA  

Euskal Autonomia Erkidegoan  XIX. mendeko basoen deforestazio-egoerak eta 

pribatizazio-prozesuek sortu zituzten eredu produktibista abian jartzeko baldintzak. 

Gero, XX. mendean zehar, errentagarritasun ekonomiko handia eskaintzen zuen radiata 

pinua landatzeko aukera agertzean, jabe pribatuek espezie horren aldeko apustua egin 

zuten. Iberiar penintsulan Bizkaian esperimentatu zen lehen aldiz radiatarekin. 

Gerorantz Kantauri alde guztira hedatu zen, eskualde hau Europako gune nagusia 

bilakatu arte espezie honi dagokionez. Gaur Euskal Autonomia Erkidegoko isurialde 

atlantikoko baso-sektorea espezie honen ustiapenean oinarritzen da.  

Prozesu honek frankismoaren garaian hartu zuen indar handiena, basoen funtzio 

tradizionaletan garrantzizko aldaketak eraginez. Aurrerantzean basoen zur-ekoizle 

funtzioak izango du nagusitasun osoa, nekazaritzak, abeltzaintzak eta basogintzak 

mantentzen zuten eredu integratua iraganeko gauza bilakatuz. Zerrategiak eta paper-

industria hazkunde azkarreko espezieen bidez lortutako zurez hornitzea izango da eredu 

produktibistaren helburu bakarra.  

Gipuzkoan eta Bizkaian hartu du radiata pinuak garrantzi handiena, bertako 

espezie nagusia bilakatuz. Hainbat faktore agertzen dira prozesu honen oinarrian baina 

funtsezkoenak hauek izango lirateke: basoen deforestazio-egoera, radiata espezieak 

eskaintzen zuen errentagarritasun ekonomikoa, espezie hau ondo egokitzea EAEko 

isurialde atlantikoko lurzoru- eta klima-baldintzetara, eta baserriaren krisia. Era berean, 

lurralde bi horietan hedatuko da 1970eko hamarkadaz geroztik pinu sailen aurkako 

jarrera. Erregimen frankistaren testuinguru politikoan radiata pinuaren aurkako 

protestak oso politizatuak bilakatu ziren, espezie arrotz hori erregimen politiko arrotz 

baten ezaugarritzat hartuz.  

1992ko Lurraren Goi-bileraren ondoren administrazio publikoek basoak modu 

iraunkorrean kudeatzeko konpromisoa hartzean, pinu sailen aurkako kritikak ere 
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aurreko urteetako gordintasuna galduz joan dira. Alde batetik, administrazioek baso-

politika malguagoak eta leunagoak burutzeko konpromisoa hartu dute (biodibertsitatea 

babesteko neurriak, espezie autoktonoak bultzatzeko laguntzak, makineria astunaren 

erabilera kontrolatzeko arauak,…) eta bestetik, mugimendu ekologistaren parte bat 

jarduera politiko-instituzionalean integratuz joan da. Ondorioz, radiataren aldekoen eta 

aurkakoen arteko eztabaidak, dirauen arren, aurreko hamarkadetako indarra galdu egin 

du. 

Radiata pinudiek eragindako krisi ekologikoari sektoreak bizi duen krisi 

ekonomikoa gehitu behar zaio orain. Kanpo-lehiaren ondorioz azken urteetan radiata 

pinuaren prezioak behera egin du merkatuan, bere etorkizunari buruzko kezka hedatuz 

jabeen eta Administrazioaren artean. 

10.1. Euskal basoen egoera XX. mendearen hasieran  

Europako beste herri batzuk bezalaxe, Euskal Herriak ere lotura handia agertzen 

du basoarekin. Bere historian eta kulturan zuhaitzek esanahi mitologiko sakona eta 

garrantzi sinboliko eta politiko handia izan dute1. Dena den, euskal basoak XX. 

mendearen hasieran espezie autoktonoz beterik aurkitzen zireneko ustea gizartean 

nahiko orokortua egon arren, ez da zuzena, ikerketa historikoek besterik adierazten 

baitute. Euskal Autonomia Erkidegoan XX. mendean zehar, eta batez ere bere bigarren 

erdian, baso-azalera %20tik gaurko %55era igo da (Eusko Jaurlaritza, 2006c). 

                                                 

1 Estornés Lasak (1978) euskarazko haritza terminoa Marteri (Arixo Deo) eskainitako 
kultuarekin lotzen du; pagoa edo fagoa erromatar Fagus edo Facus (Fagus Deo) jainkoari eskainitako 
kultuarekin; eta artea, Arteh/Artah jainkoari eskainitakoarekin. Euskal Herriko ahozko tradizioan 
oihanetako pertsonaia fantastikoei loturik agertzen den animismoa ere, euskal  kulturan basoei eskainitako 
garrantziaren adierazle izango litzateke. Bestalde, zuhaitzak erabili izan dira, haritzak zehazki,  herrietako 
ordezkarien batzarretarako bilgune moduan. Gernikako Haritza bihurtu da arbola junteroen artean 
ezagunena,  Euskal Herriaren askatasun eta eskubideen sinboloa. Zuhaitz bat bilakatu da, beraz, herri oso 
baten nortasun-ezaugarri garrantzitsuena. Caro Barojak  zuhaitz eta oihanen esanahi mitologiko-
espiritualetik esanahi politikora doan bidea adierazten du: «Zuhaitz eta, oro har, oihanenganako 
begirunea; zuhaitz eta oihan konkretu batzuenganako mirespena; zuhaitz eta oihanetan aurkitzen diren 
espirituenganako benerazioa. Espiritu horiek asko dira eta era askotakoak (…). Benerazio erlijioso 
honetatik at, baina zalantzarik gabe jatorri hori dutelarik, Zuzenbide-Printzipioak aurkitzen ditugu, 
ohiturari neurri handiagoan edo txikiagoan lotuak, idatziak edo ez; eta euren eraginez zuhaitzek esanahi 
sakona dute, batez ere haritzak, bizitza kolektibo, politiko eta legalean» (Caro Baroja, 1982:135-6).  
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Hainbat faktore zirela medio XVIII. mendetik aurrera euskal basoak, batez ere 

kostalde atlantikokoak, gainbehera eta narriadura egoeran aurkitzen ziren2. XVIII. 

mendean zur-eskariak gehikuntza handia izan zuen ontzigintzaren zur-beharrizanagatik 

eta burdinolek egiten zuten egur-ikatzaren eskariarengatik3 (Onaindia, 2000). Dena den, 

XIX. mendeko gerrek izan zuten eragin handiena euskal basoen egoeran. Zor gero eta 

handiagoari aurre egin ahal izateko Administrazio Publikoak desamortizazio-legeak 

ezarri zituen 1837 eta 1855ean. Horren ondorioz, jabe pribatuek basoak eskuratu 

zituzten irabazi ekonomikoak lortzeko asmoz eta mozketak orokortu egin ziren4 

(Michel, 2000). Faktore hauez gain, kontuan hartu behar da nekazaritza-erabilerak zirela 

nagusi garai hartan, eta ondorioz, jatorriz baso izandako lur ugari nekazaritzara zuzendu  

ziren, baso-azalera gutxituz (Martín, 1993). Azkenez, XIX. mendearen amaiera aldera 

eta XX.aren hasieran harizti eta gaztainadiak ia desagertu egin ziren hainbat 

gaixotasunek eragindako kalteengatik5 (Onaindia, 2000). Faktore hauen guztien 

eraginez XVIII. eta XIX. mendeetan zehar deforestazioa proportzio kezkagarrian gehitu 

zen, egoera larrian utziz euskal basoak XX. mendearen hasieran. Ondoko eskemak 

laburbiltzen ditu XVIII. eta XIX. mendeetako basoen gainbeheraren zergatiak. 

 

                                                 

2 Aurreko mendeekin alderatuta, Bizkaian eta Gipuzkoan pago, haritz, lizar eta haltzen eremuak 
oso urriak dira gaur egun (Onaindia, 2000). Araban eta Nafarroan, aldiz, kontserbazio-maila askoz 
handiagoa izan da.  

3 Kilo bat burdin lortzeko fagazeoen 5 kg. egur zenez beharrezkoa, burdinolen eskaria handia 
izan zen (Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030).  

4 Pribatizazio honen ondorioz basoen ustiapen intentsiboa hasi zen merkataritza-helburuetarako.  
Sarri askotan baso-ustiapenaren helburu bakarra irabazi ahalik eta handiena lortzea zen eperik 
laburrenean (Michel, 2000). 

� Zur-eskaria (ontzigintza 

eta burdinolak) 

� Desamortizazio-prozesuak 

gerrak finantzatzeko 

� Nekazaritzak baso-azaleraren                               DEFORESTAZIO-PROZESUA 

beharrizana 

� Gaixotasunek zuhaitzengan  

eragindako kalteak 
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XIX. mendean gertatu zen Euskal Herrian, desamortizazioaren ondorioz, 

deforestazio-prozesu handiena, batez ere kostaldeko lurraldeetan. Gerrak finantzatzeko 

baso publikoen salmentak XVIII. mendetik aurrera burutu ziren, baina XIX. mendea 

izango da garrantzitsuena pribatizatze-prozesuari dagokionez. Mende horretan, Adam 

Smith eta ekonomialari klasikoen lanen ondorioz, ideia liberalak indar handia hartu 

zuten eta faktore horrek ere lagundu egin zuen ondare publikoa esku pribatuetara 

pasatzen6. 

XIX. mendean, Antzinako Erregimenaren desagertzearekin batera, Europatik 

zetozen ideia liberalak indar handiz sartu ziren Espainiako Estatuan ere. Ekonomialari 

klasikoen eraginez, eremu ekonomikoan indibidualismoaren, merkatu-ekonomiaren, 

lehia librearen eta hesirik gabeko merkataritzaren aldeko ideiak zabaldu ziren. 

Aurrerantzean printzipio kapitalistak erabiliko ziren baso-sektorean ere, 

errentagarritasun ekonomikoa hartuz irizpide bakartzat. Pentsaera berriak jabetza 

pribatuak eta gizabanakoaren ekimenak kudeaketa eraginkorragoa bermatuko zutela 

aldarrikatzen zuen. Horren ondorioz, politikari liberalek baso publikoen salmentaz gain 

herri-basoak pribatizatzea ere bultzatu zuten7.  

Dena dela, baso publikoen salmenta bultzatu zuen faktore nagusia zor publikoa 

finantzatu beharra izan zen. Konbentzioko Gerrak (1794), Independentziako Gerrak 

(1808-1813) eta batez ere I. Gerra Karlistak (1833-39) eragindako zorra finantzatzeko 

ondasun publikoen salmentara jo zuten botere publikoek, batez ere basoen salmentara. 

Helburu hori betetzeko 1837an Alvárez Mendizabalen Desamortizazio Legeak eta 

1855ean Desamortizazio Orokorraren –zibila eta elizakoa– Legea (Madoz Legea) atera 

ziren. Hala ere, Onura Publikoko Basoen Katalogoaren sorrerak desamortizazio-

prozesuaren eragina leundu egin zuen. 1855ko Desamortizazio Orokorraren Legeak 

ondasun publikoen salmentan salbuespenak izatea aurreikusten zuenez, Onura 

                                                                                                                                               

5 Espezie bi hauek ziren ugarienak altitude baxu eta ertaineko aldeetan. 
6 Gallegoren (2000) ustez, 1855 eta 1936 artean Espainiako Estatuko baso-politikak bi helburu 

nagusi izan zituen. Lehendabizikoa, baso-lurren jabetza-eskubideak zehaztea. Eta bigarrena, baso 
publikoetan praktikatu beharreko kudeaketa-sistema zehaztea. Jabetza-eskubideei dagokienez, garai 
hartan nagusi zen ideologia liberalaren eraginez, basoak  pribatizatzen saiatu zen Administrazioa.  

7 XIX. mendearen erdi aldera baso pribatuetan administrazioaren esku-hartzea ere desagertu egin 
zen, gero XX. mendean zehar berrezartzeko izaera orokorrarekin (Colom, 2005).  
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Publikoko Basoen Katalogoa argitaratu zen 1862an, eta bertan desamortizazio-

prozesutik kanpo geratzen ziren baso guztiek agertu behar zuten8 (Calvo, 2003).  

10.2. Baso-politikaren bilakaera 

Baso-politika garai bakoitzeko egoera politiko eta ekonomikora loturik agertzen 

da. XIX. mendetik aurrera, eta aurreko puntuan aipatutako prozesuekin batera, eman 

ziren Espainiako Estatuan baso-politika sortzeko eta garatzeko beharrezkoak ziren 

baldintzak. Horien artean hauek izan ziren funtsezkoenak (Muñoz Goyanes, 1984):  

gertatzen ari zen deforestazio-prozesuaren eta baso gehienen egoera andeatuaren 

onarpena, baso-produktuen urritasun gero eta larriagoa, Europan basogintzari buruz 

garatutako jakintza zientifikoaren sarrera9, eta borondate eta botere politikoa baso-

sektorean eragina izango zuten neurriak hartzeko10. Groomeren (1990) ustez, basoen 

egoerari buruzko kezkak, eta euren inguruan sortutako interes kontrajarriek eragindako 

istiluei irtenbidea eskaintzea izango lirateke Espainiako Estatuan baso-politikaren 

sorrera  bultzatu zuten faktoreak.  

Euskal Herrian Gerra Zibila arte baso-politika Udalen edo Aldundien esku egon 

zen, baina gerra amaitu ondoren erregimen frankista izango da politika horren 

norabideak ezarriko dituena, eta honek, oihaneztapen-politika erregimenaren 

ikurretariko bat bihurtuko du. 1980ko hamarkadan, Euskal Autonomia Erkidegoa 

eratzean, baso-eskuduntzak instituzio autonomikoen esku geratuko dira eta, geroago, 

                                                 

8 Onura Publikoko Basoen Katalogoa 1862ko urtarrilaren 22ko Dekretuaren bidez sortu zen. 
Bere jatorria, XIX. mendeko bigarren erdian Estatuaren eta udalerrien ondasunak saltzera behartu zuen 
desamortizazio-prozesuan aurkitzen da. Baso-sektoreari dagokionez, 1855eko Madoz Legeak 
desamortizaziotik salbu uzten zituen «basoak, Gobernuak salmenta egoki ikusten ez zuen kasuetan» 
(hemen aipatua: [Moreu, 2005:526]). Katalogo horren sorrerak garrantzi handia izan du gerorantz baso 
publiko batzuen kontserbazioan: «XIX. mendean gertatutako desamortizazio-prozesu intentsiboaren 
amaieran, oraindik, sektore publikoaren esku geratu ziren 6,7 milioi hektarea, gehienak udalerrien 
eskuetan. 1946an baso publikoek Espainiako Estatuko baso guztien %37,5 ziren» (Gallego, 2000:314). 
Sánchez Dávilaren (1997) ustez, XIX. mendeko desamortizazio-prozesu handitik kanpo geratu ziren 
Onura Publikoko Baso bezala katalogatutako ia zazpi milioi hektarea horiek izan dira gaurko 
belaunaldiek baso horiez gozatzea ahalbidetu dutenak. 

9 XIX. mendetik aurrera Administrazio publikoek prozesu naturalei eta basoei buruz euskarri 
zientifiko gero eta sendoagoa eta sinesgarriagoa izan zuten, eta hori izan zen baso-politika sortu berriak 
izan zuen zutabeetariko bat. 

10 Aurreko garaietan ez bezala, XIX. mendetik aurrera Administrazio Zentralak botere politiko 
eta ekonomiko nahikoa zuen, emandako arau legalak betearazteko. 

 



                     10. Eredu produktibistaren krisia    

  214 

Lurralde Historikoen Legea dela eta, Aldundietara itzuliko dira berriro. Ondoko 

eskemak laburbiltzen du baso-politikak izandako bilakaera historikoa EAEn. 

 

 

Esandakoaren haritik, Michelek (2004) XX. mendean zehar baso-politika mota 

hauek bereizten ditu:  

1) Udalek burutua 1868ko Udal Legean oinarriturik. 1876an, foru-erregimena 

indargabetzean, lege hori berrindarturik geratuko da. 

2) Aldundietako Baso Zerbitzuek aplikatutakoa 1910eko Dekretuak eskuduntza 

berriak eman ondoren. 

3) Frankismoaren garaiko baso-politika. 1941ean Patrimonio Forestal del 

Estado-ren eta Baso Barrutien esku geratu zen baso-politika. 1971n, 

kontserbazionismoak indarra hartzean, ICONA (Instituto de Conservación de 

la Naturaleza) sortu zen.  

4) 1980an Eusko Jaurlaritzak eskuratu zituen baso-gaiei buruzko  eskumenak, 

geroago, 1985ean, Aldundiei transferituz. 

10.3. Espainiako Estatuko baso-politikaren orientabide produktibista 1940tik 

aurrera 

XX. mendearen lehen hamarkadetan basoa produktu eta zerbitzu ugariren 

hornitzailetzat hartzen zen; alegia, jabearentzat aberastasun-iturri izateaz gain, ondasun 

publikoaren kontsiderazioa ere bazuen. Groomek (1990) dioenez, garai hartan basoaren 

erabilera anizkoitza eta integratua bultzatzen zen. Ikuspegi honetan oinarrituta, eta 

kontuan izanik basoa landa-inguruneetako ekonomiaren funtsezko osagaia zela, baso-

�     1936         1940       1975/1980  1980      �

   Udalak eta 

Aldundiak 

Frankismoaren baso-

politika 

Autonomia Erkidegoa / 

Aldundiak 
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lurretan basogintza, nekazaritza eta abeltzaintzako erabileren eta funtzio babesleen 

osagarritasuna defendatzen zen11. 

Baina basoen tratamendu horrek 1940 aldera izango du amaiera. Gerra Zibilaren 

ostean, erregimen politiko frankistarekin, basoak industriarako lehengaiak produzitzera 

zuzendu ziren batik bat. Ondorioz, nekazaritza eta abeltzaintza basogintzaren jarduera 

osagarriak izatetik lehiakide izatera pasatu ziren. Aldaketa honek lotura zuzena du 

merkatu-sistemaren orokortze eta indartzearekin, eta horrekin batera, XX. mendetik 

aurrera baso-produktuen eskarian gertatutako aldaketekin. Administrazioak basoak 

egoera berri honetara egokitzea erabaki zuen, historikoki jarraitutako kudeaketaren 

(anizkoitza eta integratua) kaltetan. Modu honetan, basoetatik onura ateratzen zuten 

hainbat sektore ekonomiko eta sozial kalteturik geratu ziren.  

Beraz, nahiz eta erabiltzaile eta onuradun askoren arteko interesak direla medio 

istiluak eta gatazkak sarritan gertatu basogintzaren historian, jarduera konkretu baten 

(zur-produkzioa) nagusigoa ez zen XX. mendearen erdira arte gauzatu. Ordutik aurrera, 

basoen erabilera anizkoitza eta integratuaren desagertzearekin batera, irizpide eta 

praktika produktibistak nagusitu ziren eta basoak industriarako zura produzitzera 

zuzendu ziren. 

Gerra ostean baso-administrazioa sendotu egin zen eta oihaneztapenak 

bultzatzen hasi zen Oihaneztapen Plan Nazionalaren (1940-80) bidez12. Hazkunde 

azkarreko espezie exotikoak erabiltzen zituzten oihaneztapen hauek erregimen berriaren 

ekintza esanguratsuenetarikoak bilakatu ziren13. Nahiz eta basoen erabilera 

arrazionalago baten aldeko ahotsak ere entzuten ziren, irizpide utilitaristak nagusitu 

                                                 

11 XIX. mendeko baso-ingeniariek basoen erabilera anizkoitzak eskaintzen zituen onura 
ekonomiko, sozial eta biologikoak azpimarratu zituzten. Erabilera horrek, basoek produkzioari loturiko 
beharrizanak asetzeaz gain, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren beharrizanak asetzea eta funtzio babeslea 
bermatzea ahalbidetzen zuen. Landa-eremuetako populazioarentzat basoak garrantzi handikoak ziren 
garai hartan, produktu ugari lortzeko aukera eskaintzen baitzuten: zura, egurra, fruituak, abereentzako 
elikagaiak, ehiza, erretxinak,… (Groome, 1990). Kontuan hartu behar da XV. mendean, zegoeneko, Lege 
eta Ordenantzak zeudela Bizkaian basoko erabileren bateragarritasuna lortzera zuzenduak. 

12 Espainiako Estatuan oihaneztapenaren oinarri teknikoak XIX. mendearen azkenetan eta 
XX.aren hasieran jarri ziren, nahiz eta lan inportanteenak Gerra Zibilaren ostean burutu. Oihaneztapenen 
lehen ekintzak arro andeatuenetan zuzenketak egin beharrak bultzatu zituen. 

13 Koniferoetan oinarritutako oihaneztapenak, Baso Zerbitzuek burututako ekintzarik 
inportanteenentzat hartzeaz gain, Erregimen beraren lorpen handienetarikotzat jotzen ziren. Hori dela eta, 
populazioaren sektore zabal batek oihaneztapen terminoa frankismoarekin identifikatzen du (Madrigal, 
1986).  
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ziren eta produktibitate handiko koniferoen landaketa masiboak burutu ziren (Lopez 

Cerezo eta González García, 2002 ). Irizpidea, orain, ahalik eta irabazi ekonomiko 

handiena lortzea zen ahalik eta epe laburrenean. Bigarren Mundu Gerra osteko zur-

eskasia eta Espainian paper-industriak egindako presioa hartzen dira hazkunde 

azkarreko espezieen monolaborantza-politikaren kausatzat. 

Erregimen frankistaren babes osoa izan zuen oihaneztapen-politikak. Horregatik, 

Erregimenak baso-zerbitzuen eskuetan tresna legal eta ekonomikoak jarri zituen helburu 

ekonomiko, ekologiko eta sozialak zituen politika hori burutzeko. Helburu ekologiko 

eta sozialak nabariak ziren Planean, baina ez gaur egun ulertzen ditugun eran. Alde 

ekologikoari dagokionez, arro hidrografikoak babestea zen helburua, eta alde sozialean, 

landa-eremuetako langileei soldatak eskaintzea zuhaitz-landaketetan parte hartzeagatik, 

modu horretan eremu horietako langabezia-egoera arinduz (Ortuño, 1990). 

Oihaneztapen-prozesua burutzeko ardura, lehen etapan, Patrimonio Forestal del 

Estado erakundeak hartu zuen eta geroago ICONAk. Mundu mailan natura zaintzaren 

aldeko ideiak indarra hartuz joan zirenean, Espainiako Estatuan ICONA sortu zen 

1971n14. ICONAren sorrerak ez zuen aldatu kudeaketa produktibistaren orientabidea, 

hori baitzen oraindik erakundean lan egiten zuten profesionalen pentsaera nagusia15. 

Rojasek (1995) dioenez, aldaketa diskurtso kontserbazionistagoa erabiltzera mugatu 

zen, aurreko hamarkadetako interes berberak nagusi izaten jarraitzen zuten bitartean. 

ICONArekin ere, aurrerago bezala, «oihaneztapenaren kulturak –hazkunde azkarreko 

espezieen landaketan, makineria astunaren erabileran eta  helburu utilitaristen lorpenean 

oinarriturik– jarraitu zuen nagusi izaten» (Manzano eta Martos, 2004:36) 16. 

                                                 

14 ICONAk 1940an sortutako Patrimonio Forestal del Estado erakundea ordezkatu zuen, basoen 
administrazioaz arduratuz aurrerantzean. 1995ean ICONA eta IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario)  batu ziren Ingurumen Ministerioaren barruan Parke Naturalak erakunde autonomoa 
sortzeko. 

15 1980ko hamarkadaren erdi aldera hasi ziren baso-ingeniari batzuk planteamendu 
produktibistak malgutzen eta ingurumenari loturiko kezkak kontuan hartzen (Groome, 1990). Baso-
ingeniariak aipatzen ditugu behin eta berriro, beraiek izan direlako denbora luzez baso-plangintzan eragin 
handiena izan duten profesionalak. 

16 1970eko hamarkadan ICONAk kritika ugari jaso zituen erakunde ekologistengandik espezie 
arrotzak landatzeagatik, koniferoen gehiegizko erabileragatik, eta bideak, suebakiak eta terrazak 
eraikitzean erabilitako sistemengatik (Abelló de la Torre, 1988). 
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Espainiako Estatuan oihaneztapen masiboak 1940tik aurrera burutu ziren, baina  

ekintza horiek aurrerago sortutako asmoak gauzatzera etorri ziren. XIX. mendearen 

azkenetatik aurrera, basoek aurkezten zuten egoera kezkagarriari irtenbidea aurkitzeko 

kontzientzia sozial eta politikoa indartuz joan zen (ikus 10.1. taula). Ildo honetatik, 

lehen ekintzak 1930eko hamarkadan burutu ziren, helburua arro hidrografiko 

andeatuenetan zuzenketa hidrologikoak egitea izanik (Gómez eta Mata, 1992).  

1940tik aurrera egon zen indarrean Oihaneztapen Plan Nazionala eta bere 

ibilbidean zehar lan faktorearen eta kapital fisikoaren arteko erlazioa aldatuz joan da. 

Lehen hamarkadan eskulana erabiltzea izan zen helburua, lehen esan bezala, landa-

eremuetako langabeziari aurre egiteko bide moduan ikusten baitzen. 1950etik aurrera 

makineriaren erabilerak garrantzia hartu zuen, eta 1960ko hamarkadatik aurrerako 

oihaneztapenak mekanizazio-maila handia erabiliz burutu  ziren (ikus 10.1. taula). 

10.1. taula. Oihaneztapen-prozesua Espainiako Estatuan (XIX. eta XX. mendeak) 

Faseak Hasiera Amaiera 

 
-Kontzientzia sozial eta politikoa 

-Arro hidrografikoen babesa 

-Oihaneztapen-Plan Nazionala 

    Azpifaseak: 

   .Oihaneztapenak eskulan ugari erabiliz 

   .Oihaneztapenak mekanizazio gutxirekin  

   . Oihaneztapen mekanizatuak 

 
XIX azkenak 

1927 

1940 

 

1940 

1953 

1963-67 

 
1926 

1939 

1980 

 

1953 

1962 

- 

Iturria: Michel (2004) 

Oihaneztapen-politikaren lorpenak eta akatsak honela laburbildu genitzake 

Abelló de la Torrek (1988) burututako analisi historikoa jarraituz: 

-Patrimonio Forestal del Estado erakundeak, hasieran, eta ICONAk, geroago, 

lortu zuten Oihaneztapen Plan Nazionalak (1940-80) ezarritako helburuak 

betetzea oihaneztatu beharreko azalerari dagokionez, aurreikusitako 2.750.000 
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hektareen aurrean 2.925.183 ha. oihaneztatu baitziren17. 40 urtean jarraian 

urteko 70.000 ha. baino gehiago oihaneztatu ziren. 

-Hala ere, oihaneztapenek ez zuten jatorriko asmoa eta diseinua jarraitu, 

hazkunde azkarreko espezie gehiegi erabili baitziren, zuhaizti autoktonoaren 

zaharberritzea alde batera utziz18. 

-Hazkunde azkarreko espezieak erabiltzean, batez ere pinuak eta eukaliptoak, 

1940ko zur-produkzioa bost aldiz biderkatzea lortu zen.  

-Higadura ekiditeko helburua bete zen, oihaneztapenen %77 arro hidrografikoak 

babestera zuzendu baitzen. 

Groomeren (1990) ustez ere, zur-produkzioan eta higaduraren aurkako borrokan 

izan zituen lorpen esanguratsuenak oihaneztapen-planak, baina hainbat osagai 

ekologiko eta sozial albo batera utziz. Egile honek planaren alde negatiboen artean 

hauek aipatzen ditu: hazkunde azkarreko espezieen  erabilera orokortu zen, nahiz eta 

hostozabalen erabilera aurreikusita egon; nekazaritzako ustiapen tradizionaletan erabat 

integraturik zeuden baso-sistemak eraldatu zituen; paper-industria bultzatu zen, baina 

nekazaritzaren kaltetan; makineria astunaren erabilera lurrak prestatzerakoan orokortu 

egin zen (azken hau, 1960ko hamarkadatik aurrerako eskulan-gabeziak justifikatuko 

luke neurri handian). 

Zur-industria, eta bereziki paper-industria, jasaten ari ziren hornikuntza-

urritasuna gainditzeko Oihaneztapen Planak alde produktiboak jarri zituen lehen mailan, 

horretarako lehentasuna emanez koniferoei eta, oro har, hazkunde azkarreko espezieei, 

baina  lurra prestatzeko metodo kaltegarriei erreparatu gabe. Parraren (1990) ustez ere, 

espezie bakarreko oihaneztapen masiboa eraginkorra izan zen zur-produkzioaren 

ikuspuntutik, baina ondorio kaltegarriak izan zituen nekazaritza tradizionalean, 

abeltzaintza estentsiboan, baso-ekosistemetan eta basoen aisialdirako balioan. 

                                                 

17 Espainiako Ingurumen-Ministerioaren arabera, 1940-80 aldian 3,2 milioi hektarea oihaneztatu 
ziren (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

18 Espainiako Estatuan landatu diren espezie arrotzak, batez ere hazkunde azkarrekoak izan dira: 
radiata pinua, eukaliptoa, itsas pinua,…1960an, zegoeneko, milioi bat hektarea baino gehiago zegoen 
pinu eta eukaliptoz landaturik (Lopez Cerezo eta González García, 2002). 
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Hazkunde azkarreko espezieak, bestalde, ez ziren lur andeatuetan soilik landatu; 

askotan oihan autoktonoa ordezkatzen zuten.  Burututako baso-politikaren ondorioetako 

bat zur baliotsuen (haritza, pagoa, intxaurrondoa, gaztainondoa,…) produkzioaren 

gutxitzea izan da, eta honek altzari-industrian  eragin zuzena izan du. Hostozabal 

autoktonoak, hazkunde motelekoak izatean, txarto egokitzen dira epe laburrean 

gehienezko errentagarritasuna lortzeko irizpidera. 

Baso-sektorearen industrializazioa bultzatzera zuzendutako oihaneztapen 

monoespezifikoak ingurumenaren kontserbazioa hobetzeko eta aisialdirako aukerak 

eskaintzeko egokitzat aurkeztu izan ziren, baina Naredo eta Márquezek idatzi duten 

bezala, errealitatea justu aurkakoa zen. Autore hauen ustez, alde produktiboan ere 

gabezia handiak zituzten oihaneztapen hauek: 

 Kasu gehienetan, sustatzen ziren oihaneztapen artifizialak helburu ekonomikoak 

betetzeko ere ez ziren gai, industria zur merkez hornitzeko soilik izanik baliagarri; 

gainera, Estatuak eskainitako subentzioen, laguntzen eta azpiegituren euskarria izan 

zuten eta horrek euren benetako errentagarritasun finantzarioa zalantzan jartzen du 

(Naredo eta Márquez, 1987:46). 

Laburbilduz, esan genezake 1940-80 bitarteko baso-politikaren planteamendu 

produktibistak aurreko tradizioarekin haustura ekarri zuela, basogintza artifiziala 

bultzatzean basogintza naturalaren aurrean, basoen erabilera monofuntzionala (zur-

produkziorako) sustatzean erabilera anizkoitzaren aurrean, kantitatea jartzean 

kalitatearen aurretik eta gehienezko errentagarritasun ekonomikoari eskaintzean 

lehentasuna gehienezko ongizate sozialaren aurrean. Dena den, baso-politikaren 

orientabide produktibista ez zen amaitu Oihaneztapen Plana amaitzearekin. Oraindik 

ere nagusi agertzen da zur-produkzioak garrantzi handia hartzen duen aldeetan, EAEko 

kasuan gertatzen den bezala. 

10.4. Orientabide produktibista EAEn: radiata pinuaren nagusigoa  

Estatuko Oihaneztapen Planaren eragina Euskal Autonomia Erkidegoan apala 

izan zen Estatuko beste Autonomia Erkidego batzuekin alderatuz. EAEri, alde 

atlantikoan baso-jabetza gehiena pribatua izatean, Planaren bidez oihaneztaturiko 

azalera osoaren %2,3 besterik ez dagokio. Andaluzia, Gaztela-Leon eta Galiziako 
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Erkidegoei, ostera, oihaneztatuko azaleraren %50etik gora dagokie (Gómez Mendoza 

eta Mata, 1992). Dena den, oihaneztapen-prozesu itzela burutu zen EAEn ere 1940tik 

aurrera, baina kasu honetan ekimen pribatuak bultzaturik nagusiki, batez ere jabe 

partikularrak eta paper-industriak. Oihaneztapen Plan Nazionalaren barruan Estatuko 

Baso Administrazioak jabetza publikoko basoetan burutu zituen ekintzak batez ere. 

Kantauri aldean,  hasieran zalantza batzuekin izan bazen ere, hazkunde azkarreko 

espezieak erabili zituen eta baso partikularretan erabiltzea ere baimendu zuen.  

Hazkunde azkarreko espezieen lehen landaketak XX. mendearen hasieran burutu 

ziren, baina 1950eko hamarkadatik aurrera ugaldu ziren itzelean Administrazioak 

landaketa horiek lehenestean. Espezie horiek basoen ziklo produktiboa laburtzea 

ahalbidetzen zuten, modu horretan euren erakargarritasun finantzarioa gehituz. Horrez 

gain, Administrazioa bultzatzen ari zen paper-industriarako lehengaia eskaintzen zuten. 

Bizkaia eta Gipuzkoako lurraldeetan hazkunde azkarreko espezieen artean erabiliena 

radiata pinua izan da. Ez dira izatez oihanak zentzu hertsian, zerrategiak eta paper-

industria hornitzea helburua duten baso-laboreak baizik (Martín, 1993).  

10.4.1. Radiata-landaketen hastapenak  

Radiata pinua (Pinus radiata D. Don) jatorriz Ipar Ameriketako Ozeano Bareko 

kostaldekoa da eta insignis pinua edo Monterreyko pinua bezala ere ezagutzen da. Pinu 

hau hazkunde azkarreko koniferoa da19, produktibitate altukoa eta onarpen handia duena 

merkatuan. Hego Hemisferioan izan du hedapen handiena eta hainbat herrialdetako 

(Txile, Zeelanda Berria, Australia, Hegoafrika,…) baso-sektorearen garapen 

ekonomikoa indar handiz bultzatzea lortu du. 

Radiata pinua Iberiar penintsulara Bizkaiko jabe pribatu batek, Carlos Adán de 

Yarzak, ekarri zuen. Jabe honek, XIX. mendearen erdi aldera  pinus radiata ale batzuk 

sartu zituen bere Zubietako lursailean, Lekeitio ondoan. 1913an Mario Adán de Yarza  

bere semeak, 42 urte lehenago bere aitak zenbait espezie erabiliz egindako landaketen 

emaitzak argitara eman zituen. Horien arabera, Euskal Herrian haritzak eta pagoak 

espezie arrotzengatik ordezkatzearen alde agertzen zen, azken  hauen hazkundea askoz 

                                                 

19 Hazkunde azkarreko espezietzat hartzen da, 60 cm.-tik gorako diametroak lortzen baititu 25 
eta 35 urteren buruan, 30 metroko altueraraino hel daitekeelarik.  
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azkarragoa zelako eta, ondorioz, interes ekonomiko handiagoa zutelako epe laburreko 

irabaziei begira. Aldiz, bere iritziz, hostozabalek abantaila gutxi eskaintzen dute 

ikuspegi ekonomikotik begiratuta, euren ustiapena 120 urtera kalkulatu behar baita20. 

XX. mendearen hasieran Euskal Herriko basoak, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoa 

aldekoak, deforestazio-egoeran aurkitzen ziren. Hori dela eta, mintegiak sortzea eta 

espezieekin probak egitea izan ziren Foru Aldundiek burutu zituzten lehen ekintzak. 

Oihaneztapen-jarduera Bizkaia eta Gipuzkoako lurraldeetan Arabakoan baino biziagoa 

izan zen. Lehen bietan baso-azalera gehiena pribatua zen; Araban, aldiz, hostozabaleko 

udal basoak ziren nagusi. Oihaneztapenetan gehien erabilitako espezieak pinuak izan 

ziren: basa-pinua, laritza, itsas pinua eta radiata pinua, ordena honetan hasierako fasean. 

Baso publikoetan planteamendu ekonomikoak baino interes orokorreko kontsiderazioak 

(arro hidrografikoen eta lurzoruaren babesa) izan zuten lehentasuna. Laster ikusi zen 

ekimen pribatuarentzat espezie interesgarriena radiata pinua zela, bere hazkunde 

azkarra, erabilera industriala eta errendimendu handiengatik21 (Eusko Jaurlaritza, 

1996a).  

Estatu mailan ere, Adán de Yarza eta beste jabe batzuen esperientzian 

oinarriturik, baso-administrazioaren sektore batek radiata pinuaren erabilera gomendatu 

zuen Euskal Herria, Kantabria, Asturias eta Galiziarako, batez ere bere hazkunde 

azkarragatik eta industriaren aldetik zuen eskariagatik. Espezie honek jabeen interesa 

piztu zuen, jabe berari eskaintzen baitzion basoa landatzeko eta botatzeko aukera, berak  

eskuratuz hasierako inbertsioaren errendimendua. Hazkunde geldoko espezieen kasuan, 

ordea, errendimendu ekonomikoa lortzea asko luzatzen zen denboran zehar. Dena dela, 

Groomek dioenez, hazkunde azkarreko espezieekin egindako oihaneztapenetan 

                                                 

20 Esperimentuan ez zen baloratzen espezie bakoitzarekin lortutako zuraren kalitatea; soilik, 
lortutako m3-ak: 

Radiata pinuaren eta haritzaren batezbesteko hazkundeak 42 urteren buruan 
Espeziea Diametroa lurretik 1,20 m-ra Altuera (m) Zur-bolumena (m3) 

Radiata pinua 
Haritza (Quercus robur) 

0,91 
0,33 

28,50 
18,50 

5,95 
0,80 

Iturria: Adán de Yarza (1913) [Hemen aipatua: Groome, 1990]. 

Esan behar da ez direla usu aurkitzen diametro (eta bolumen) horretako radiata pinuak basoetan. 
21 1957ko izozteek radiata pinu sartu berrietan kalte handiak eragin zituzten eta harez geroztik 

jabeak beste espezie batzuk ere hasi ziren erabiltzen, batez ere larizio pinua, Japoniako izeia eta  Douglas 
izeia. Aurrerantzean radiata pinu sailak, oro har, 600-700 metrotik beherako altitudeetara mugatu ziren. 
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lortutako errentagarritasuna zalantzan jar daiteke, irabaziak Estatuaren aldetik jasotako 

subentzio eta beste laguntza material batzuen mende zeudelako neurri handian: 

(…) ez du esan nahi automatikoki errentagarritasun ekonomiko handiagoa lortzen zenik 

[hazkunde azkarreko espezieen bidez], herrialde askotan baso sailak Estatuak 

eskainitako subentzio handietan, azpiegitura laguntzetan eta suteen aurkako aseguruetan 

oinarritu izan baitira (Groome, 1990:98). 

Egile honen ustez, oihaneztapen hauek Estatuarengandik jasotzen zituzten 

subentzioetan oinarritzean, eurak bultzatzeko benetako arrazoia garai hartan 

garrantzitsutzat jotzen zen industria –paper-industria eta zerrategiak– zur merkez 

hornitzea izan zen. Bere ustez, beste modu bateko basogintza proposatzen zuten 

alternatiben aurrean, itxurazko errentagarritasun handiago hau erabiliz justifikatu eta 

defendatu ziren oihaneztapenak.  

10.4.2. Baso-politika eta  radiataren bilakaera  

Radiata pinuak duen garrantzia EAEn alderdi historiko, ekonomiko eta sozialei 

loturik agertzen da. Hasieratik espezie hau aldi historiko bakoitzeko beharrizan eta 

gorabeheretara lotua egon da. 10.1. grafikoan agertzen da, etapa bakoitzeko testuinguru 

politikoan kokatuz, radiataren azalerak Euskal Autonomia Erkidegoan izan duen 

bilakaera22. 1910etik aurrera, Foru Aldundien politikarekin, azaleraren etengabeko 

gehikuntza gertatzen da. Baina erregimen frankistaren baso-politikaren baitan 

ezagutuko du espezie honek hedakunde handiena. 1956tik aurrera  eta hirurogeita 

hamarreko hamarkadara bitartean egiten du radiataren azalerak gorakada handiena. 

1956an 45.000 ha. bazeuden radiata pinuz landaturik, 1973an 163.000 hektareara heldu 

zen landatutako azalera. 1973tik 1986ra azalera egonkor mantendu zen, baina aro 

autonomikoan beheranzko joera erakusten du, 137.000 hektareara jaitsiz 2005ean. 

 
                                                 

22 Administrazioek burututako politikak (oihaneztapenetarako laguntzak, hazi edo landareen 
doako hornikuntza, mantentze lanetarako laguntzak,…) eragina izan du errentagarritasunean, eta, 
ondorioz,  baso-jabeek emandako erantzunean.  

 



                     10. Eredu produktibistaren krisia    

  223 

10.1. grafikoa. Baso-politika eta radiataren bilakaera EAEn  (1898-2005) 
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 Iturria: Michel, 2004 (2005eko datua Baso Inbentarioan oinarriturik erantsia izan da).  

10.1. grafikoan ikus daitekeenez, radiata sailen gorakada handia frankismoaren 

garaian gertatzen da, 1940-75 aldian. Lehenago, Udal edo Aldundien politikak 

aplikatzen direnean baso-sektorean, radiata pinua oraindik sarrera- eta esperimentazio-

fasean aurkitzen da. Politika autonomikoaren etapan pinu-azalera egonkor mantentzen 

da hasieran, baina laster hartzen du beheranzko joera. 

Radiata pinuak EAEn izan duen hedatze-prozesuan oinarriturik etapa hauek 

bereizten ditu Michelek (2004): 

� Etapa aitzindaria (1815-1868): lehen landaketak burutu zituztenei lotua, batez 

ere Adán de Yarza familiari. 

� Udalen politikaren etapa (1868-1908): 1868ko udal legearen bidez, eta foru-

erregimena ahultzean, udalen esku geratu zen baso-politika. 

� Etapa forala (1908-1936):  Foru Aldundietako baso-zerbitzuek XX. mendearen 

hasieran oihaneztapenei  emandako bultzadarekin lotua. Oihaneztapen-eredu bat 

aurkitzeko saiakerak egiten dira. 

� Etapa hedakorra (1940-1973): erregimen frankistaren baso-politikarekin eta 

Oihaneztapen Plan Nazionalarekin lotua. Patrimonio Forestal del Estado 

erakundeak gidatu zuen Plana, baina azken urteetan, ingurumenari buruzko 

kezka areagotzean, ICONA sortu zen. 

Udal 
politika 

Foru-
politika 

Estatuaren politika 

Politika 
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del Estado» 

ICONA 



                     10. Eredu produktibistaren krisia    

  224 

� Radiataren aurkako jarrera: 1970etik aurrera erakunde ekologistak eta 

gizarteko beste mugimendu batzuk EAEko baso-eredua gogor kritikatzen hasi 

ziren. 

� Etapa autonomikoa: 1980ko hamarkadaren hasieran baso-eskumenak EAEko 

erakundeen esku geratzen dira eta radiata pinuak sostengu instituzionala lortzen 

du. 

10.4.3. Radiataren hedakundearen kausak  

1950eko hamarkadatik aurrera, baina batez ere 1960ko hamarkadan zehar, 

Gipuzkoa eta Bizkaian oihaneztapen-prozesu bortitza hasi zen radiata pinua erabiliz 

espezie nagusi moduan. Espezie honek onarpena irabazi zuen, bere hazkunde azkarra 

zela-eta epe nahiko laburrean (30-35 urte) irabaziak lortzea ahalbidetzen baitzuen. 

Gainera, II. mundu gerra amaitu ondoren zur-eskariak gorakada handia izan zuen.  

Radiata pinuak eskainitako errentagarritasunean aurkitzen da, beraz, espezie 

honek izandako hedakunde handiaren arrazoietariko bat. Michelek (2004) bere lanean 

1957-2001 aldirako zenbait baso-ustiategiren barne-errendimenduaren tasa (BET) 

kalkulatzen du eta urte bete baino epe luzeagorako gordailuei ordaindutako 

interesarekin alderatzen du. Lortutako emaitzen arabera, baso-ustiategien BETa aldi 

horretan gordailuen bidez lortutako interesa baino handiagoa izan da. Gainera, 1970eko 

hamarkadaren azkenetara arte, bi errentagarritasunen artean alde handia mantendu da. 

Autore honek adierazten duenez, radiata zuraren 1960 eta 1970 hamarkadetako prezioa, 

2002ko prezioetan neurtuta, 1990 hamarkadako hasierakoa baino 2,1 aldiz handiagoa 

zen; hamarkada haietako landaketa-kostuak, ostera, 1,6 aldiz merkeagoak ziren. 

Baina errentagarritasunaz gain, Euskal Herrian beste faktore bat izan zen 

erabakigarria radiataren hedakundean: baserriaren krisia (Euskadiko Baso Plangintza 

1994-2030; Michel, 2000, 2004; Alonso et al. 2001b; López Cerezo eta González 

García, 2002). Baserritarrek hasieran (1930-40 aldian) radiata pinua landatzeari 

basogintza tradizionalaren krisiak eta espezie berriaren errentagarritasunak bultzatuta 

ekin zioten; nolanahi ere, historikoki burutu izan dituzten eginbeharrak (nekazari-

abeltzain-basozain) egiten jarraitu zuten. Baina 1950etik aurrera, errentagarritasun-

faktoreari beste bat gehitu zitzaion, radiata sailak izugarri ugalduz. Faktore hau, unitate 
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ekonomiko bezala baserriak jasandako krisia izan da. Ondorioz, baserri askotako lur 

gehientsuenak pinuaren produkzio intentsiborako erabili izan dira23.  

Beraz, 1950etik aurrerako radiata-landaketak eta baserriaren inguruan eratutako 

nekazaritza-sektorearen krisia aldi berean gertatu ziren. Garai hartako hazkunde 

industrialaren ondorioz enpresak baserrietako eskulana enplegatzeko gai agertzen 

zirenez, landa-populazioaren zati batek hirietara egin zuen alde, lehenago labore eta 

belardietarako erabilitako lurretan pinua landatuz. Populazioaren beste zati batek 

baserrian jarraitu izan du bizitzen, baina lurren gehientsuena pinu-produkziora 

zuzenduz. Nekazaritza uztean libre geratutako belardi eta larreak ez zaizkie saldu edo 

alokatu nekazaritza-jarduera mantendu dutenei; aitzitik, pinuz landatuak izan dira, 

jabeek enplegu industrial berria eta baso-produkzioa uztartuz24.  

Euskal Herriko baso pribatuetan XX. mendean zehar egin diren 

oihaneztapenetan radiata pinuak hartu du leku gehien, monolabore hau baserriaren 

eredu produktiboaren parte bilakatuz. Geroago radiata pinua baserriaren krisiari 

erantzuteko modu bezala ere erabili nahi izan da. Radiata pinuaren alde ekonomikoa 

erabili dute argudio moduan oihaneztapenen defendatzaileek, espezie horrek krisian 

sartutako landa-ekonomiarentzat irtenbidea eskaini duela argudiatuz. Radiata pinua gai 

zen irabazi handiak lortzeko epe nahiko laburrean, espezie autoktonodun basoak irabazi 

horiek epe oso luzera soilik lortzeko gai ziren bitartean. Bestalde, paper-industriaren eta 

eraikuntzaren aldetik zetorren zur-eskari geroz eta handiagoak ere oihaneztapen bortitza 

bultzatu zuen.  

Basogintza tradizionalaren krisiak lehendabizi, baserriaren krisiak geroago eta 

radiata pinuak eskaintzen zuen errentagarritasunak ahalbidetu zuten Administrazioaren 

hazkunde azkarreko espezieetan oinarritutako oihaneztapen-politikak onarpen zabala 

                                                 

23 Miren Etxezarretak, 1970ko hamarkadan euskal baserriaren egoerari buruz egindako ikerketan 
honen argi idazten zuen baserriaren etorkizunari buruz: «Baserria ez da bideragarria etorkizunean. Baserri 
txikiek, oraingoak bezalakoak, ezin dute inolaz ere, (…) industriako enpleguen alokairuen moduko 
errentarik eskaini, (…) ondorioz belaunaldi berriek nekazaritzara dedikatu beharrean industriako lana 
aukeratuko dute. (…). Eta ez dugu beste erremediorik baserria desagertuz doala esatea baino, 
produkziorako unitate ekonomiko bezala guztiz desagertuko dela, eta euskal lurra egoitza-erabilerara eta 
pinua landatzera zuzenduko dela» (Etxezarreta, 1977:384). 

24 Pinu sailen kudeaketak basoa landatzeko, botatzeko eta zainketak egiteko garaian eskatzen du 
arreta eskaintzea. Hori dela eta, 1950 eta 1960ko hamarkadetan landa-exodoaren ondorioz herri handi eta 
hirietara alde egindakoentzat, edo baserrian iraun arren industrian edo zerbitzuetan enplegatuta 
zeudenentzat, enplegua basoko lanekin bateragarri egiteko irtenbide egokia eskaintzen zuen pinua 
landatzeak.  
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izatea jabeen artean. Horrek «basoa helburu industrial hutsa duen zur-fabrika bezala 

kontsideratzea» ekarri zuen (López Cerezo eta González García, 2002:88). Radiata 

pinuaren sarreraren ondorioz EAEn gertatu den prozesuari basogintza intentsiboko 

prozesua deritzo Michelek: «basoak produzitzen jartzen dira, batez ere jabe-

partikularren bultzadarekin, hazkunde azkarreko espezie bat modu intentsiboz erabiliz» 

(Michel, 2004:8).  

Paper-industriak garrantzizko egitekoa izan zuen baso-jardueraren garapenean, 

baina gerorantz zerrategietara hasi zen zuzentzen zur gero eta gehiago, eta gaur 

basoetan lortzen den zur gehiena zerra-industriak eraldatzen du (Eusko Jaurlaritza, 

2006c).  

10.5. Radiata sailen ondorio ekologikoak  

Baso-kudeaketa desberdina da Euskal Autonomia Erkidegoko alde atlantikoan 

eta mediterraneoan. Arabako lurraldean baso autoktonoa nagusi denez (azalera 

zuhaiztuaren %72), baso-baliabideen kontserbazioa garrantzizko betebeharra bilakatu 

da. Hori dela eta, lurralde honetako Baso Zerbitzuak hainbat ekintza burutzen ditu 

helburu hori lortzeko: espezie autoktonoak erabili oihaneztapen-prozesuetan, azken 

mozketetan zuhaitz zaharren erreserbak utzi,  baliabide genetikoen kontserbazioa, etab. 

(Onaindia, 2002). Alde atlantikoan aldiz, radiata pinu sailek hartzen dutenez garrantzia 

(azalera zuhaiztuaren %56 Bizkaian eta %40 Gipuzkoan), kudeaketa, funtsean, espezie 

honen produkziora dago zuzendurik. Alde honetan baso autoktonoak oso isolaturik 

aurkitzen diren orban sakabanatu txikiak dira. 

Radiata pinua da, bere ezaugarriengatik (batez ere bere hazkunde azkarragatik 

eta merkatuan duen onarpenagatik) oihaneztapenetan gehien erabiltzen den espeziea. 

Merkatura doan zur gehiena, mundu mailan, espezie horretakoa da. EAEn radiata 

pinuak produktibitate handia lortzen du atlantikoko isurialdean,  lurzoru eta klima 

egokiak aurkitzen baititu espezie honek alde horretan. Kalitate oneneko basoak 

kostaldean aurkitzen dira, Deba Behetik Plentzia-Mungiarako tartean. Kalitate 

eskasenekoak, aldiz, Gipuzkoa ekialdean eta Bizkaia hegoaldean daude, batez ere 500-

600 m.-ko altitudetik gora aurkitzen direnean. 10.2. taulak biltzen ditu radiata pinuaren 

ezaugarri ekologiko eta produktiboak. 
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10.2. taula . Radiata pinuaren ezaugarriak 

Ekologikoak Produktiboak 

Lurzorua: edozein motakoa, baina freskoa 
eta ez trinkoa 

Hazkundea: 2-3 m3 txandan zehar 

Klima: euri ondo banatuak, izozterik gabe Txanda: 30-35 urte 

Altitudea: 0-500 m Basogintza: aldi bereko mozketa (baso-
soilketa) 

Oihanpea: garbi lehen urteetan Erabilera: orea, taulak, eraikuntza, 
bilgarriak, altzariak 

Iturria: Nekanet (www.nekanet.net). 

Radiata pinuaren hedapenak EAEko Kantauri aldean lurraren erabilera 

tradizionalean aldaketak eragin ditu. Alde batetik, nekazaritza-lurrak, abereentzako 

larreak eta hostozabal autoktonoen basoak pinudi bihurtu dira neurri handian, baina era 

berean zur-produkziora loturiko azpisektorea garatu da. Bestalde, radiata sailak nagusitu 

diren aldeetan paisaian aldaketa handia gertatu da eta toki horietako flora eta faunan ere 

eragin handia izan dute.  

Aipatu izan denez, radiata pinuak EAEko isurialde atlantikoan hartzen duen 

azalera gehiena jabetza pribatukoa da. Errentagarritasun ekonomikoa segurtatzeko baso-

soilketak burutzen dira eta kostu gutxieneko sistema erabiltzen da materiala ateratzeko, 

sarritan lurzoruan eta paisaian inpaktu handia duten bideak eraikiz25. Landatzerakoan, 

lurra prestatzeko erabiltzen den makineriak ere kalte handiak eragin ditzake lurzoruan. 

Diskurtso ekologikoak radiata pinu sailek ekosisteman eragiten dituzten ondorio 

negatiboak (flora eta fauna autoktonoan, lurzoruan, uren erregimenean, pasaian,…)  

nabarmentzen ditu. Gainera, pinudi hauek suteen arriskua indartuko lukete26 eta 

kutsadura areagotu paper-industriaren bidez27.  

                                                 

25 Ez da gertatzen gauza bera hazkunde geldo edo ertaineko espezieen kasuan. Normalean 
espezie hauekin, baso publikoetan aurkitzen direnez, lurzorua hobeto zaintzen duen kudeaketa burutzen 
da, azpiegitura egokiak eraikiz eta bakanketan oinarritutako ustiapena erabiliz.  

26 Radiata pinuaren izerdia sukoia da, sute bat gertatzerakoan horrek duen efektuarekin. Honela 
dio Arzubiagak: «Orain [suteak bizi ondoren] badakigu material oso arriskutsu batez inguraturik bizi 
garela eta segurtasun-arauak ez direla oso aintzakotzat hartzen» (Arzubiaga, 2001:156). 

27 Paper-industria, hazkunde azkarreko espezieen kontsumitzaile handienetarikoa, espezie horien 
bidez oihaneztatutako eremuen inguruan kokatu da normalean, espezie bakarreko baso-laboreen 
ingurumen-ondorio kaltegarriak areagotuz kutsaduraren bidez. 
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Zenbait ikertzailek Txilen –radiata-azalera handia duen herrialdea– burututako 

ikerketa bateko emaitzetan baso sail exotikoen ondorio kaltegarri hauek aipatzen dituzte 

(Laigneau et al.,1999): 

           10.3. taula. Hazkunde azkarreko sailen ondorioak 

Bertako basoak ordezkatu 

Biodibertsitatea urritu 

Paisaia aldatu  

Lurzoruaren higadura 

Lurra pobretu  

Ur-baliabideak gutxitu 

Belardiak suntsitu  

Aldaketak basa-faunan 

Ondorio kaltegarria landa-turismoan 

Euren ondorio kaltegarriek, neurri 
handiagoan edo txikiagoan, populazio osoari 
eragiten diote.  

       Iturria: Laigneau et al. (1999) 

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak EAEko 

ingurumenaren egoerari buruz argitaratutako txostenean28, nekazaritza, abeltzaintza eta 

basogintzara loturiko jarduerek, lurraldearen azaleraren %84 hartzean, 

biodibertsitatearen eta paisaiaren egoeran erantzukizun zuzena dutela adierazten du. 

Jarduera horiek ingurumenean eragiten dituzten presio eta inpaktuak era askotakoak 

dira, batzuk positiboak (CO2-xurgaketa, esaterako), baina beste batzuk negatiboak. 

Baso-jarduerak eragindako inpaktu negatiboen artean hauek aipatzen ditu txostenak: 

                                                 

28 Txosten hau Europako Ingurumenerako Agentziak eta Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako 
Erakundeak (OECD) erabiltzen duten metodologia jarraituz burutu da. Metodologia honek ingurumen-
arazoen ikuspegi integratua eskaintzen du, arazoak, sortzen dituzten kausekin erlazionatuz, eta 
administrazio publikoetatik, sektore ekonomikoetatik eta gizarte zibiletik emandako erantzunak ere 
ereduan bilduz. 
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biodibertsitate-galera, inpaktu handia paisaian (basoetako pistak eta soilguneak 

eraginda, batez ere) eta erosioa eta lurzoru-galerak basoa botatzeko eta landatzeko 

prozesuan. Txostenak azpimarratzen duenez, ondorio negatiboen artean 

«nabarmenenak, pinu sailen hiper-monoespezifizitatea eta basogintzako zenbait 

praktikek, baso-soilketek batez ere, eragindako kalteak dira» (IHOBE, 2005:45). 

Hamarkada askotako baso-politika produktibistak defizit ekologiko sakona 

eragin du EAEko baso-sektorean. Defizit horren agerpen esanguratsuenak hauek izango 

lirateke: espezie bakarreko sailen nagusitasuna, baso naturalen urritasuna, 

biodibertsitatearen gutxitzea, lurzorurako basogintza-praktika kaltegarriak, paisaia 

tradizionalen desagertzea eta populazioaren aisialdirako aukeren murrizketa. Hurrengo 

puntuetan radiata sailek lurzoruan, biodibertsitatean, paisaian eta aisialdirako aukeretan 

duten eragina azaltzen da. 

10.5.1. Eragina lurzoruan 

Radiata pinuari 35 urte inguruko txandak aplikatzen zaizkio; beraz, hazkunde 

azkarreko espezieen artean sartzen da. Txandak irauten duen bitartean radiata pinudun 

basoetan lan ugari burutu behar izaten dira: landaketa, garbiketak, inausketak, ongarrien 

erabilera eta fumigazioak29, bakanketak, zura ateratzeko bideen eraikuntza eta mozketa. 

Beraz, baso mota hauetan jarduera intentsiboa izango da landaketa burutzen denetik 

basoa botatzen denera arte. Baso-ustiapena burutzen den moduak eragin handia dauka 

lurzoruan eta, horrekin batera, beste hainbat osagaitan ere:  

«Datuak eztabaidaezinak dira. Euskadin hazkunde azkarreko espezieen basoak 

ustiatzeko erabiltzen diren teknika modernoak gaur egun hain dira oldarkorrak, ezen 

berrehun tonarainoko lur emankorra, hektarea eta urteko, galtzea eragin baitezakete. 

(…) Makineria astunaren erabilera intentsiboak, lurzoruan dituen ondorio negatiboez 

gain, biodibertsitatean, paisaian, uren kalitatean eta ondare arkeologikoan30 ere kalteak 

                                                 

29 2002an baso-azaleraren 30.000 ha. tratatzeko 1,2 tona produktu fitosanitario kimiko erabili 
ziren  eta 5 tona produktu fitosanitario biologiko (IHOBE, 2005:55). 

30 Arandak dioenez, «ezin dugu gehiagotan onartu harrizko galtzadak suntsituta aurkitzerik; gure 
aurrekoen artisau-lanaren bidez eraikitako galtzadak, mendeetan zehar kontserbatuak auzoko azpiegiturak 
mantentzen jartzen zuten ahaleginaren bidez» (Aranda, 2001:1999). 
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eragiten ditu; egoera honek behin-betiko aurre egitea eskatzen du» (Ormazabal, 

2001:23)31. 

Hazkunde azkarreko espezieek eragindako kalteak lurzoruan bi modutakoak 

dira. Alde batetik, mozketak eta landaketak burutzerakoan makineriaren erabilerak 

eragindako kalteak (lur-galerak, batez ere) eta, bestetik, baso sailak berak, txandak 

irauten duten bitartean, lurzoruan eragindako kalitate-galera. Radiata pinudiek lehen 

urteetan eskakizun bereziak dituzte, oihanpea garbi mantendu behar izaten baita. 

Horretarako herbizidak32 erabili edo garbiketa mekanikoa egin daiteke. Horrez gain, 

inausketak ere beharrezkoak dira (batez ere zur mota batzuk lortu ahal izateko) eta baita 

bakanketak azken mozketan lortzen den zura ahalik eta hoberena izan dadin. Sailak 

kudeatzeko moduak lurzoruaren ezaugarri fisiko-kimikoetan du eragina eta, ondorioz, 

dibertsitate biologikoan (intsektuak, txoriak, onddoak, landaretza,…). Laboreak direnez,  

ongarriak ere erabiltzen dira kasu askotan. Hondakinak erretzea eta lurzorua trinkotzea, 

azken hau makineria desegokia erabiltzeagatik, dira sailek sortzen dituzten beste arazo 

batzuk. «Koniferoen sailak biodibertsitatean pobreak dira eta, gainera, euren ustiapena 

sarritan modu oso agresiboz burutzen da, landare-estalduraren funtzio ekologikoak 

mantentzea –erosioaren aurkako babesa, esaterako– arriskuan jarriz» (IHOBE, 

2005:348). 

Pinuek lurra azidotzen dute lurzoruaren dinamika naturala aldatuz eta beste 

landare batzuen hazkuntza galaraziz (Manzano eta Martos, 2004). Hazkunde azkarreko 

espezieek, txanda laburrekoak izatean, lurzoruko elikagaien gutxitzea edo agortzea 

eragin dezakete eta, ondorioz, basoen produktibitatearen gutxitzea. Gainera, lurraren 

beraren egituran eta elikagaien dinamikan aldaketa garrantzizkoak eragin ditzakete 

(Onaindia, 2000).  

Radiata sailen mozketa burutu ondoren lurra prestatzeko teknika mekanizatuak 

hedatuz joan dira euskal basoetan XX. mendeko azken hamarkadaz geroztik. Olarieta et 

al.-ek (2006) burututako ikerketa batean lurra prestatzerakoan teknika mekanizatuek 

eragiten dituzten ondorioak aztertzen dira, prestatze modu tradizionalak sortutakoekin 

                                                 

31 Patxi Ormazabal, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro 
Sailburu izandakoa da. 

32 Garrantzi handikoa da herbizidak modu egokian eta ardura handiz erabiltzea ingurumen-
arazorik ez sortzeko. 
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alderatuz33. Lortutako emaitzen arabera, modu batera zein bestera prestatu lurra, 

fosforo-urritasuna da faktore azpimarragarriena. Horrez gain, teknika mekanizatuak 

erabili diren kasuetan hazkunde azkarreko sailak ez dira iraunkorrak epe laburrean, 

nitrogenoa, fosforoa eta magnesioaren ahitzea dela eta. 

Basoa botatzerakoan maldetan pistak eraikitzen dira zura ateratzeko. Euriteekin 

pista horietan uraren abiada azkartu egiten da, hezetasuna atxikitzea eragotziz lurzoruan 

eta erreketan ur-goraldiak eraginez34. Modu berean, baso-soilketen osteko luberritze 

lanen ondorioz  euriteekin lur-galera handiak gertatzen dira, batez ere aldapa handiko 

tokietan35.  

Bizkaia eta Gipuzkoa aldeko baso aldapatsuetan higadura-arazoak larriak izan 

daitezke baso-praktika desegokiak erabiliz gero. Merino eta Edesok (1999) mozketa 

ondoren landaketa berri baterako lurra makineria astuna erabiliz prestatzen denean 

sortzen diren higadura-fenomenoak aztertu dituzte. Prestakuntza-lan horien ondoren 

lurzoruaren egoera fisikoan eta elikapen-egoeran garrantzizko aldaketak aurkitu dituzte, 

honek duen eraginarekin etorkizuneko baso-produktibitatean eta lurzoru beraren 

kontserbazioan. Hausnarketa  hauek Bizkaia eta Gipuzkoako bailara gehienetarako 

baliagarriak dira, beraietan hazkunde azkarreko baso-ustiapenak presentzia nabarmena 

baitu36. Gartzia-Bengoetxea et al.-ek adierazten dutenez, 

                                                 

33 Modu tradizionaleko  prestaketan lurzoruari ez zaio kalterik eragiten. Ikerketa hau Bizkaiko 
Lea-Artibai eskualdeko basoetan burutua izan da.  

34 Hau bereziki inportantea da eukalipto sailen kasuan, hauek landatu diren lurrek modu urrian 
atxikitzen baitute hezetasuna. Modu honetan, iturri asko, auzoetan eta ibiltarien artean oso estimatuak, 
desagertu egiten dira. 

35 Lur hori, egur eta anduiz  nahasirik, erreketara  heltzen da, hauen ubideak zarratuz. Basoetako 
lan oldarkorrek kalte handiak eragiten dituzte akuiferoetan ere, desagerraraziz kasu batzuetan. 

36 Radita pinuaren inguruko baso-ustiapenak beste ondorio batzuk ere baditu. Basoak ateratzeko 
erabiltzen diren kamioiek auzoetako bideetan kalte handiak eragiten dituzte sarritan, lokatzez beteta edo 
suntsituta uztean. Fidantza-sistemaren funtzionamendu txarragatik, kasu askotan, konponketaren kargu 
Udalak edo Aldundiak egin behar izaten du. Ustiapenak dirauen bitartean motozerrek eta materiala 
ateratzeko makinek ateratzen duten zarata ere aipatzekoa da. Zur-parkea egiten den tokietan, materialak 
pilatzean eta karga- eta deskarga-lanak bertan burutzean, zarata hori gehitu egiten da. Kontuan izan behar 
da hori gertatzen den tokiek, kasu askotan, isiltasunean eta bakean dutela euren aktibo inportanteena, 
aisialdiari edo turismoari loturiko jarduerak bultzatzeko baliagarria izan daitekeena. Bestalde, Arzubiagak 
(2001) dioenez, koniferoen monolaboreetan egiten diren fumigazioetan, horretarako erabiltzen diren 
produktuei buruzko informazio zehatza eskaini beharko luke Administrazioak, betiere fumigazioaren 
eragina beste labore batzuetara, abereengana eta jendea bizi den tokietara zabaltzea ekidinez. 
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Euskal Herrian pinu sailek lurzorua eta ura babestu ahal izateko, baso-kudeaketan 

ingurumen-zerbitzuak kontuan hartu beharra dago. Baso-kudeaketarako gida bakartzat 

errentagarritasun ekonomikoa hartzen bada, alderdi horien kontrola ezinezkoa bihur 

daiteke (Gartzia-Bengoetxea et al., 2006:109). 

10.5.2. Eragina biodibertsitatean  

XX. mendearen hasieratik planetako hainbat tokitan baso-espezie autoktonoak 

espezie exotikoengatik ordezkatuak izan dira. Ordezkatze honek biodibertsitatean 

eragina izan du, hazkunde azkarreko espeziedun basoek, euren ezaugarriak eta bertan 

burutzen diren jarduerak direla-eta, presio handia sortzen baitute ekosistemengan.  

Dibertsitate biologikoaren ikuspegitik egoerarik hoberena basoak naturaltasun-

maila ahalik eta handiena mantentzea da; alegia, zuhaitz-espezie ugari eta adin 

askotakoak dituzten basoak, zur hila kontserbatzen dutenak eta landare-espezieetan 

aberatsa den oihanpea mantentzen dutenak. Era berean, ezaugarri hauetako basoak, 

biotopo desberdinak biltzean, fauna-espezie ugariren habitat bilakatzen dira. Beste 

muturrean hazkunde azkarreko monolaboreen sailak aurkitzen dira, adin bereko 

zuhaitzez osatuak eta oihanpe oso pobrearekin (IHOBE, 2005). Negi eta Stimmen 

(1997) aburuz, biodibertsitate-galeraren kausetariko bat koniferoen basoen hedapena 

izan da.  

Baso-praktikek eragin handia dute biodibertsitatean. Baso-laboreak ez dira baso 

naturalak bezalakoak, ez egituran, ez euren osaketan, ez euren funtzioetan. Espezie 

bakarreko basoetan, teknika oso mekanizatuak erabiltzean eta zur hila eta oihanpea 

ezabatzean, nitxo ekologiko ugari desagertzen dira eta biodibertsitatearen ikuspuntutik 

ekosistema oso pobreak bilakatzen dira (Terradas, 2001a). «Bai radiata pinuek eta bai 

eukaliptoek oihanpean landare-biodibertsitate urria mantentzen dute eta, horren 

ondorioz, fauna-biodibertsitate urria» (IHOBE, 2005: 356). Europako Ingurumen-

Agentziaren ustez «espezie exotiko bakar batean oinarritutako eta adin bereko zuhaitzez 

osatutako basoak ez dira dibertsitate biologikoa lortzeko bidea» (Ingurumena Europako 

Batasunean XXI. mendearen atarian Txostena. Hemen aipatua: Prieto, 2005: 124). 

EAEri dagokionez, hau da ikertzaile-talde baten iritzia: «Baso autoktonoetako floraren 

dibertsitatea mantentzeko ezinbestekoa da landaretza horretako orbanak koniferoen edo 

beste espezie exotiko batzuetako sailen artean mantentzea» (Amezaga et al., 2001:60). 
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Pinu eta eukalipto sailek faunaren dibertsitatearen aurka doaz, espezieen 

desagertzearen kausa ere izanik. Espezie hauek euskal baserrien inguruan presio 

zinegetiko handia sortu dute. Animaliak eta hegaztiak baserrietara hurbiltzen dira janari 

bila «monolaboreek sortutako basamortuaren erdian oasi txikiak balira bezala»37 

(Arzubiaga, 2001:155). Biodibertsitate-galerak, bestalde, pinu-beldarra (prozesionaria) 

bezalako izurriteen ugalketa ekar dezake, basoetan kalte handiak eraginez (Castro, 

2004). 

Arrarteren (2001) esanetan, espezie arrotz baten monolaborantzak 

biodibertsitatearen  (flora eta fauna) murrizketa eragiten du zuzenean eta baita baso-

sistemen dinamika konplexuaren sinplifikazioa. Honez gain, zeharka, beste desoreka 

batzuk ere eragiten ditu eta hauek hainbat arazo sortzen dituzte : izurriak, sute-arriskuen 

gehikuntza, animalia basatien dinamikan aldakuntza larriak, etab. 

Radiata sailek hegazti-faunan ere eragiten dute (LANIUS, 2001). Arazo larriena 

mozketa-txandaren iraupenak planteatzen du. Hau gehienez 35-40 urte ingurukoa denez, 

habitatak ez du heldutasunik lortzen38. Pinu sail hauen helburua gehienezko produkzioa 

eta errentagarritasuna lortzea denez, basoaren hazkundea geratzen den momentuan (edo 

urte gutxi batzuk geroago) baso-soilketa burutzen da, bertako biodibertsitatearen 

euskarri ziren elementuak desagerraraziz39. Bestalde, baso hauetan praktikatzen den 

basogintza intentsiboa oihanpea ezabatzera zuzendua dago, beste landare batzuekiko 

lehia gutxitzeko eta inausketa eta bakanketa lanak errazteko. Honek, zuhaixkez 

baliatzen diren hegaztiak babes eta baliabiderik gabe uzten ditu. Eukalipto sailen kasuan 

egoera larriagoa da oraindik. Baso hauetan mozketa-txandak hain laburrak izatean (12-

15 urte), ekosistemaren heldutasunik eza nabarmenagoa da eta basoko hegazti-

faunarentzat ondorioak kaltegarriagoak dira. Gainera, beste landare batzuen hazkundea 

                                                 

37 Hostozabalen basoak desagertuz joatean,  basa-fauna janaririk gabe geratu da eta baserrien 
inguruko soroetan bilatzen dute basoan aurkitzen ez duten janaria. Bestalde, faunaren presentziak 
ehiztariak erakartzen ditu etxebizitza, labore eta abereen inguruetara, arazo larriak sortuz sarritan. 

38 Enborretan ez dago –edo oso urriak dira– ez zulorik ez arrakalarik, eta hauek guztiz 
beharrezkoak dira hegazti trogloditek habiak jartzeko. Era berean, urkila duten pinuak bakanketetan 
moztu egiten dira, baina zuhaitz horiek beharrezkoak dira hegazti harrapari handiek eta tamaina ertain-
handiko beste hegazti batzuk euren habiak jartzeko. 

39 Itsas pinuaren kasuan ere,  nahiz eta botatzeko txanda radiatarena baino luzeagoa izan (50 urte 
ingurura artekoa, gehienez), ahalbide trofikoak eta babesa eskaintzeko ahalbideak radiatarenak 
bezalakoak dira. Dena den, espezie batean zein bestean, praktikatutako basogintzak ere badu eragina 
biodibertsitatean.  
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oztopatzean, eukaliptoak lurzoruaren pobretzea eragiten du. Hori dela eta, eukalipto 

sailetan ia ez dago dibertsitate eta dentsitate ornitikorik,  eta dagoen apurra oihanpe 

urrira loturik agertzen da. 

Ibaiertzetan kokatzen diren basoei buruzko erreferentzia eginez bukatuko dugu 

puntu hau. Gune horietako landaretzak garrantzi berezia du ekosistemetan, hainbat 

funtzio betetzen dituelako: ur-bazterrak egonkortu, mikroklima freskoak sortu, lurzorua 

babestu, ekosistema aberatsak sortu40 eta, lurralde-antolaketa aztertzen denean ikusiko 

den bezala, ekosistema sakabanatuak lotzeko korridore ekologiko funtzioa bete. 

Ikerketek aditzera ematen dutenez, ibaiertzetako basoen ehuneko handiak narriadura-

maila aureratua agertzen du EAEn. 

10.4. taula. Ibaiertzetako basoen kalitatea EAEn 

Indizea 0-25 26-50 51-70 71-90 91-100 

Kalitate- 
maila 

Narriadura 
oso handia 

Narriadura 
handia 

Onargarria. 
Narriaduraren 

hasiera 

Ona. Ia 
narriadurarik 

gabe 

Egoera 
naturala, 

narriadurarik 
gabea 

Ibai-
ibilbidea 

(km) 

 

304 

 

216 

 

319 

 

326 

 

253 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, 2002a.  

10.4 taulak islatzen duenez, eta kontuan hartuz 0-50 bitarteko indizeak 

narriadura-maila handia edo oso handia adierazten duela, ibai-ibilbideen 520 km.-tan  –

aztertutako ibilbide guztien  %37– narriadura-egoera nabarmentzen da. 

«Zorionez, gaur egun biodibertsitatearen kontserbazioa da garrantzizkoena 

basoen kudeaketan» (Euskadi Basogintza/Forestal 2004, 68:34). Patrick Moore, 

Greenpeace mugimendu ekologistaren sortzailearen hitz hauek ez dira egokitzen 

EAEko baso-sektoreak biodibertsitatearen egoerari dagokionez bizi duen errealitatera. 

                                                 

40 Ibai-inguruetako basoek hegazti-espezie ugari biltzen dute. 
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10.5.3. Eragina paisaian eta aisialdirako erabileran 

Populazioa basoguneetara erakartzeko paisaiaren kalitatea elementu 

funtsezkoenetarikoa da eta lotura zuzena du basoko zuhaitz-espezieen dibertsitatearekin. 

Radiata pinudiek gizarteko sektore askorengandik jasaten duten kritika hedatuena 

paisaian eragindako aldaketari buruzkoa da.  

Euskal Herriko isurialde atlantikoan hazkunde azkarreko espezieek hostozabal 

autoktonoz eta abeltzaintzarako larreez osatutako paisaia tradizionalean aldaketa sakona 

eragin dute. Aldaketa hau bereziki nabarmena izan da eskualde batzuetan. Honen 

eraginez, baso mota hauei buruzko iritzi negatiboa eta aurkako jarrera hedatu da 

gizartean 1970eko hamarkadaz geroztik. Aurkako jarrera hau hiri-populazioaren artean 

hedatu da batez ere, baina landa-eremuetako sektore batzuetan ere baso hauei buruzko 

balorazioa oso negatiboa da; nekazaritza-sindikatuek, esaterako, gogor kritikatu dituzte 

baso hauek nekazaritzarako egokiak diren lurrak okupatzeagatik41. Arzubiagaren ustez,  

hiri-lurren erabilera erregulatzen den moduan, basoen erabilera ere erregulatu egin 

beharko litzateke, oihaneztapenetan lur bakoitzari, bere ezaugarrien arabera, erabilera 

egokiena emanez (Arzubiaga, 2001:158).  

Euskal Autonomia Erkidegoan paisaiari buruzko lanen oinarria 1990ean 

egindako EAEko Paisaiaren Kartografia da. Kartografia-lan honen arabera, 101 

paisaia-unitate daude EAEn. Arroei dagokienez, Gipuzkoako 250 biltzen dira, Bizkaiko 

beste horrenbeste eta Arabako 358. Hauez gain, lanean zenbait paisaia berezi 

identifikatzen dira eta lurraldeka bildurik agertzen dira (IHOBE, 2005:361-2). Horrez 

gain, 2005ean aurkeztu zen EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoa eta 

Paisaiaren Europako Konbentzioaren printzipioak antolamendu-dokumentuetan 

sartzeko prozesuan ere aurrerapen handiak egin dira. Hala ere, EAEko Paisaia Berezi 

eta Apartekoen Katalogoko guneak babesteko eta lehengoratzeko plan zehatzak 

prestatzeko eta gune horiek lurralde-antolamenduan behar bezala txertatzeko lanak hasi 

gabe aurkitzen dira (Eusko Jaurlaritza, 2006b).  

                                                 

41 Dena den, EAEko nekazaritza-sektorearen presio honek, kualitatiboki esanguratsua izan arren, 
ez du Kantauri aldeko beste leku batzuetako garrantzia hartu. Asturiasen, esaterako, (Vázquez et al., 
1997), eukalipto sail handiak gogor salatu izan dira, erkidego horretan enpleguaren ehuneko inportantea, 
batez ere ipar mendebaldeko eskualdeetan, nekazaritza-sektorean aurkitzen delako. 
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Aipatu den bezala, basoen aisialdirako erabilerak lotura zuzena du paisaiaren 

kalitatearekin. Aisialdi eta jolaserako guneak eskaintzea, basoek populazioaren bizi-

kalitatera egiten duten garrantzizko ekarpena da. Gizartearen beharrizanak, erabilerak 

eta eskakizunak basoei buruz modu nabarmenean hazi eta dibertsifikatu dira azken 

hamarkadetan. Mendiaren hurbiltasuna eta bertarako sarbide librea dela eta, Euskal 

Herrian populazioak ohitura handia du mendi aldera irteerak egiteko. Milaka hiritar 

joaten dira euren aisialdian inguruneaz gozatzera: gune konkretuetara doazen bisitari 

pasiboak, ibiltariak, mendigoizaleak, ehiztariak, perretxiko biltzaileak, kirolen bat 

praktikatzen dutenak,…42. Euskal Herrian hauetariko batzuk tradizio handiko 

kolektiboak dira. Oro har, jarduera hauen eskaria handia da eta talde hauek guztiak 

euren jarduera burutzeko ingurune naturala eta basoguneak dituzte beharrezko. 

Bide tradizional eta basoko pisten bidez mendizaletasuna, ibilaldiak, txangoak, 

basa-faunaren behaketa, mendiko ziklismoa, etab., modu egokian praktika daitezke43. 

Jarduera hauek azpiegitura eta ekipamenduetan inbertsio urria eskatzen dute eta, oro 

har, eragin gutxi dute ingurunean. Kasu desberdina da hiri-populazioa masiboki 

mugitzen denean guneren batera naturaz pasiboki gozatzera, gune horiek azpiegitura eta 

ekipamendu egokiak behar izaten baitituzte. 

EAE dentsitate demografiko handiko erkidegoa izanik, bertako populazioaren 

beharrizanak asetzeko Foru Aldundiek jolasguneak mantentzen dituzte, gehienetan 

onura publikoko basoetan. 10.5. taulan adierazten denez,  24 jolasgune daude Araban, 

59 Bizkaian eta 50 Gipuzkoan, gehienak oinarrizko ekipamenduz (aparkatzeko guneak, 

iturriak, mahaiak,…) hornituak. Kasu batzuetan haurren jolaserako  ekipamenduz 

osatzen dira. Gune hauek aire libreko eskariaren zati bat asetzeaz gain, inpaktu 

negatiboak eta arriskuak kontzentratzeko –sute-arriskua batez ere– oso baliagarriak dira. 

 

 

                                                 

42 1990eko hamarkadaren hasieran egindako inkesta baten arabera, EAEn neguan populazioaren 
%20k eta udan %30ek ingurune naturalaz gozatzeko ohitura zuen asteburuetan  (Eusko Jaurlaritza, 1992). 

43 EAEn mendi-ibilia eta motor-kirolak aurkitzen dira arauturik Aldundiaren dekretu  baten 
bidez. 
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10.5. taula.  EAEko jolasguneen kopurua 

Araba 24 

Bizkaia 59 

Gipuzkoa 50 

Guztira 133 
Iturria:IKT (2001) 
 

10.6. Baso-jarduera mundu mailan 

Gaur egun baso-sektorea, mundu mailan, bi erronka nagusiri aurre egin 

beharrean aurkitzen da. Alde batetik, baso-produktuen eskari geroz eta handiagoari 

erantzun egokia eman behar dio eta, bestetik, era berean, gizartearen eskari ekologiko 

eta soziokulturalak asetzeko gai izan behar du.   

Planetako azalera lehorraren %28 (3.400 milioi hektarea) zuhaitzez estalita 

aurkitzen da. Azalera horren bi herenetan merkataritza-helburuarekin ustiatzen dira 

basoak. Munduko oihanen %70 zazpi herrialde hauetan kontzentraturik dago: Errusiako 

Federazioa, Brasil, Kanada, Estatu Batuak, Txina, Indonesia eta Kongoko Errepublika 

Demokratikoa. Baso-baliabideen ustiapenak herrialde batzuen –garatuak zein garapen 

bidean daudenak– Nazio Produktu Gordinean ehuneko esanguratsua hartzen du (%8-

%10 bitartean Finlandia eta Kanadaren kasuan eta %10-%25 bitartean Malaysia eta 

Nepalen kasuan) (FAO, 2005). Munduko oihan epelen lau eskualde handiak Estatu 

Batuak, Kanada, Eskandinavia eta Siberia dira, 2.000 milioi hektarearekin. Oihan 

tropikalen hiru eskualde handiak Indonesia, Kongo eta Brasil dira, 600 milioi 

hektarearekin (Hara, 2006). 

Baso-jatorriko lehengaiak erabiltzen dituzten produktuen batezbesteko 

kontsumoa biztanleko eta urteko etengabe haziz joan da XX. mendeko azken 50 

urteotan munduko herrialde guztietan, baina bereziki garatuenetan44. Modu berean, epe 

labur eta ertainean baso-produktuen eskaria haziz joango dela aurreikusten da, eta  

eskari horren zati handiena izaera produktiboko baso sailek ase beharko dute 

                                                 

44 Zuraren eta paperaren kontsumoa biztanleko gizarte baten garapen eta bizi-kalitate mailaren 
adierazle esanguratsutzat hartzen da gaur. Zur-kontsumoa Estatu Batuetan 1,5-2 m3 ingurukoa da urtean 
biztanleko eta 0,4-0,7 m3 bitartekoa Europako Batasunean. Paper-kontsumoa Estatu Batuetan 300 kg.-koa 
da urtean biztanleko, EBn 200 kg.-koa eta Espainiako Estatuan 100 kg.-koa (Pérez Vilariño, 1999). 
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(Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Zuraren eta paperaren birziklapena garrantzia 

hartuz doan arren, eskari geroz eta handiago honi erantzuteko nekazaritzak utzitako 

lursailen oihaneztapena, eta leku egokienetan zur-produkzio intentsiboa bultzatzea, dira 

epe laburrera proposatzen diren neurriak.  

Maila globalean, zur-eskariaren gehikuntzan eragin zuzena duten faktoreak 

hazkunde ekonomikoa eta populazioaren hazkundea dira45. Bestalde, energia 

produzitzeko ere gero eta zur gehiago erabiliko dela aurreikusten da46. Baina 

aurrerakuntza teknologikoaren eragina ere, produktu ordezkagarriak aurkitzean, 

garrantzizko faktore bilakatzen da, ziurgabetasuna erantsiz etorkizuneko baso-

produktuen eskariari. Era berean, zur-eskaintzaren aldetik ere aldaketak gertatzen ari 

dira, baso naturalen  gutxitzeak,  hazkunde azkarreko espeziedun baso sailen ugalketak 

eta ingurumeneko eta aisialdirako zerbitzuen produkzioak hartu duen garrantziak 

eraginda. Basoei buruzko pertzepzio berriak izan dezake eragina zur-hornikuntzan, 

basoak kontserbatzearen aldeko sentsibilizazio sozialaren eraginez mozketak murriztu 

egin daitezkeelako (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Alderdi hauez gain, zuraren 

prezioak izaten dituen gorabeherek eragin zuzena dute bai eskarian eta bai eskaintzan. 

Basoetako produkzioaren %20-%25 inguru zuzentzen da nazioarteko 

merkataritzara, zeina herrialde industrializatu gutxi batzuk kontrolatzen baitute. 

Malaysia, Kanada, Errusiako Federazioa, Indonesia, Estatu Batuak eta Suedia dira 

munduko esportatzaile handienak. Inportatzaile handienak Japonia, Europako Batasuna 

eta Estatu Batuak dira47. Europako eta Estatu Batuetako basoak orain dela ehun urte 

baino hobeto kudeaturik daude gaur egun, baina herrialde garatu aberatsek bertako 

oihan naturalak moztea baino nahiago dute zura inportatzea (Hara, 2006). Herrialde 

batzuetan zur-esportazioak garrantzi handia du; Suediako esportazioen %18 inguru 

                                                 

45 Eskualde mailan, eskariaren hazkundea gaur egungo ekonomia dinamikoenetan (Txina, India, 
Brasil,…) gertatuko da bereziki, hauetan hazkunde ekonomikoa, eta baita demografikoa, handiagoak 
izaten ari direlako. 

46 Europako Batzordearen ustez, Europako Batasunean 2010ean 4,2 milioi m3 urtean erabili 
daitezke helburu horretarako. 

47 Nahiz eta bertako azaleraren 2/3 zuhaitzez estalita egon, Japonia da zur gehien inportatzen 
duen herrialdea munduan (Hara, 2006). Europako Batasunean urtero 200 milioi metro kubiko zur 
kontsumitzen dira, baina bertan erdia besterik ez da produzitzen, EB munduko zur-inportatzaile 
handienetarikoa bilakatuz (Pons, 2004).  
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zurari egotzi behar zaio, eta Kanada, Indonesia  eta Malaysiako kasuetan, esportazioen 

%15 inguru (Pons, 2004)48. 

Baso-produktuen nazioarteko merkataritzaren arautzeari dagokionez, produktu 

gehienak ondasun industrial bezala sailkaturik daude Munduko Merkataritzaren 

Erakundearen baitan, eta, ondorioz, nazioarteko merkataritzaren arau orokorren mende 

aurkitzen dira49. Zur tropikalak soilik aurkitzen dira erregimen orokor honetatik kanpo, 

zeren, oinarrizko produktuen kontsiderazioa izatean Zur Tropikalen Nazioarteko 

Erakundeak (ITTO ) erregulatzen baititu. 

Baso-produktuen sarrera nazioarteko merkatuetara asko erraztu da Uruguay 

Txandako negoziazio multilateralen ondoren, zurari buruzko arantzelak murriztean. 

Zura zertifikatzeko prozesuak abian daudenez munduan, zertifikatu gabeko baso-

produktuen inportazioei oztopoak (muga-zergez kanpoko hesiak) jartzen bazaizkie, 

baso-produktu askoren sarrera nazioarteko merkatuetara murriztuta gera daiteke. Dena 

den, nazioarte mailako erakundeen irizpidea hesirik ez sortzearena da, merkataritza 

librea lehenetsiz ingurumenari buruzko kontsiderazioen aurretik. 

10.6.1. Baso sailak munduan 

Baso sailak adin bereko zuhaitzez osaturiko monolaboreak dira, euren helburua 

ahalik eta epe laburrenean ahalik eta zur gehien produzitzea izanik. Baso saila terminoa 

sarritan munduko herrialde batzuetan aurki daitezkeen izaera industrialeko baso-azalera  

zabalekin lotzen da, baina Europa hegoaldeko famili izaerako baso laboratua ere baso 

sailen kategorian sartzen da (Barreiro, 2003).  

XX. mendeaz geroztik  baso artifizial ugari hasi zen sortzen munduan (Zeelanda 

Berrian, Hegoafrikan, Brasilen, Txilen,…) batez ere radiata pinua, eukaliptoa, makala 

eta akazia erabiliz. Baso-monolaboreen aldeko joerak indar handia hartu zuen II. 

mundu-gerraren amaieraz geroztik. 1993-2003 aldian hazkunde azkarreko espeziez 

                                                 

48 Iraganean baso-produktuen nazioarteko merkataritzak azkar egin izan du gora, baina azken 
aldian 130.000 eta 140.000 milioi US dolar bitartean mantendu da. 2003an baso-produktuen (enborrak, 
zur zerratua, taulak, zelulosa- eta paper-orea) nazioarteko merkataritzaren balioa 133.000 milioi US 
dolarrekoa izan zen, paperarekin zerikusia duten produktuak guztiaren erdia izanez gutxi gorabehera 
(FNUB, 2003). 

49 Arau hauen helburua merkataritza-elkartrukeak liberalizatzea da mundu mailan, aldeen arteko 
tratu-berdintasunaren, elkarrekikotasunaren eta gardentasunaren printzipioetan oinarrituz. 



                     10. Eredu produktibistaren krisia    

  240 

osatutako basoen azalera 32 milioi hektareatan gehitu da munduan (Brown et al., 2006).  

Gaur munduan baso hauek 187 milioi hektarea estaltzen dituzte, baso-azalera globalaren 

%5 inguru, gehiena Asia eta Hegoamerikan (FAO, 2005)50.  

Zur-produkzioari dagokionez, espezie hauen garrantzia, estaltzen duten baso-

azalerak adierazten duena baino askoz handiagoa da eta etorkizunean garrantzi hori 

areagotu egingo dela aurreikusten da. 2000n industriaren zur-eskariaren herena 

hazkunde azkarreko espezieek hornitu zuten eta hornikuntza hori 2040an erdira iritsiko 

dela kalkulatzen da. Bestalde, etorkizunean ekonomiek erregai fosilen kontsumoa 

gutxituz joan beharko dutenez (post-fossil-fuel economies), bioenergiak garrantzizko 

egitekoa izango duela aurreikusten da. Egoera honek aukera berriak zabalduko dizkie 

hazkunde azkarreko baso sailei, bioenergiaren produkzioa batez ere baso mota horietan 

oinarrituko baita (Kanninen, 2006).  

Garapen bidean diren herrialdeetan azken aldi honetan osatutako baso sail 

handiek (monolaboreak) istilu ugari sortarazi dituzte. Alde batetik, zur-produkzio eredu 

honen abantaila ekonomikoak nabarmentzen dituzten kudeatzaileak aurki daitezke, 

baina beste alde batetik, zenbait mugimendu sozialek baso mota hauek eragiten dituzten 

kalteak azpimarratu dituzte, batez ere inpaktu ekologiko eta sozialei eta zenbait giza 

talderen eskubideak aintzakotzat ez hartzeari dagokionez. Herrialde hauetan eskala 

handiko landaketak kasu askotan diktadura edo apartheid-eko erregimenen agintaldietan 

burutu izan dira, populazio indigenaren eta tokiko komunitatearen eskubideak 

errespetatu gabe. Munduan zehar milaka laborari biltzen dituen La Vía Campesina 

bezalako mugimenduak hazkunde azkarreko sailetan oinarritutako baso-ereduaren aurka 

azaldu dira, eredu honek nekazaritza-erreforman eta landa-enpleguan duen eragin 

negatiboa kritikatuz51 (Lovera, 2006). 

Europan, Errusiako Federazioa barne sartuz, baso sailek 32 milioi hektarea 

estaltzen zituzten 2005ean. Horietatik 5 milioi ha. inguru hazkunde azkarreko espeziez 

(pinuak eta eukaliptoak batez ere) estalita aurkitzen dira eta kopuru handiena Europa 

                                                 

50 Txina da, 40 milioi hektarearekin, azalera handiena duena. Ondoren, India, Indonesia, Brasil, 
Vietnam, Hego Korea eta Txile agertzen dira. Hazkunde azkarreko espeziez landatutako azaleraren erdia 
pinu, eukalipto eta akaziek osatzen dute (FAO, 2001a). 

51 Brasilgo Aracruz Cellulose bezalako baso-monolaboreko konpainia batek eskala txikiko 
nekazaritzak baino 20 aldiz enplegu gutxiago sortzen du hektareako. 
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hegoaldeko alde atlantikoan kokatzen da: Portugal, Kantauri aldea eta Frantziako hego 

mendebaldea (www.usse.es). 

Radiata pinuari dagokionez, azalera handienak Txilen, Zeelanda Berrian, 

Australiako hego mendebaldean, Europako hego mendebaldean, Hegoafrikan eta 

Brasilen aurkitzen dira. Radiata sail hauek 4 milioi hektarea inguruko azalera hartzen 

dute. Txilek eta Zeelanda Berriak dute azalera handiena, 1,4 eta 1,2  milioi 

hektarearekin, hurrenez hurren. Australia da, 750.000 hektarearekin,  hirugarren ekoizle 

handiena eta Hegoafrika laugarrena, 300.000 hektarearekin. Espainiako Estatuak  

275.000 ha. ditu  eta Euskal Herriak 137.000 ha. (ikus 10.2. grafikoa). Radiata da 

espezie nagusia Txile eta Zeelanda Berrian, baso-azaleraren %85 baino gehiago 

estaltzen baitu bi herrialdeetan. Txilen radiatak egun duen hazkundea urteko 15 milioi 

m3-koa da eta 2010ean 24 milioi m3-ra heltzea espero da. Antzerako egoera da Zeelanda 

Berrikoa, non urteko hazkundea 13 milioi m3-koa den; 2010ean 24 milioi m3-ra eta 

2020an 33 milioi m3-ra helduko dela kalkulatzen da (www.udl.es). 
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10.2. grafikoa. Radiata-azalera munduan (2005)

 
Iturria: www.udl.es  eta  2005eko EAEko  
            Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 
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10.6.2. Baso sailei buruzko eztabaida mundu mailan 

Basoen iraunkortasuna aztertzen duten adituen artean ez dago argi baso sailak, 

batez ere hazkunde azkarreko espezieen kasuan, iraunkorrak –zentzu ekologikoan– 

kontsidera daitezkeen ala ez. Baso sailen ezaugarriek (basoaren uniformetasuna, 

produkzioaren eta lanen intentsitatea, baso-soilketa eta birlandaketa) hainbat zalantza 

ireki dituzte.  

Monolaborez osatutako basoak epe luzera produktibitatea mantentzeko gai 

izango direneko zalantza beti egon da presente basogintzan, baina gaurko kezka nagusia 

gizartearen eskari berrietara loturikoa da; alegia, ingurumen- eta aisialdi-zerbitzuak 

eskaintzeko baso sailen gaitasunik eza. Mundu garatuko populazioa gune naturalak 

babestearen alde agertzean, ekoizpen modu intentsiboaren eta horrek eragiten duen 

ingurunearen artifizializazioaren aurka azaltzen da  (Costa, 1999). Populazioaren zati 

handi batek, baso sailak benetako oihanak ez izateagatik, dibertsitate biologikoa 

murrizteagatik eta paisaia aldatzeagatik kritikatzen ditu batez ere (Dysktra eta Heinrich, 

1997). 

Baso sailei buruzko zalantzak 1972ko VII. Munduko Baso Kongresuan hasi 

ziren azaleratzen. Kongresu horretan baso hauek ekosisteman eta gizartean eragiten 

zituzten kalteak eztabaidagai izan ziren. Kongresuko Azken Deklarazioak kezka horiek 

bildu zituen, era berean indarrean zeuden baso-politikak aldatzearen beharra agertuz: 

Ezin da onartu epe laburreko interes ekonomikoengatik epe luzeagoko osagai sozial eta 

biologikoak kontuan ez hartzerik (…). Hemendik aurrera, baso-produkzioaren ziklo 

osoa zentzu ahalik eta zabalenean kontsideratu behar da, eta erabilera anizkoitzaren 

aldeko joera berriak baso-teknikariak ekosistema-terminoetan pentsatzera bultzatu 

behar ditu (Hemen aipatua: Groome, 1990). 

Jarrera berri hau basoen erabilera anizkoitzari balioa eskaintzera etorri zen, baso-

ekosistemen kanpo-eragin positiboei duten garrantzia emanez. 

Aditu batzuen ustez, baso sailek, zeharka bada ere, funtzio ekologiko aipagarria 

betetzen dute; oihan naturalak eta erdinaturalak babestea, alegia. Hauen ustez, baso 

horietatik lortutako produktuengatik ez balitz, zur-eskariaren presioaren eraginez baso 

naturalak moztu beharko lirateke.  
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Dena dela, erakunde ekologistak eta beste talde sozial batzuk hazkunde 

azkarreko espeziez osatutako baso sailen aurka agertzen dira. CIFOR, IUCN, WWF eta 

Forest Trends erakundeek argitaratutako txosten batean adierazten denez, baso sail 

industrialen hedapena ez da gai, ez deforestazioa geldiarazteko, ez enplegua sortzeko 

(Cossalter eta Pye-Smith, 2003). Txosten honen arabera, baso mota hauek, nahiz eta 

zura eta paper-orea produzitu, ez dute oihan naturalek jasaten duten presioa arintzen. 

Kontuan hartu behar da, gainera, baso hauek subentzio handiak jasotzen dituztela 

sarritan, eta subentzio horiek bihurtzen dituztela baso sail hauek errentagarri kasu 

askotan. Subentziorik ezean, lur horiek ekologikoki eta sozialki –eta ekonomikoki ere 

zenbaitetan– onuragarriagoak izango liratekeen erabileretara zuzenduko lirateke. 

Aipatutako lau erakundeak baso sail industrialei subentzioak kentzearen alde agertzen 

dira. 

1997an egindako XI. Munduko Baso Kongresuan industriarako zura produzitzea 

helburu duten baso sailak aztertu ziren, ezein sail mota ez dela gai azpimarratuz oihan 

naturalek eta erdinaturalek eskaintzen dituzten ondasun eta zerbitzuak eskaintzeko. 

Etorkizunean baso sailak bi modutakoak izango direla aipatu zen Kongresuan. Alde 

batetik, eskala handiko sailak egongo lirateke, espezie bakarrekoak eta egitura 

sinplekoak, euren helburua industria zurez hornitzea izanik52. Bestetik, egitura 

konplexuagoko sailak egongo lirateke, espezie bat baino gehiago eta adin ezberdineko 

zuhaitzak erabiliko lituzketenak. Hauek, zura produzitzeaz gain, beste helburu batzuk 

(biodibertsitatearen babesa, aisialdirako guneen eskaintza,…) betetzeko ere baliagarriak 

izango lirateke. 

Loveraren (2003) ustez, baso-ekosistemak baso sailengandik argi bereiztea 

beharrezkoa da, esparru batzuetan azken urteotan munduko deforestazio-tasak 

arinkeriaz tratatzeko joera agertu delako. Hazkunde azkarreko espeziez osaturiko baso 

sailek deforestazioa konpentsatzen dutela esan izan da, baina oihaneztatu diren eremu 

gehienak basamortu berdeak dira, bizitza mota barietate gutxiko eta balio ekologiko 

eskaseko azalera amaigabeak53. Espezie bakarreko baso sail handi hauek zerikusi gutxi 

                                                 

52 Industriarako zur-produkzioak kostu eta irabazien arteko presio handia jasaten duenez, 
Evansen (1997) ustez baso sailak, gero eta gehiago, produktiboenak diren tokietan, ez lur marjinaletan, 
kokatzeko joera hartuko dute.  

53 World Resources Institute-k oihanei buruz egindako mundu mailako ikerketa batean, gaurko 
egoera aztertuz eta etorkizunean aurreikus daitekeen joera kontuan hartuz, zur-produkzioa egoera onean 
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izango lukete oihan naturalekin eta oso problematikoak dira ikuspuntu ekologiko eta 

sozialetik. 

10.6.3. Eredu produktibistaren aurkako jarrera 

Baso-politika produktibistaren aurkako jarrera XIX. mendetik aurrera azaldu 

izan da Europan, nahiz eta ez azken hamarkadetan hartu duen indarrarekin. Zur-

urritasun egoerari erantzuteko sortu zen XVIII. mendean basogintza zientifikoa 

Europan, bere helburua ahalik eta epe laburrenean ahalik eta zur-produkzio handiena 

lortzea izanik. Teknologia-aurrerapenak agertzean eta metodologia zientifikoa 

indartzean, lehendabiziko baso-kudeaketa sistemak mekanizistak bilakatu ziren. Sistema 

hauek zur-produkzioan eta emaitza ekonomikoetan oinarritzen ziren eta espezie bakar 

bat kontsideratzen zuten normalean. Baina XIX. mendearen erdirantz zur-faktoria 

berriekiko egonezina azaleratzen hasi zen (Schabely eta Pecore, 1997). Zenbait aditu 

lurraren emankortasunari, basoen osasun-egoerari eta estetikari buruzko kezkak 

planteatzen hasi ziren, oihan mistoetara itzultzea eskatuz. Dena den, baso-teknikari 

arrazionalisten ikuspegia izan da nagusi XIX. mendean eta XX.aren zatirik handienean, 

eta hauek basoa, funtsean, matematikoki kuantifikatu eta kontabilizatu daitekeen zura 

produzitzeko lantegi bezala hartu izan dute54 (López Lillo, 2001). 

Ikuspegi produktibista-mekanizista nagusitu denetan baso-jarduera modu itxian, 

gardentasun gutxirekin eta gutxi batzuen interesak kontuan izanik burutu izan da, 

basoko beste baliabideenganako begirunerik gabe gehienetan eta gizartearen gehiengoa 

kaltetuz (Castillo, 2003).  Autore honen ustez, gizartearen gehiengo zabalak baso-

jarduera isolaturik hautematea ez da harritzekoa, produktibismoan oinarritutako baso-

jarduerak alde bateko ikuspegia duelako (zur-produkzioa soilik hartzen du kontuan), 

gardentasunik eza delako bere ezaugarrietariko bat (jendeak, oro har, ez ditu ezagutzen 

                                                                                                                                               

aurkitzen dela  eta hoberako joera agertzen duela adierazten du, baina baso ekosistemetako ur kantitate 
eta kalitateari, biodibertsitateari eta karbonoa biltzeko gaitasunari dagokionez, aldiz, egoera ez dela ona 
eta txarrerako joera azaltzen duela adierazten du (WRI, 2001). 

54 Historikoki basoa zur-produkzioa helburu duen gune moduan hartzea izan da jarrera nagusia, 
baina beste pertzepzio batzuk ere izan dira: basoen zenbait funtzio integratzearen aldekoa eta  basoaren 
idealizazio estetikoan oinarritutakoa, esaterako (López Lillo, 2001). Kontuan izan behar da baso 
kontzeptuak subjektibotasun-karga handia duela, zeren, bere helburu eta interesen arabera talde bakoitzak 
(jabeak, baso-teknikariak, erakunde ekologistak, ehiztariak, naturalistak, ibiltariak,...), interpretazio 
desberdina eskaintzen baitio.   
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basoetan indarrean dauden arauak eta ohiturak), eta ez duelako kontuan hartzen beste 

arlo batzuetan duen eragina (nekazaritza, abeltzaintza, fauna, paisaia, turismoa, 

aisialdia, hezkuntza,…). Honen ondorioa, baso-jardueraren gaitzespena izan da 

gizartearen aldetik. Herrialde gutxitan datoz bat baso-jarduera eta populazioaren 

interesak55. 

Hainbat faktorek izan dute eragina gizartean errotu den hazkunde azkarreko 

espezieetan oinarritutako baso sailen aurkako jarreran: zuhaitz autoktonoak baztertzera 

etorri dira, paisaia tradizionala aldatu dute, aisialdirako erabilerak eragotzi dituzte, 

nekazaritza eta abeltzaintzarako egokiak diren lurrak estali dituzte, basoen beste 

erabilera tradizional batzuekin ez dira bateragarriak, etab. Pastorek dioen bezala, gune 

horiek ez dituzte betetzen baso naturalek betetzen dituzten funtzioak: 

 (...) baso-monolaboreak ez lirateke inoiz basotzat hartu behar. Baso-monolaboreak ez 

dira ekosistema naturalak eta ez dituzte eskaintzen basoek berezkoak dituzten hainbat 

funtzio ekologiko (Pastor, 1999:11).  

Azken finean, monolaborez osatutako baso sailekin basogunearen pertzepzioa 

aldatu egin da: oihan izatetik ia nekazaritza-gune bihurtzera pasatu dira  basoak. 

Baso naturalaren eta hazkunde azkarreko espeziez landatutako basoen arteko 

aldeak nabarmenak dira. Inkestetan agertzen denez (Ansa, 2002), populazioak 

lehenengoak historikoki gizarteari baliabide eta zerbitzu ugari eskaintzeko gai izan diren  

gune natural bezala kontsideratzen ditu. Bigarrenek, aldiz, ez dute irudi positiboa, 

populazioak baso-ustiapen oldarkorrarekin eta interes ekonomiko pribatuekin 

parekatzen baititu. 

10.6.4. Hazkunde azkarreko espezieak versus hazkunde geldoko espezieak 

XX. mendearen hasieratik azken urte hauetara arte Europan basogintzaren joera 

orokorra hazkunde azkarreko espezieak bultzatzea izan da, zur-produkzio ahalik eta 

handiena lortu ahal izateko. Baina balore ekologikoak eta aisialdiari eta paisaiari 

                                                 

55 Finlandia izan daiteke salbuespenetariko bat. Herrialde honetan baso-jarduerak integrazio-
maila handia agertzen du gizarteko hainbat esparrutan (ekonomian, politikan, kulturan, artean,...). 



                     10. Eredu produktibistaren krisia    

  246 

loturikoak gizartean garrantzia hartuz joan diren neurrian, espezie autoktonoenganako 

interesa ere areagotuz joan da.  

Zur-produkzio gehiena hazkunde azkarreko espezieen bidez lortzen da, baina 

kantitateaz gain kalitatea ere kontuan hartzen bada, hau hostozabalez osatutako 

basoetatik lortzen dela hartu behar da kontuan. Hazkunde geldoko espezieen landaketa 

bultzatuz, etorkizunean kalitate handiko zura lortuko litzateke eta zur-industria 

dibertsifikatzeko aukera berriak zabalduko lirateke. Baso autoktonoen kasuan, baso 

horiek eskaintzen duten produktuen gama nabarmen handiagoa da hazkunde azkarreko 

baso sailek eskaintzen dutena baino, 10.6. taulan ikus daitekeenez. Produktu-gama 

zabala eskaini ahal izatea garrantzitsua da produkturen baten prezioak behera egiten 

duen kasuetarako. 

10.6. taula. Baso autoktonoek eta hazkunde azkarreko espezieek eskainitako 
produktuen gama 

 

Baso-produktuak 

 

Baso autoktonoa 

Hazkunde azkarreko 
espeziez osatutako 

basoa 

Zur zerratu arrunta  X X 

Kalitate handiko zur zerratua  X    

Egurra X X 

Kalitate handiko txapak  X    

Taula kontratxapatuak X    

Iraupen luzeko taketak X    

Iraupen laburreko taketak    X 

Basa-fruituak  X    

Eztia X    

Olio naturalak X X 

Koloratzaile naturalak X    

Onddoak X X 

Azala (tanino) X    

Sendabelarrak X    

Zuhaina X    
Iturria: Laigneau et al. (1999).  
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Produktu-gama zabalagoa eskaintzeaz gain, baso naturalek onura handiak 

eskaintzen dituzte lurzoruaren babesari, dibertsitate biologikoari, paisaiari edo turismo 

ekologikoari dagokionez. Hazkunde geldoko espezieez osaturiko basoek lurraren 

emankortasuna berreskuratzen laguntzen dute, flora eta faunaren dibertsitate handiagoa 

eskaintzen dute, paisaiaren dibertsitatea gehitzen dute, uraren kalitatea hobetzen 

laguntzen dute, akuiferoen biziraupena segurtatzen dute, suteen arriskua gutxitzen dute, 

aisialdirako eta turismorako aukerak eskaintzen dituzte,… (Laigneau et al., 1999). Gaur 

Administrazio publikoen ahaleginetariko bat basa-fauna berreskuratzea da, baina fauna 

horri aterpea eta mantenua eskaintzen dizkion ekosistemak (hazkunde geldoko espeziez 

osaturiko basoak) berreskuratu gabe, ahalegin hori ezinezkoa bilakatuko da. 

Baso naturalen erakargarritasuna espezie bateko eta adin bereko baso sail 

uniformeena  baino askoz handiagoa da. Adin desberdineko espezieez eta fauna eta 

flora aberatsarekin osatutako baso naturala, bere edertasunagatik,  aisialdi eta jolaserako 

gune garrantzitsu bilakatzen da eta gizartearen ongizatean eragin positiboa du. Horrez 

gain, elementu oso inportantea da turismorako. Modu egokian ase ahal izateko jolas, 

aisialdi eta turismoaren inguruko eskariak, baso-politikak baso erakargarriak sustatzeaz 

arduratu behar du. Alde hauek kontuan hartu nahi dituen basogintzak espezie 

autoktonoen erabilera bultzatu behar du, masa erregular monoespezifikoen ordez, masa 

irregular eta mistoak osatuz (Balgañón et al., 1997) 56.  

Zufiaurren (2001) ikuspuntutik, baso autoktono mistoaren (hostozabalen 

oihaneztapen mistoak) errentagarritasuna, radiata pinuak edo eukaliptoak eskaintzen 

dutena bezain handia izan daiteke. Alde batetik, espezie batzuen hazkundea (urkiak edo 

gaztainondoak, esaterako), pinuarena bezain azkarra izan daitekeelako. Beste alde 

batetik, gaur egun radiata pinudien mozketa gehienak 35 urtetik gora egiten dira (40-45 

urterekin). Adin hau, gereziondo  eta lizarren mozketa-adinera (50-60 urte) hurbiltzen 

da. Baina urteetan dagoen alde hori, prezioen aldeak konpentsatuko luke, azken hauen 

prezioa hazkunde azkarreko espezieena baino handiagoa baita. Kontuan izan behar dira, 

gainera, pinudiek sarritan dituzten gaixotasunak (pinu-beldarra, diploidea pinea, banda 

gorria, txankroa,…) eta espezie bakar batean oinarritzen den merkatu-egiturak dituen 

arriskuak. 
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Neurri handi batean ohiturak gidatzen du EAEko baso-jarduera, oso zail eginez 

radiata pinua beste espezie batzuengatik ordezkatzea. Horretarako, beharrezkoa litzateke 

atzerriko esperientzia positiboenak ezagutzea, aldaketak eredu horietan oinarrituz 

sustatzeko57. Gaurko merkatu-egiturak ere, printzipioz, arazoak planteatuko lituzke zur 

mota berriei irteera aurkitzerakoan, jabeak eroslea aurkitzera behartuta egongo 

bailirateke. Honela dio Zufiaurek: 

Helburuak eskaintza dibertsifikatzea izan beharko luke, eskaintza dibertsoa eta 

kalitatezkoa sortzea; ez dezagun ahaztu eskaintza dela eskaria sor dezakeena. Beraz, ez 

du garrantzi handirik momentu honetan produktu hauen eskariak merkatu-egiturarik ez 

izateak. Nahiz eta eroslea aurkitu behar –jabe-elkarteen beste eginbehar bat?–

kalitatezko zura beti salduko da prezio onean (Zufiaur, 2001:109). 

Dena den, kasu batzuetan hazkunde geldoko espeziedun basoen 

errentagarritasun ekonomikoa hazkunde azkarreko espezieen bidez lor daitekeena baino 

txikiagoa izango da. Epe oso luzerako inbertsioen kasuan, zur nobleen eta pinuaren 

prezioen arteko aldea ez litzateke nahikoa izango urteetan dagoen aldea konpentsatzeko. 

Baina kasu hauetan, hazkunde geldoko espeziez osaturiko basoek gizarteari eskainitako 

onurengatik jabeek konpentsazio ekonomikoren bat jasoko balute, horrek 

errentagarritasunak hurbiltzeko balioko luke. Arzubiagaren ustez: 

Euren lurretan ekonomikoki errentagarritasun ekonomiko gutxiagoko baina 

errentagarritasun sozial handiagoko espezieak landatzea erabakitzen duten jabeentzat 

laguntzak ezarri behar dira, hazkunde azkar eta geldoko espezieen errendimendu 

ekonomikoak parekatuz (Arzubiaga, 2001:158). 

Hazkunde geldoko espeziez osaturiko basoen balio ekologiko eta sozialen 

ulerpena eta onarpena orokortu den arren, eta baso-ekosistema hauek eskaintzen 

dituzten zerbitzu guztien balorazioan aurrerapen handiak gertatu diren arren, ez da lortu 

oraindik hazkunde geldoko espezieak erabiliz burututako inbertsioak jabe pribatuentzat 

                                                                                                                                               

56 Mota honetako ekintzak dira naturara loturiko basogintzaren praktika bultzatzen duten Pro 
Silva bezalako elkarteek gomendatzen dituztenak (http://ourworld.compuserve.com). 

57 Zufiaurren (2001) ustez ez da komenigarria bat-bateko aldaketak egitea. Egile honen ustez, 
radiata sail guztiak beste espezie bategatik ordezkatzea baino egokiagoa da balio handiko zenbait espezie 
landatuz joatea apurka-apurka leku onenetan.  
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erakargarri bihurtzerik. Honek aditzera ematen du baso-kudeaketa iraunkorraren ardatza 

diren balio ekologikoek ez dutela oraindik lehentasunik lortu baso-politikan. 

10.7. Radiata sailen aurkako jarrera Euskal Herrian 

1950 eta 1960ko hamarkadetan radiata sailak asko hedatu ziren, batez ere 

Gipuzkoa eta Bizkaian, baina 1970eko hamarkadan beraien aurkako lehen iritziak hasi 

ziren azaleratzen. Lehenengo kritikak abeltzainen aldetik etorri ziren, hauen erabilera 

tradizionalak murriztuta geratu baitziren hazkunde azkarreko espezieak landatzean 

basoetan58. Baina basogintzara loturiko aditu batzuk ere, ikuspegi kontserbazionistena 

zutenak, errentagarritasun ekonomiko hutsean oinarritutako baso-monolabore hauen 

gehiegizko erabilera kritikatzen hasi ziren. Beste kritika batzuk naturalistengandik eta 

hirietako elkarte txangozaleengandik etorri ziren, pinu sailek paisaia tradizionalean 

eragiten zituzten ondorio kaltegarriak azpimarratzean. Azkenez, euskal mugimendu 

ekologista, nahiz eta garai horretan zentral nuklearren aurkako borrokan murgilduta 

egon, pinu sailei buruz Administrazioak zuen jokabidearekin oso kritiko agertu zen. 

Erakunde ekologistak hazkunde azkarreko espezieen sailak ugaltzearen aurka agertu 

ziren, espezie horiek ingurumenari kalte ekologiko larriak eragiten zizkiotela 

argudiatuz59.  

1956tik aurrerako landaketa masiboen ondorioz sortutako radiata pinu sailen 

aurkako jarrera soziala 1970 eta 1980ko hamarkadetan nabarmendu zen batez ere. 

Hazkunde azkarreko espezieetan oinarritutako oihaneztapenen aurkako jarrera Estatuan 

ere agertuko da, baina Euskal Herrian ezaugarri bereziak izango ditu,  pinua elementu 

inbaditzailetzat hartzean eta diktadura frankistarekin lotzean. Nahiz eta landaketak baso-

jabeek burutuak izan, erregimen frankistaren inposiziotzat hartuko ditu gizartearen zati 

                                                 

58 1957-73 aldiko landaketa masiboek nekazaritzako erabilera tradizionalengan eragin handia 
izan  zuten, batez ere abeltzaintza estentsiboarengan, aurrerago abeltzainak baso-lurrez libre eta doan 
gozatzen ohiturik baitzeuden. Abeltzain tradizionala kalteturik atera da prozesu honetatik, zeren basoetan 
historikoki praktikatutako abeltzaintza –edo artzaintza– librea utzi egin behar izan baitu zuhaitz berrien 
ezaugarriak direla-eta. 

59 Bitxia gertatzen da gaur irakurtzea Espainiako Estatuko mugimendu ekologistak izandako 
lehen bileretan (Iruña 1973, Oviedo 1974) mugimendu honetatik Administrazioari luzatutako eskabideak 
(García Dory, 1985:18): baso autoktonoen desagertzea galaraztea eta baso horietan espezie arrotzik ez 
landatzea, eta baso pribatuen estatalizazioa edo komunalizazioa, eskualde bakoitzaren ezaugarri 
sozioekonomikoen arabera. 
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handi batek. Paper-industriaren jarduerak, hondakinak ibaietara isuriz, pinuen aurkako 

sentimendua areagotu egin zuen zenbait eskualdetan. 

1980ko hamarkadaren azkenetan baso-sektoreko eragileek, egoerarekin 

kezkaturik, baso-jarduerari buruz gizarteak zuen iritzia jakiteko beharra azaleratu zuten. 

Hori dela eta, Euskal Herriko Zuraren Teknika-Bazkuneak (sic)60 radiata pinuari eta 

baso-produkzioari buruzko ikerketa bat agindu zuen (Michel, 2004). Ikerketa horrek 

argi uzten zuen radiata pinuak zeukan irudi txarra euskal gizartean, zeren populazioaren 

%41ek, maila politiko-sozialean eraginkorrenak, pinua kaltegarritzat jotzen baitzuen 

Euskal Herrirako. 

Ikerketaren emaitzen arabera, ekologismoaren ikuspegia zentzu zabalean 

(naturaren kontserbazioaren aldeko ahalegin bezala planteatuta), gizartearen printzipio 

etiko bilakatuz zihoan eta, ondorioz, baso-jabeen interes partikularren gainetik jartzen 

zen. Gizarteak pinu sailak baso autoktonoen desagertzearekin, paisaia tradizionalaren 

suntsiketarekin, gutxi batzuen interes ekonomikoekin eta industria kutsatzaileenarekin 

(paper-industria)61 lotzen zituen. Gizarteak baso-sektorea mundu isolatu, arrotz, eta 

erasotzaile moduan sumatzen zuen. Jendearen ustez, baso-jardueran interes 

partikularrak interes orokorraren gainetik eta interes ekonomikoak interes ekologikoen 

aurretik jartzen ziren. 

Gauzak azken urteotan zertxobait aldatu badira ere, oinarrian bere horretan 

diraute. Irudipen hori da nagusi gaur egun ere eta horren froga EAEko baso-jabeen 

elkartearen argitalpenean agertzen diren artikuluak dira. Gaurko baso-jarduerak 

gizartean duen onarpen eskasak sektorean sortzen duen kezka eta  egonezina islatzen 

dute artikulu horiek62.  

                                                 

60 Euskal Herriko Zuraren Teknika-Bazkunea /Centro Técnico de la Madera del País Vasco S.A., 
1985ean sortu zen Euskal Herrian ekoiztutako zuraren (radiata pinuarena batez ere) ezagutza eta erabilera 
sustatzeko eta teknologia berriak zabaltzeko sektore eraldatzailean. Erakunde honen lana garrantzi 
handikoa izan da radiata pinuari aplikazio berriak aurkitzeko, batez ere eraikuntzako egituretarako eta 
altzarigintzarako. Aplikazio horiek aurrerago ezinezkoak ziren espezie horrentzat, fitxa tekniko 
homologaturik ez izatean. 

61 Paper-industriak bere baso sailak sortu zituen lehengaiaren hornikuntza bermatzeko, 
fabriketatik hurbilen  zeuden basoetan oihaneztapenak burutuz. 

62 Ugari dira EAEko baso-jabeen elkarteek argitaratzen duten Euskadi Basogintza/Forestal 
aldizkarian gai hau zuzenean edo zeharka tratatzen duten artikuluak. 
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Baina radiata sailek harrotutako kritika soziala –batez ere paisaian eragindako 

aldaketengatik– oso presente egon den arren 1970etik aurrera, ez dira horregatik espezie 

honen landaketak inoiz gelditu. Aurkako jarrera gogorra izan arren, radiata pinuaren 

ekoizpena eta landaketak bere horretan mantendu izan dira. Honek agerian uzten du 

kritikek eta aurkako jarrerek eragin erreal gutxi izan dutela baso-jabeengan. Michelek 

dioenez «radiata pinuan oinarritutako oihaneztapenetan  ekimen pribatua koordenatu 

propioetan mugitu da, errendimendu ekonomikoa bilatuz eta bere jarduerari buruzko 

iritzia alde batera utziz» (Michel, 2004:322). 

Rion egindako Lurraren Goi-bileraren ondoren ingurumena zaintzea, oro har, eta 

basoen kontserbazioa, bereziki, instituzio politikoen diskurtsoaren parte bihurtzean, 

radiata sailen aurkako kritikak lehengo laztasuna galduz joan dira 1992 urteaz geroztik. 

Baso-sektoreko agente produktiboen, erakunde ekologisten, nekazaritza-sindikatuen eta 

Administrazioaren arteko eztabaidak Goi-bilera horretan sortutako baso-kudeaketa 

iraunkorra kontzeptuaren inguruan gauzatzen ari dira. Gizartearen eskabideek basoei 

buruz, funtsean, lehengoak izaten jarraitzen dute, baina orain izaera ekologiko-sozialeko 

argudioekin indartuta agertzen dira. Gaur baso-ekosistemaren defentsa eta bere izaera 

multifuntzionala aldarrikatzen dira eta, horrekin batera, basoek gizarteari eskaini 

beharreko zerbitzuetan jartzen da indarra.  Hala ere, kontuan izan behar da norabide 

produktibista ez zela bukatu ez frankismoaren garaiko Oihaneztapen Plana amaitzean, 

ez 1992an baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptua sortzean. Norabide hau da nagusi, 

gaur egun ere  EAEko baso-jardueran.  

10.8. EAEko baso-sektorearen krisi ekonomikoa 

Azken urteetako zuraren prezioen beherakadaren ondorioz EAEko baso-sektorea 

krisi nabarmena jasaten ari da. 1990eko hamarkadan baso-jarduerak goranzko joera izan 

zuen 1998 arte (ikus 10.3. grafikoa). Urte horretan basogintzako azken produkzioaren 

balioa 122 milioi eurokoa izan zen baina hortik aurrera egoera aldatzen hasi zen, 

atzerritik sartutako zur merkeagoak zuraren prezioak laurden bat jaitsi arazi baitzituen 

2001 eta 2004 artean (www.mahia.org). 2005ean radiata pinuaren prezioa %14 jaitsi zen 

berriro, eukaliptoarena %3 eta beste zur batzuena %13, aurreko urteetako beherakadei 

gehitu behar zaizkielarik jaitsiera hauek (Eusko Jaurlaritza, 2006d). Honen ondorioz, 

basogintzako azken produkzioak 1998tik aurrera, 2001eko salbuespenarekin, bilakaera 
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oso negatiboa erakusten du. 2005ean basogintzako azken produkzioa %5,5 murriztu zen 

2004ko produkzioarekin alderatuz eta 2005ean produzitutakoaren balioa, eguneko 

prezioetan, 1998an produzitutakoaren erdira ere ez zen heltzen. 

10.3. grafikoa. Basogintzako Azken Produkzioaren bilakaera EAEn  
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2005eko datua aurrerapena da. 
Iturria: www.nekanet.net eta Eusko Jaurlaritza, 2006d. 

Bizkaiko kasuan radiata pinuaren zura da lurralde horretako basogintzako azken 

produkzioaren osagai garrantzitsuena. 10.4. grafikoak adierazten du zur mota honen 

produkzioak azken urteetan izan duen bilakaera negatiboa. Radiataren produkzioa 

2005ean Bizkaian 2001eko produkzioaren erdia izatera iritsi zen. 

10.4. grafikoa. Radiata-zuraren produkzioaren balioa Bizkaian 
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2005eko datua aurrerapena da. 
Iturria: Eusko Jaurlaritza, 2006d. 
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2000tik aurrera zuraren prezioak behera egin du ia etengabe, baina Murua et al.-

en ustez (Eusko Jaurlaritza, 2006c) beherakada hori ez zaio egotzi behar barne-

eskariaren murrizketari, kanpoko zurak ezarritako lehiari baino. Azken aldian 

inportazioak eragin zuzena izaten ari dira EAEko zur-merkatuan. Hasiera batean 

Frantziako Landetako zura izan bazen inportatzen hasi zena, gerorantz Asia aldetik, 

Txiletik, Zeelanda Berritik eta Europa Ekialdetik63 inportatutako zura hasi da sartzen. 

Inportazio hauek herrialde horietako kostu txikiagoek eta euroak dolarraren aurrean 

duen kotizazioak bultzatu dituzte. Estatu Batuetako kanpo-merkataritzaren defizitaren 

eraginez etorkizun hurbilean dolarraren kotizazioa maila horretan mantenduko dela 

aurreikus daitekeenez, inportazioek EAEko zuraren prezioa oraindik maila baxuagoan 

jar dezakete. 

Zerra-industria denez zur-produkzioaren eskatzaile nagusia, industria honek  

lotura zuzena mantentzen du bertako baso-sektorearekin. Hala ere, lotura hau ahuldu 

egin da azken urteetan, zerrategiak zur inportatua neurri gero eta handiagoan erabiltzen 

hasi baitira. Honen eraginez, zur-merkatua lokala izatetik merkatu ireki eta globalaren 

parte bihurtuz doa. Lan-faktorearen kostua eta beste kostu batzuk murriztea ia ezinezkoa 

izanik, basoko zuraren prezioa jasaten ari da lehiaren eragina bete-betean. Egoera honek 

deskapitalizazio handia eragin du EAEko baso-sektorean eta etorkizunari buruz jarrera 

ezkorra nagusitzen ari da baso-jabe eta beste eragile batzuen artean.  

Hau dela eta, azken aldi honetan baso-jarduera moteldu egin da bere bi 

oinarrizko aldeei dagokienez, hau da, mozketei eta oihaneztapenei dagokienez. Prezioen 

igoeraren zain, azken urteetan baso-jabeek mozketak atzeratzea erabaki dute, eta honek, 

era berean, eragin zuzena izan du oihaneztaturiko azaleran.  

10.5. grafikoak mozketek azken urteetan izan duten beheranzko joera adierazten 

du. Joera hau 1998an hasi zen eta 2004 arte jarraitu du. 2005ean izandako igoera ez da 

aurkitu behar prezioen susperraldian. Aitzitik, hauek beheranzko joerarekin jarraitzen 

dutenez, jabeek ez dute igoerarik aurreikusten epe laburrean eta mozketekin jarraitu 

                                                 

63 2004an Europako Batasunera sartu ziren hamar herrialde berriek 23,5 milioi hektareako 
azalera zuhaiztua gehitu dute zirkulazio librean oinarritzen den EBko zur-merkatura. 2002an EBko 15 
herrialdeen baso-azalera 115,7 milioi hektareakoa zenez, zabalkundeak azalera hori %20,3 gehitzea ekarri 
du (Euskadi Basogintza/Forestal 2004, 67:36).    
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beharrean aurkitu dira. Kontuan izan behar da azken urteetan, mozketetan izandako 

geldialdiaren ondorioz, botatzeko adinean zegoen zur ugari pilatu dela basoetan eta zur 

hori kalitatea eta balioa galduz doala adin batetik aurrera (Eusko Jaurlaritza, 2006d). 

10.5. grafikoa. Mozketen bilakaera EAEn (zur-erauzketak milaka m3-tan) 
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 Iturria: Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaia, www.mahia.org 

Prezioen beherakadaren ondorioz mozketetan izandako geldialdiak radiata-

basoetan eragin duen zahartze-prozesua adierazten du 10.6. grafikoak. Berrogei urtetik 

gorako pinuek estaltzen zuten azalera 1.500 hektareakoa zen 1996an, baina 13.000 

hektarea ingurukoa 2005ean (Cantero et al., 2006:40). 

           10.6. grafikoa. Radiata-basoen zahartze-prozesua 
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Iturria: (Cantero et al., 2006) oinarritzat harturik egina. 
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Gainera, beste alde negatibo bat ere erantsi behar zaio egoera honi. Sektore 

eraldatzailea eskari handiagoa aurkitzen ari denez eraikuntza eta bilgarrietarako 

zurarentzat, kalitatezko zura duten basoak ere, nahiz eta balio erantsi handiagoko 

aplikazioetarako gaitasuna izan, erabilera horietarako eskaintzen dira orain (Eusko 

Jaurlaritza, 2006d).  

Zur-erauzketak gutxitzean, oihaneztapenak ere gutxituz joan dira azken aldi 

honetan. Oihaneztatutako azalerak, 10.7. grafikoak adierazten duen bezala, beheranzko 

joera erakusten du 2000-2005 aldian EAEn. 2000. urtean 5.000 hektareatik gora landatu 

ziren, baina 2005ean landatutako azalera 2.000 hektareara jaitsi zen. Prezioek bilakaera 

oso negatiboa erakusten ari diren koiuntura honetan ez dago argi baso-jabeek zein 

neurritan oihaneztatuko dituzten moztutako azalerak aurrerantzean. Gainera, egoera txar 

honi Kantauri aldeko radiata pinu sailetan agertu den gaixotasuna64 erantsi behar zaio. 

10.7. grafikoa. Oihaneztaturiko azaleraren bilakaera EAEn (2000-2005) 
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Iturria: (www.mahia.org) oinarritzat harturik egina. 

EAEko baso-sektorearen krisi ekonomiko hau ingurumen eta aisialdiari loturiko 

balioen gorakadarekin batera etorri da. Europako Batasunaren landa-garapeneko 

politikaren baitan ingurumenaren aldeko neurriak gero eta garrantzi handiagoa hartuz 

joan dira baso-jabeei laguntzak eskaintzerakoan. Beraz, orain Baso Administrazioa krisi 

                                                 

64 Fusarium circinatum onddoak eragindako txankro erretxinaduna. 
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ekonomikoak eta ingurumen-neurriak bultzatzeak planteatzen dituzten erronkei 

erantzun beharrean aurkitzen da.  

 

 

 

 



 

  257 

V. ATALA. BASO POLITIKA BIZKAIAN: FUNTZIO 

EKOLOGIKOEN ANALISIA   

Sarrera 

Funtzio ekologikoak, eta eurekin batera funtzio sozialak, kontuan hartzea izan da 

azken aldian baso-sektorean gertatu den aldaketarik garrantzitsuena. Aurreko ataletan 

aldaketa hori posible egiten ari diren faktoreak (iraunkortasuna eta bertatik eratorritako 

baso-kudeaketa iraunkorra) eta EAEko baso-sektorearen egoera eta bilakaera aztertu 

ondoren, atal honetan Bizkaiko baso-politikan funtzio ekologikoek hartzen duten lekua 

izango da aztergai.  

Bizkaiko baso-politika bi indarren mende aurkitzen da. Bi bektorek dute eragina 

gaur egun baso-politika horretan. Batak produkzioaren helburua lehenesten du eta lehen 

sektoreko ikuspegi tradizionalera lotzen da. Bestea, aldiz, ingurumen-politikara lotua 

agertzen da. Baina bi bektore hauek ez dute indar berarekin eragiten. Azken urteetan 

ingurumenari loturiko neurriak pisua irabaziz joan badira ere, lehen bektorearen eragina 

da nagusi oraindik.   

Kontuan izanik Bizkaiko baso-sektorean produkzio-funtzioak historikoki izan 

duen garrantzia eta iraunkortasun-kontzeptuaren berritasuna, ez da harritzekoa funtzio 

ekologikoa produkzio-funtzioaren mende egotea baso-politikako erabakietan. 
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Kudeaketa iraunkorra basoei buruzko ikuspegi tradizionala aldatzera etorri da, baina 

kontuan hartu behar da ikuspegi berri horrek denbora luzez gauzatuz joan den egitura 

instituzional konkretu batean aplikatu beharra duela. Urte luzez finkatutako jabetza-

egitura, produkzio-egiturak, interes ekonomikoak, ohiturak, etab., direnez erreformen 

eragina nozitu behar dutenak, aldaketa-prozesua istilu-iturri bilaka daiteke. 

Bizkaian azken hamarkadetan nagusitu den baso-ereduari buruz interes-taldeen 

iritziak ez datoz bat. Baso-jabeen elkarteek, zur-industriak, talde ekologistek edo 

nekazaritza-sindikatuek ez dute jarrera bera mantentzen baso-ereduari buruz. Jarrera 

desberdin hauek botere politikoak legegintza-funtzioa eta administrazio-neurriak 

erabiliz bideratzen ditu, interes ekonomiko nagusiak, argudio zientifikoak eta eskari 

sozialak bateratzen saiatuz. Beraz, gaur  bizi dugun aldaketa-egoeran Administrazioaren 

jokabideak berebiziko garrantzia hartzen du, bere erabaki eta neurriek finkatzen baitute 

sektorearen norabidea. Europako Batasunak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta 

Bizkaiko lurralde historikoak sortutako arau-sarean baso-sektoreari loturiko ingurumen-

neurriei eskaintzen zaien tratamendua aztertzea eta neurri horien ondorioak ebaluatzea 

da atal honen helburua. 

Hamaikagarren kapituluan, lehendabizi Bizkaiko baso-sektorean eragina duten 

baso-plangintzako bi dokumentu funtsezkoenak aztertzen dira: Euskadiko Baso 

Plangintza eta Bizkaiko basoei buruzko Foru Araua. Ondoren, Europako Batasunaren 

baso-politikaren nondik norakoak aztertzen dira. Ordena hau aukeratu da aipatutako bi 

dokumentuak 1994an argitaratuak izan zirelako, oraindik Europako Batasunak, neurri 

bakan batzuk salbu, ez zuenean baso-politikarik. Dokumentu bi horietan ezartzen dira, 

EAE osorako lehenengoan eta Bizkairako bigarrenean, baso-politikaren printzipioak eta 

baso-jarduerak jarraitu beharreko ildoak. Dena den, 2000. urtetik aurrera Europako 

Batasuna da landa-garapeneko araudien bidez baso-politikaren norabidea ezartzen 

duena. 

Hamabigarren kapituluan, Europako Batasuneko nekazaritza-politika 

bateratuaren erreformaren ondoren baso-politikak landa-garapeneko politikaren baitan 

hartu duen lekua aztertzen da lehendabizi. Gero, EAEko 2000-2006ko landa-

garapeneko plana eta berorren emaitzak jorratzen dira, batez ere Bizkaiko baso-

sektoreari dagokionez. Kapitulu hau landa-garapeneko plan berriaren (2007-2013) ildo 

nagusien azterketarekin amaitzen da. 
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Landa-garapeneko neurriak zuzentzen direneko esparru bat baso-sektorea da, eta 

sektore honetara zuzendutako neurrietariko batzuen helburua basoen funtzio ekologikoa 

hobetzea da. Ingurumen-neurri hauek aztertzea izan da lan honen helburuetariko bat eta 

hamabigarren kapitulua erabili da horretarako. Baina landa-garapeneko politikatik  

datozen neurri horiez gain, ingurumen-politikaren alorretik ere, kontuan izanik politika 

honen zeharkako izaera, hainbat ekintza proposatzen dira baso-sektorearen egoera 

ekologikoa hobetzeko. Gizartearen eskabideak erantzun beharrak eta nazioarteko 

foroetan basoen funtzio ekologikoak bermatzeko hartutako konpromisoak bete 

beharrak, ingurumen-neurrien aplikazioa baso-politikaren parte bihurtu dute. 

Ingurumen-politikatik datozen zenbait ekimenek baso-sektorearen funtzio ekologikoak 

zein neurritan bultzatzen dituzten aztertzea da hamahirugarren kapituluaren helburua. 
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11. BIZKAIKO BASO POLITIKAREN ARDATZAK 

Bizkaiko baso-politika zenbait erreferenteren inguruan burutzen da. Alde 

teorikoenean, bi dokumentu agertzen dira: Euskadiko Baso Plangintza  1994-2030 eta 

Bizkaiko Foru Aldundiaren basoei buruzko 1994ko Foru Araua. Euskadiko Baso 

Plangintzak biltzen ditu 2030. urte arte Euskal Autonomia Erkidegoko baso-sektorea 

gidatuko duten printzipioak. Foru Arauak, bere aldetik, Bizkaiko baso-jarduera 

oinarrituko den helburu eta printzipioak zehazten ditu. 

Baina baso-politikak badu beste alde aplikatuago bat ere, baso-sektorean 

gauzatu beharreko neurriei lotua. Alde honi dagokionez, hiru maila bereizi beharra 

dago: Europako Batasuna, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Bizkaiko lurraldea. 

Europako Batasunaren landa-garapeneko Araudian ezartzen da baso-neurrien eta 

laguntzen norabidea1. Araudi horretan oinarrituz, Eusko Jaurlaritzak Landa Garapen 

Iraunkorraren Plana ezartzen du Euskal Autonomia Erkidego osorako, bertan 

basogintzara loturiko neurri guztien finantzaketa zehaztuz. Azkenez, Bizkaiko Foru 

Aldundiak laguntzen dekretuan zehazten ditu baso-jabeek euren basoetan burututako 

jarduerengatik laguntzak jaso ahal izateko bete beharreko baldintzak eta dagokien diru 

kopurua. 

Nahiz eta adierazitako azken hau izan gaur egun baso-politikak daraman ordena, 

hau da, Europako Batasunaren Arauditik Eusko Jaurlaritzaren Planera eta hemendik 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Dekretura, kapitulu honetan Euskadiko Baso Plangintza  

1994-2030 eta 1994ko Foru Araua aztertuko ditugu lehendabizi eta gero Europako 

Batasunaren baso-politika. Bi arrazoi agertzen dira horretarako. Alde batetik, norabidea 

eta ildo nagusiak zehaztean, dokumentu horietan bildutako printzipio eta helburuek 

                                                 

1 Orain arte, Nekazaritza Politika Bateratuaren baitan landa-garapeneko bi Araudi argitaratu ditu 
Europako Batasunak: 1999an lehenengoa eta 2005ean bigarrena. 
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finkatzen dutelako Bizkaiko baso-politikaren esparru orokorra. Beste alde batetik, 

aipatutako bi dokumentuak Europako Batasunak baso-sektorea bere politiken parte 

kontsideratzen hasi baino lehenago argitaratuak izan zirelako2. Bestalde, Europako 

Batasunaren baso-politika azkenerako uztea egoki deritzogu, batetik, politika hau bere 

zentzu osoan 2000. urtetik aurrera aplikatzen hasia delako, eta, bestetik, baso-

politikaren alde aplikatuena biltzen duelako. Europako Batasunak argitaratzen dituen 

landa-garapeneko Araudiak dira gaur aplikatzen diren baso-neurrien jatorria. 

11.1. EAE mailako erreferentea baso-politikan: Euskadiko Baso Plangintza 1994-

2030  

1994an hiru lurralde historikoetako Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak 

Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030 argitaratu zuten. Plan horretan ezarri zituzten 

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioek baso-sektorea kudeatzerakoan jarraitu 

beharreko norabide nagusiak. Planak garrantzi handia izan du, geroztik agertutako 

dokumentu oso esanguratsuetan ere baso-sektoreari buruz nagusitu den ikuspegia Plan 

honek biltzen duena baita. Bai Euskal Ingurumen Estrategiak (2002-2020) eta bai 

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak, oso kontuan izan dituzte 

Euskadiko Baso Plangintzan ezarritako norabideak.  

11.1.1. Aldaketa instituzionalak Espainiako Estatuan 

Espainiako Estatuko deszentralizazio-prozesua 1978an hasi zen gauzatzen eta 

gerora hemeretzi autonomia-estatutu jarri ziren indarrean. Deszentralizazio-prozesua 

Estatu Zentraletik Autonomia Erkidegoetara egindako eskuduntzen transferentzien 

bidez burutu da. Hala gertatu da baso- eta ingurumen-gaietan ere. Baso-sektoreari eta 

naturaren kontserbazioari buruzko eskuduntza-transferentziak Estatuko Administrazio 

Orokorraren eta Autonomia Erkidego bakoitzaren arteko alde biko akordioen bidez 

gauzatu ziren, hemeretzi transferentzi dekretu sortuz3. Estatuaren antolamendu politiko, 

                                                 

2  Nekazaritza-lurrak oihaneztatzeko laguntzen bidez Europako Batasunak 1992an baso-
sektorean eragina zuen politika bat aplikatu zuen, baina nekazaritzako neurri moduan ulertua, ez baso-
sektorearen ikuspegitik.  

3 Honela, baso-lurren administrazioa eta kudeaketari buruzko eskumenak, eta beraiei loturiko 
giza baliabideak eta baliabide materialak Espainiako Estatuko Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 
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juridiko eta administratiboan izandako aldaketa hau bat etorri zen denboran, gizartearen 

aldetik ingurumen-arazoei buruzko kezken hasierarekin eta basoguneei buruz 

planteatutako eskari ekologiko eta sozial berriekin. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutua 1979an onartu zen Lege Organiko4 

baten bidez, eta eskuduntza esklusiboa eskaintzen die «basoetan, baso-ustiapen eta -

zerbitzuetan, abelbideetan, eta larreetan» euskal erakunde publikoei. Dena den, 

Espainiako Estatuko Konstituzioaren 149.1.23 artikuluaren arabera, gai horiei buruzko 

oinarrizko legegintzan Estatuak jarraitzen du eskuduntza esklusiboa izaten. 1979tik 

aurrera, Euskadiko Autonomia Estatutua indarrean jarri ondoren, hasi zen baso-gaietako 

eskuduntzen transferentzia Euskal Autonomia Erkidegora, 1980ko hamarkadaren erdi 

aldera amaituz prozesua. 

Egitura politiko-administratibo berriak ez zuen lehen urteetan aldaketa 

esanguratsurik eragin baso-politikak lehendik zuen joera orokorrean. Estatu mailan  

Administrazio berriak aurreko erregimenak aplikatutako politikarekin jarraitu zuen5 

(Rojas, 1995). Baso-eskuduntzak Autonomia Erkidegoei eskualdatzeak sektorearen 

deszentralizazioa posible egin zuen, baina ez zuen aldaketa nabarmenik eragin eta baso-

politikak, oro har, aurreko hamarkadetan nagusi izan zen ildotik jarraitu zuen. Dena den, 

behin eskuduntzak eskuratu ondoren, Autonomia Erkidegoek ateratako lehen baso-

legeetan aurreko urteetako politika berrorientatzeko ahaleginak ere suma daitezke, batez 

ere zuhaitz-espezie autoktonoen babesa eta sustapenari dagokionez. Eusko Jaurlaritzak, 

esaterako, bere 1984-1988 programan neurri handian gehitu zituen zuhaitz-espezie 

autoktonoak erabiliz egindako oihaneztapenetarako subentzioak (Groome, 1990). Baso-

gaien eskuduntzen transferentzia-prozesua gertatu ondoren, EAEko administrazioa 

ingurumen-eduki handiagoko irizpideak sartuz joan zen bere legerian, baina hala ere 

aldaketa errealik eragin gabe baso-politikan. 

                                                                                                                                               

Ministerioko ICONAtik –hor baitzeuden gai hauei buruzko eskuduntzak ordura arte– Autonomia 
Erkidego bakoitzera transferitu ziren. Baso-sektoreari buruzko transferentzia-prozesu hau 1986an bukatu 
zen eskuduntza batzuk modu esklusiboz Estatuko Administrazio Orokorrari esleituz, beste batzuk 
Autonomia Erkidegoei eta beste batzuk bien artean banatuz. 

4 Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa. 
5 Oihaneztapenerako ezarritako laguntzek txanda laburreko espezieen landaketa sustatzen 

jarraitzen zuten, txanda luzekoen edo birsorkuntza naturalaren aurrean. Bestalde, oinordetza bidez 
jabetutako basoak oihaneztatzeagatik ondorengotza-zergan praktikatutako murrizketa handiagoa zen 
txanda laburreko espezieak erabiliz gero (Rojas, 1995). 



                                                                                             11. Bizkaiko baso-politikaren ardatzak                                                                

  263 

Prozesu autonomikoa hasi zenean Espainiako Estatuko oinarrizko baso-legeria 

(1957ko Basoen Legea) Konstituzio aurrekoa zen, eta desegokia eskakizun sozial eta 

politiko berriei erantzuteko6. Hori dela eta, Estatuko legeriaren berrikuntzarik ezaren 

aurrean Autonomia Erkidegoek, gai honetan zituzten eskuduntzak erabiliz, euren baso-

lege propioak garatu zituzten. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, bertako 

eskuduntza-banaketa dela eta, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako basoei buruzko Foru 

Arauak garatu ziren7.  1957ko Legeak ezartzen zuen baso-kontzeptuarekin errotiko 

hausturarik egon ez bazen ere, aurrerapena nabaria zen. Estatuko legeak «basoaren 

ikuskera teknikoa, deskriptiboa eta produktiboa eskaintzen du. Lege autonomikoetan 

basoaren ikusmolde irekiagoa, dinamikoagoa eta integratzaileagoa ageri da» (Vicente, 

1995:109).  

Legeez gain, etorkizunerako estrategia ezartzerako bidean, Autonomia 

Erkidegoak baso-plangintzak ere garatuz joan dira. Desberdintasun handiak agertzen 

dira baso-plangintza autonomikoen artean, hala egituran, nola printzipio eta edukietan, 

zein lehentasunei dagokienez8. Dena den, 1992az geroztik egindako baso-plangintza 

autonomiko guztiek onartzen dituzte, modu batean edo bestean, Rioko Goi-bileran 

adostutako hitzarmenetan hartutako konpromisoak, printzipioak eta irizpideak, batez ere 

iraunkortasunari eta multifuntzionaltasunari dagokionez (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2002). Maila orokorrean, planteamendu desberdinak agertzen dira Atlantiko 

edo Mediterraneoko eskualdeetako baso-planen artean. Lehenengoetan, radiata pinuaren 

eta eukaliptoaren ustiapen intentsiboa lehenestean, ikuspegi produktibista nagusitzen da. 

Bigarrenetan, aldiz, basoen babesa eta basoko baliabideen balorizazioa lehenesten da 

(Nieto, 2004).  

                                                 

6 Estatu mailan indarrean jarraitzen zuten oinarrizko arauek (1957ko Basoen Legea eta bere 
1962ko Araudia) ez zuten biltzen nazioartean, Europan eta, oro har, gizartean basoek bete beharreko 
funtzio berriei buruz gertatutako pertzepzio-aldaketa sakona. 

7 Hiru lege hauez gain, Autonomia Erkidego hauek joan dira baso-legeak argitaratuz: 
Kataluniako Baso Antolaketaren Legea (1988), Nafarroako Baso Ondarearen Babes eta Garapenerako 
Legea (1990), Andaluziako Baso Legea (1992), Valentziako Erkidegoko Baso Legea (1993), Errioxako 
Baso Ondarearen Babes eta Garapenerako Baso Legea (1995), Madrilgo Erkidegoko Naturaren 
Babeserako eta Basoetarako Legea (1995) eta, azkenez, Asturiasko Printzerriko  Basoei eta Baso 
Antolaketari buruzko Legea (2004).  

8 Estatuko arauek behartzen duten gaietan soilik aurki daitezke kointzidentziak. Ingurumen-
gaietan, oro har, Estatuak Autonomia Erkidegoei egindako eskuduntza-transferentziek arau autonomiko 
desberdinak eta plangintza-tresna ugari sortu dituzte (PROFOR, 2004). 
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Esan bezala, Estatuak jarraitzen du basoei buruzko oinarrizko legegintzan 

eskuduntza esklusiboa izaten. 2004az geroztik Espainiako Estatuan Basoen Oinarrizko 

Legea (43/2003) dago indarrean9. Lege hau, oraindik indarrean zegoen azken Lege 

administratibo handienetako bat, 1957ko Basoen Legea –eta bere 1962ko Araudia– 

ordezkatzera etorri da10. Lege berria, Estatuan azken urteetan baso-politika definitzeko 

izandako prozesuaren azken etapa da11.  

2003ko Basoen Legeak bi eremutan ezartzen du Administrazio Zentralaren 

eskuduntza esklusiboa: «bere titularitateko basoen kudeaketan»12 eta «Espainiako 

Estatuak baso-gaietan duen nazioarteko ordezkaritzan» (Díez eta Valencia, 2005:239). 

Garapen iraunkorra eta multifuntzionaltasuna dira Legearen zutabe biak, baina ez ditu 

zehazten, Autonomia Erkidegoen esku utziz zehazpen hori13. Estatu mailako legea izan 

arren, kontuan izan ditu Erkide Autonomoek dagoeneko indarrean dituzten baso-legeak 

(Calvo, 2005).  

Espainiako Estatuko Lege berriak basoen inguruan azken urteetan gertatu diren 

aldaketak biltzen ditu eta basoei buruz hedatu den pertzepzio berriaren isla da. 1957ko 

Basoen Legearen norabide produktibista gaindituz, funtzio ekologiko eta sozialak 

kontuan hartzen ditu multifuntzionaltasunaren kontzeptuaren baitan. Legeak ekarri duen 

berritasun esanguratsuenetarikoa, basoen garapen iraunkorrera zuzendutako erregimen 

juridiko bat kontuan hartzea izan da (Ezquerra eta Oliván, 2005). Basoen funtzio 

ekonomikoa tratatzeaz gain, basoen ingurumen-osagaiak ere oso kontuan hartzen ditu. 

Ikuspegi honek, 1957ko Basoen Legearen planteamenduarekin alderatuz, aurrerapauso 

handia ekarri du, lege hura, funtsean, basoen ustiapen ekonomikoa arautzera zuzendua 

                                                 

9 2003ko Espainiako Basoen Oinarrizko Legea (43/2003, azaroak 21ekoa). 2004ko otsailetik 
aurrera dago indarrean. 

10 Lege berriak, Estatuko baso-antolaketa egituratzen zuen 1957ko Baso Legea indargabetzeaz 
gain, Lege honen ondoren onartutako lau testu legal  oso inportante ere indargabetu ditu: Estatuko Baso 
Ondarearen Legea, Baso Suteei buruzko Legea (1968), Baso Produkzioa Sustatzeko Legea (1977), eta 
Doako Oihaneztapenei buruzko Legea (1982); doako oihaneztapenak ICONAren aurrekontuaren kargura 
ziren eta Onura Publikoko Basoen Katalogoan zeuden baso-lurretan burutu behar ziren (Calvo, 2005a).  

11 Prozesu horretan legearen norabidea ezarri duten bi dokumentu garrantzitsu landu dira: 
Espainiako Baso Estrategia (1999) eta Espainiako Baso Plana (2002). 

12 2003ko Lege berriak baso-plangintzarako lehengo tresnez gain (basoak antolatzeko 
proiektuak, plan dasokratikoak, plan teknikoak,…) tresna berri bat ezartzen du: Baso Baliabideen 
Antolaketa Planak. Plan hauen lurralde-esparrua, ezaugarri geografiko, sozioekonomiko, ekologiko edo 
kultural homogeneoak dituzten eremuak izango dira.  

13 Alemanian, eta batez ere Frantzian, kontzeptu horiek zehaztasun-maila handiagoa hartzen dute 
(Menéndez, 2005). 
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baitzegoen. Calvoren (2005) ustez, 2003ko Legeak baso-paradigma berri bat ezartzen 

du Espainiako Estatuan.  

Basoak eta baso-ustiapena alde batetik, eta ingurumenaren babesa bestetik, gai 

desberdinak dira Estatuaren eta Autonomia Erkidegoen arteko eskuduntzen banaketari 

dagokionez. Basogintzako ikuspegi tradizionalean lehen esparrua zen aintzakotzat 

hartzen zena, baina azken aldian bigarrenak hartu du, kasu askotan, garrantzi handiena. 

Dena den, bereizketak ez du inportantziarik praktikan, Estatuaren eta Autonomia 

Erkidegoen arteko eskuduntza-banaketa ia berdina baita kasu bietan. 

11.1.2. Euskadiko Baso Plangintzaren norabidea 

Eusko Legebiltzarrak onartutako Erabaki bati jarraipena emanez, Eusko 

Jaurlaritzak eta hiru lurralde historikoetako Foru Aldundiek, zenbait talde profesional 

eta sozialen lankidetzarekin, Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030 landu zuten14. Plan 

horrek, euskal baso-sektorearen orduko egoera eta hamarkada batzuk geroagorako nahi 

zena deskribatu behar zituen, helburua, denbora horren ostean EAEko basoen panorama 

aldatzea izanik. Zur-eraldaketaren sektorea ere aldaketa horretara egokitu beharra 

ikusten du Planak.  

Testuinguru honetan, beraz, landu zen Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030, 

Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio erkideen eta hiru lurralde historikoetako foru-

erakundeen –1983ko Lurralde Historikoen Legeak ezarritako eskuduntza-banaketaren 

arabera– baso-ekimen ororen tresna planifikatzailea eta integratzailea izateko. Planak 

basoen plangintzan eta kudeaketan kontuan izan beharreko norabideak eta helburuak 

ezartzen ditu. Ildo horretatik, baso-ekintza guztien esparrua da Plana. Norabide 

estrategikoz osatua dago, baina ez du biltzen finantzaketarik; proposatzen dituen 

ekintza-programak kuantifikatu gabe aurkezten ditu15. 

                                                 

14 Eusko Legebiltzarrak, 1992ko ekainaren 5eko Osoko Bilkuran, Eusko Jaurlaritzaren «Euskal 
Landa-Plan Estrategikoa. Ekintzarako Ildo Orokorrak 1992-96» Komunikazioa aztertzean 24.a Erabakia 
onartu zuen. Bertan, instituzio eskudunei urte biren buruan Baso Plan bat egiteko agindua ematen zien. 

15 Eusko Legebiltzarrak, Plana bertako Industria eta Nekazaritzako Batzordean eztabaidatu 
ondoren, Planaren finantzaketa-programak lantzeko gomendioa egiten zuen, bertan neurri fiskalak eta 
Plana burutzeko aurrekontuko zuzkidura adieraziz. Ez da Planarentzat horrelakorik egin zuzenean, baina 
Landa Garapeneko programek betetzen dute funtzio hori praktikan, programa hauen barruan burutzen 
baitira baso-ekintza guztiak. 
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Plana 1994an aurkeztu zen eta Euskal Autonomia Erkidegoko baso-jarduera epe 

luzera (1994-2030) planifikatzea eta koordinatzea du helburu. Plan honen iraupena 35 

urtekoa da16. Epe hori kontsideratu da egokia EAEren kasuan, hedatuen dagoen zuhaitz-

espeziearen (radiata pinua) bizitza-zikloak aldi hori betetzen duelako. Epe horretan 

EAEko basoen %65ek bere zikloa burutu eta beste bat hasiko du. Mozketak modu 

nahiko erregularrean egingo direnez lehen urtetik 35. urtera bitartean, posible izango 

litzateke beharrezko ikusten diren aldaketak burutuz joatea mozketak gertatzen diren 

tokietan. 

Euskadiko Baso Plangintzak  bere printzipio orokorrak 1992ko Rioko Goi-

bileran onartutako Oihanei buruzko Deklarazioan oinarritzen ditu. Hori dela eta, basoek 

betetzen duten funtzio hirukoitza hartzen du kontuan: natura-baliabideak eta basa-

bizitza kontserbatzeko euskarria, errenta eta enplegu faktore, eta aisialdi eta kulturarako 

guneak izatea. Plana garatzeko programak (Eusko Jaurlaritza, 1996a)17 ere, baso-

lurralde osoa, eta batez ere baso pribatuak, mundu mailan (Rioko Goi-bilera) eta 

Europan (Basoen Babesari buruzko Ministro Konferentziak) adostutako eskakizunetara 

egokitu beharra aipatzen du, modu horretan baso-sistema multifuntzionalak lortu ahal 

izateko.  

11.1.3. Esku-hartze  publikoari buruzko ikuspegia Euskadiko Baso Plangintzan 

Plangintzan zehar hiru ideia-ardatz ageri dira etengabe: basoen iraunkortasuna 

bermatu beharra; horri lotuta, iraunkortasunean oinarritutako kudeaketan 

aurrerapausoak egin beharra; eta, azkenez, esku-hartze publikoaren beharrizana baso-

plangintzan. Interbentzio publikoak baso-sektorean izan beharko lukeen tokiari buruzko 

hausnarketek osatzen dute Plangintzaren guneetariko bat. Izan ere, Administrazioak 

baso-kudeaketan izan behar duen jokabidea zehaztea funtsezko eginkizuna da mota 

honetako plan batentzat. 

                                                 

16 Baso-pentsaeran presente dagoen denbora-epea luzea da. Horregatik, ia baso-plan autonomiko 
guztiek epe luzea hartzen dute kontuan. Plan batzuk, zaharrenek, epe oso luzea kontsideratzen dute. 
Esaterako, Andaluzia, Gaztela-Mantxa edo Asturiasko planek 60 urte, eta Galiziakoak 40 urte.  

17 EAEko Baso Administrazioek Programa horretan 1994an Euskadiko Baso Plangintzan 
ezarritako printzipioak, norabideak eta konpromisoak berresten dituzte.  
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Baso-jarduera interes pribatuak gidatzen duenean, helburua, eperik laburrenean 

mozkin ahalik eta handienak lortzea izaten da. Baina mozkin pribatuetan soilik 

oinarritzen den baso-ustiapenak eragin negatiboa izan dezake ekosistemengan. Epe 

laburrera zuzendutako emaitza ekonomikoak lortzearen ondorioa, kalte ekologikoak 

eragitea izan daiteke, etorkizunean basoen funtzio ekologikoak, sozialak, eta baita 

ekonomikoak, arriskuan jarriz. Hori dela eta, baso-kudeaketak elementu ekologikoen eta 

giza jardueraren arteko  harreman konplexuak izan behar ditu kontuan. Horrela egin 

ezean, etorkizunean konponbiderik gabeko ondorioak aurkez daitezke: lurzoruen galera, 

ziklo hidrikoen aldaketa, habitat ekologikoen suntsipena, flora eta faunaren desagertzea, 

etab. Prozesu naturalak ezagutzea funtsezkoa da, hauskorra den ingurune naturalean 

burututako ekintzak oinarrizko printzipio ekologikoen aurka ez daitezen joan. Beraz, 

alde honetatik, beharrezkoa ikusten da Administrazioaren inplikazioa baso-plangintzan. 

Interes ekonomikoak eta osagai ekologikoak bateragarri egiteko baso-jarduera 

arautzea beharrezkotzat jotzen du Plangintzak. Horretarako, esku-hartze publikoaren 

beharra   azpimarratzen du eta printzipio ekologikoetan oinarritzen den esparru orokor 

bat sortzea proposatzen du, baina merkatu-sistema errespetatuz eta plangintza 

zentraleko ereduetatik aldenduz. Dena den, baso-baliabideak, mugatuak, hauskorrak eta 

bizitza-ziklo luzekoak izatean, merkatuaren dinamika askoz bizkorragora egokitzeko 

ezintasuna agertzen dute askotan. Hala ere, Plangintzaren arabera, «merkatuak egokitu 

behar du baliabidearen ezaugarrietara» eta ez alderantziz (Euskadiko Baso Plangintza 

1994-2030:88). 

Esku pribatuetan aurkitzen diren basoetan aldakuntza ekologikoak eragiteko 

beharrezkoak izango dira hainbat motatako ekintzak. Plangintzak ekintza horiek 

Administrazioen laguntzen bidez eta, beharrezkoa denean, jabeei konpentsazio 

ekonomikoak eskainiz eta basoak erosiz burutzea proposatzen du, betiere jabetza-

eskubideak errespetatuz. Plangintzaren arabera, Baso Administrazioak oreka bilatu 

behar du laguntzen bidezko politika sustatzailearen,  konpentsazio ekonomikoen 

politikaren (hartutako babes- edo kontserbazio-neurriek baso-jabeei eragindako 

errentagarritasun-galerak konpentsatzeko) eta baso-lurrak erosteko politikaren artean. 

Nahiz eta, beharbada, ekonomikoki epe luzera azken aukera izan errentagarriena 

Administrazioarentzat, ikuspegi soziala eta landa-populazioa finkatzea kontuan hartuz, 

aurreko biak interesgarriagotzat jotzen ditu Plangintzak. Horrez gain, kontuan izan 
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behar da jabetza publikoa neurri handian gehitzeak Administrazioaren zama 

finantzarioa gehituko lukeela, eta honek ere bide hori ez aukeratzea eragin du. Dena 

den, zabalik uzten du alde berezi batzuk publiko bihurtzearen bidea. Zenbait aldetan 

Administrazioaren esku-hartzea hain handia izango litzateke, ezen egokiago ikusten 

baita erosketa: 

Pentsa daiteke euskal  basoen antolaketaren arazo gehienak bukatuko liratekeela baso 

horiek jabetza publikora bihurtuz. Esperientziak ez du hau aholkatzen, zeren kasu 

honetan botere  publikoek ezingo bailiekete modu egokian aurre egin honek eragingo 

lituzkeen lan eta gastuei. (…) Hala ere komenigarritzat jotzen da jabetza publikora 

bihurtzeko aukerak ezartzea alde batzuetan, beraien baldintza fisiko edo ekologiko 

bereziak direla-eta  botere publikoek, arau aldetik, interbentzionismo handia ezarriko 

bailukete alde horietan, basoak ustiatzeko jabeen interesa murriztuz (Euskadiko Baso 

Plangintza 1994-2030:104).  

Basoak erosteko politikaren alde ez agertzean modu orokorrean, logikoa da 

Plangintzak desjabetzearen bidea ez kontsideratzea baso-politikarako tresnatzat: 

Administrazioak, lurrak erosteko politika, hala nahita bide hau aukeratzen duten 

jabeengana zuzendu behar du, baina Baso Plangintzako helburuak desjabetzearen bidez 

lortzeak ez dirudi egokia (Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030:135). 

Beraz, Plangintzak argi uzten du baso-politika gaurko jabetza-egituran 

aldaketarik egin gabe burutu behar dela. Laguntzak, konpentsazioak, eta –kasu 

berezietan– erosketak dira proposatzen dituen tresnak baso-politika gidatzeko Euskal 

Autonomia Erkidegoan. 

11.1.4. Euskadiko Baso Plangintzaren egitura 

Euskadiko Baso Plangintzaren helburua Euskal Landa-Plan Estrategikoa 

garatzea da basoguneei dagokienez. Horretarako, Plangintza bi atal handitan egituratzen 

da: 

-Lehen atalean EAEko baso-errealitatearen analisia burutzen du, alde positiboak, 

gabeziak eta arazoak adieraziz. 
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-Bigarren atalean Plangintzaren printzipioez gain, helburuak, norabideak eta 

burutu beharreko ekintzak adierazten dira, azken hauetarako epeak ezarriz eta 

partaide izango diren eragileak zehaztuz. Plangintzak helburuen, norabideen 

eta ekintzen sistematizazioa egiten du hurrengo arlo hauei dagokienez: 

antolaketa, oihaneztapena, kudeaketa, ingurumen-ikerkuntza, formazioa, 

merkaturatzea, sektorearen egituraketa eta sektore eraldatzailearen 

lehiakortasuna. 

Plangintzak biltzen dituen bost helburuak hauek dira (Euskadiko Baso 

Plangintza 1994-2030:100) 

I. Basoen iraunkortasuna eta aniztasuna bermatu basogunea antolatuz eta 

egituratuz, alde ekologikoak eta paisaiari loturikoak kontuan hartuz. 

II.  Ingurune naturala errespetatuko duen eta ondasun eta zerbitzuen 

hornikuntza bermatuko duen baso-kudeaketaren ildoak ezarri. 

III.  Beharrezko azpiegiturak ezarri basoetan komunikazio, prebentzio eta 

defentsarako, eta beharrezko ekipamenduak sortu informazio, heziketa 

tekniko eta ikerkuntzarako. 

IV.  Enpresa-irizpideak bultzatu baso-sektorean. 

V. Baso-jarduera landa- zein hiri-populaziora zabaldu, ingurumen- eta 

baso-kultura sortuz. 

Helburu hauek, modu zehatzagoan norabide eta ekintzen bidez garatzen dira. 

Norabideek,  Plangintzaren helburuen eta burutu beharreko ekintzen arteko bitarteko 

maila adierazten dute. Ekintzek, bestalde, Baso Plangintzaren helburuak eta norabideak 

burutzeko modua zehazten dute18. Plangintzak hiru eratako ekintzak biltzen ditu: 

-Epe laburrekoak: 4 urteren buruan egin beharrekoak. 

-Epe ertainekoak: 10 urte bitartean burutzekoak. 

-Epe luzekoak: Plangintza honi aurreikusitako bizitza osoa hartzen dutenak, 

hots, 35 urte. 

                                                 

18 Baso Plangintzako norabide eta ekintza ugarik lurralde-esparrua zehaztea behar dutenez,  
Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planean garatzen dira. 
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11.1.5. Euskadiko Baso Plangintzan  proposatutako ekintza garrantzitsuenak 

Jarraian, gure lanaren gaiarekin lotura zuzena duten  ekintzak aztertuko ditugu, 

hau da, basoen funtzio ekologiko eta sozialak aipatzen dituztenak. Sarritan produkzio-

funtzioa beste bien kaltetan burutzen denez, Plangintzak produkzio-funtzioaren 

inguruan egiten dituen hausnarketak ere aztertuko ditugu. Hauek dira Plangintzak 

biltzen dituen ekintza esanguratsuenak: 

1. Lurzoruaren babesa higaduraren aurka eta baso babesleen deklarazioa 

Baso-lurzoruaren babesari garrantzi handia eskaintzen dio Plangintzak, baso-

sistemarentzat funtsezkoa izateaz gain, uraren zikloarekin eta elikagaiekin loturiko 

prozesuetan duen eraginagatik. Lurzoru umoa eta biologikoki aktiboa etorkizunari 

begira kontserbatu beharreko ondasun preziatua da, zeren, bere suntsipena azkarra izan 

baitaiteke, baina bere birsorkuntza-prozesua oso geldoa. 

Higadura, eta higadura hidrikoa bereziki, prozesu naturalak dira eta ezin dira 

desagerrarazi, nahiz eta kalteak aurreikusi eta ondorioak leundu egin daitezkeen. 

Lurzoru-galera kuantifikatzeko azken urteotan erabiltzen den ereduaren bidez EAEn 

higadura handiko (hektareako eta urteko batezbesteko 50 eta 100 Tm.-ko lurzoru-

galera) eta higadura oso handiko (batezbesteko galerak, hektareako eta urteko, 100 Tm.-

tik gora) aldeak identifikatu dira. Alde hauek zuhaitzik gabeko eta malda handiko 

eremuetan kokatzen dira. 11.1. taulak adierazten duenez, Bizkaia eta Gipuzkoa dira, 

lurralde hauen baldintza orografikoengatik, higadura-arazo handienak dituztenak. 

11.1. taula. Higadura-arazoa EAEn 

Erasandako ehunekoa  

Higadura handia Higadura oso handia 

Erasandako azalera 
(ha) 

Araba %3,29 %0,24 10.760 

Gipuzkoa %8,14 %2,02 19.978 

Bizkaia %5,79 %1,19 15.200 

EAE %5,35 %1,02 45.938 

Iturria: Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030. 

Plangintzaren arabera, eta higadura-arazoak kontuan izanik, baso pribatuetako 

73.500 ha. deklaratu daitezke baso babesle EAEn: 7.200 ha. Araban, 23.700 Bizkaian 
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eta 42.600 Gipuzkoan. Hauek dira Plangintzak higadura ekiditeko aurreikusten dituen 

neurrietariko batzuk: 

-Higadura eragin dezaketen baso-praktikak ekidin: makineria astunaren erabilera 

malda handiko basoetan, pista gehiegi eraikitzea,…19 

-Onura Publikoko Basoetan kokatzen diren higadura-arazodun eta zuhaitzik 

gabeko lurretan, oihaneztapen zuzena edo pixkanakako birsorkuntza naturala 

bultzatu. 

-Jabetza pribatuko basoen kasuan, higadura-arazo larriak agertzen direnean, 

akordioak lortu jabeekin oihaneztapenak edo berriztapen-lanak burutzeko. 

Ekintza hauen ondorioz baso batzuen errentagarritasun ekonomiko zuzena 

kalteturik gera daiteke epe laburrera. Hau dela eta, beharrezkoa egiten da 

Administrazioaren esku-hartzea, errentagarritasun-galerak konpentsatuz partikularrei, 

edo baso horiek erosiz. Lehenago aipatu den bezala, Plangintzak konpentsazio 

ekonomikoen bidea lehenesten da erosketen aurrean; dena den, erosketak ere burutu 

izan dira lurrak babesteko helburuarekin20. 

2. Naturagune  babestuen sarearen garapena 

Naturaren kontserbazioari dagokionez, nazioarte mailan biodibertsitatearen 

kontserbazioa bihurtu da helburu garrantzitsuena. Plangintzarentzat ere «basoaren 

ustiapen arrazionalak, baso-lurren produktibitate ekonomikoaz gain, naturaren babesa, 

aniztasun biologikoaren kontserbazioa eta paisaiaren zaintza izan behar ditu kontuan» 

(Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030:107). Horretarako, beste batzuen artean, ekintza 

hauek aurreikusten dira:  

-Naturagune babestuen Sarea garatzea. Horretarako bi figura erabiliko dira    

EAEn: parke naturala eta biotopoa. 

                                                 

19 Praktika hauek hazkunde azkarreko espezieen ustiapenera loturik agertzen dira. Jabeek 
jasotzen dituzten subentzioak aspektu hauei buruzko arauak hertsiki betetzeari lotuta egotea 
beharrezkotzat jotzen da. 

20 Foru Aldundiek dute ardura, euren Baso Administrazioaren bitartez, basoen funtzio babesleari 
lehentasuna emateko epe laburreko irizpide produktiboen aurrean. Gaur egun EAEn indarrean dauden 
arauek eta plangintzak baso-lurren babes-gaitasuna mantentzea eta hobetzea beharrezkotzat jotzen dute. 
Ildo honetatik bideratu da Foru Aldundien politika, arau legalak onartuz eta ekintza konkretuak burutuz. 
(IKT, 2001). 
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-Espezie eta ale bereziak kontserbatzea. Honen bidez, zuhaitz apartekoen babesa 

lortu nahi da. 

-Baso-genotipoak kontserbatzea. 

-Korridore ekologikoak ezartzea21. 

3. Baso-ondare publikoaren gehikuntza 

Lehenago ikusi denez, Euskal Autonomia Erkidegoan alde handia dago isurialde 

atlantiko eta mediterraneokoaren artean baso-jabetzari dagokionez. Araban azalera 

zuhaiztuaren %76,3 jabetza publikokoa den bitartean, Gipuzkoan eta Bizkaian ehuneko 

hori %19,9 eta %23ra, hurrenez hurren, jaisten da (Baso Inbentarioa, 2005). Baso 

Administrazioak, aipatu den bezala, baso-lurrak erostea baino egokiago ikusten du 

konpentsazioetan eta laguntzetan oinarritutako politikaren bidea. Dena den, baso-lurrak 

erostera behartuta aurkituko balitz, lehentasun-ordena hau ezartzen du Plangintzak:  

-Baso babesleak. 

-Naturagune babestuetako basoak. 

-Basogintzaren aldetik interes handia duten basoak. 

-Korridore ekologikoetako basoak. 

-Jolas eta aisialdirako guneak sortzeko basoak. 

Planak ez du zehazten basogintzaren aldetiko interesa zeren arabera ezartzen 

den. Dena den, aipatzekoa da interes hori duten basoak korridore ekologikoetako eta 

jolasguneetako basoen aurretik agertzen direla Administrazio publikoak basoak 

erosteko duen politikaren baitan. Aipagarriagoa da oraindik «baso-ondare publikoaren 

gehikuntza» deitzen den ekintza honen barruan, basoak erosteko lehentasun-ordena hori 

ezarri ondoren, Plangintzak erosketa horiek burutzeko eskaintzen duen azalpen bakarra 

produkzioa erregulatzeari buruzkoa izatea: 

Autonomia Erkidegoko beharrizan eta ahalbideetara egokitzen den baso-ondare 

publikoa izatea, baso-produktuen merkatua egonkortzeko faktore bihurtuko litzateke. 

Hau honela gertatzen da, azalera hauetan bideragarriagoa delako basoen antolaketa, eta 

ondorioz, espezieka lor daitekeen produkzioaren plangintza. Era berean, 

                                                 

21 Ekintza honek, geroago ikusiko den bezala, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore 
Planean garrantzi handia hartzen du.  
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Administrazioak posible du malgutasun handiagoz jokatzea, egoerak eskatzen duenaren 

arabera, produktuak merkatura sartzerakoan (Euskadiko Baso Plangintza 1994-

2030:135-6). 

4. Baso-laguntzak 

Plangintzak beharrezkoa dela kontsideratzen du basoek eskaintzen dituzten eta 

diru-sarrerarik lortzen ez duten funtzio ekologiko eta sozialengatik jabeei ordainketaren 

bat egitea. Baina basoek eskaintzen dituzten zeharkako onurak (ekologikoak eta 

sozialak) aipatzerakoan, ez du bereizten zuhaitz-espezieen artean eta badirudi baso mota 

guztiak, radiata- eta eukalipto-monolaboreak ere, gai kontsideratzen dituela onura 

horiek («ingurumenaren hobekuntza, aisialdia eta jolasa, turismoa, eta kalitate handiko 

paisaia») eskaintzeko (Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030:144). 

5. Baso-fiskalitatea  

Baso-jarduera kasu askotan errentagarria ez den arren, Plangintzak ezartzen du 

Administrazioak sustatu egin beharko lukeela, kontuan izanik bere alde 

sozioekonomikoak eta ingurumenari dagozkionak. Baso-ustiapenaren errentagarritasun 

urria, ordaindu gabeko funtzio ekologiko eta sozialak, eta baso-jarduera mantentzeak eta 

gehitzeak duen garrantzia kontuan hartuz, baso-jarduerak ahalik eta presio fiskal 

txikiena izatea proposatzen du Plangintzak. Ildo horretatik, beharrezkotzat jotzen du 

baso-ustiapenetik lortutako diru-sarrerak zerga-salbuespena izatea oihaneztapenean 

berrinbertitzen direnean:  

Basoak eskaintzen dituen onurak kontuan izanik, oihaneztapenean inbertitutako 

fondoek, interes sozialeko inbertsio bezala22, kuotan kenkarirako eskubidea izan 

beharko lukete (Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030:148). 

Beste behin ere, Plangintzak ez du bereizten baso-moten artean. Ildo horretatik, 

gaur nagusi den baso-ereduarentzat (radiata pinuaren ustiapenean oinarritutakoa) 

planteatzen dira, batez ere, onura fiskalak. Gure ustez, errentagarritasun pribatua 

helburu duten eta kalte ekologikoak eragiten dituzten inbertsioek ez lukete interes 

sozialeko inbertsio kontsideraziorik izan behar. 

                                                 

22 [Aipameneko letra etzana gurea]. 
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6. Tasak, kanonak eta fidantzak 

Plangintzan zehar ekoizpen-funtzioak hartzen duen lehentasuna hemen ere ageri 

da. Zenbait Udaletxetako Ordenantzatan zura garraiatzean udal bideak erabiltzeagatik 

eta bide horietan sor daitezkeen kalteengatik tasa, kanon eta fidantzen aplikazioa 

aurreikusten da. Baso-pista baten inguruko baso-jabeek ere, elkarte batean bildurik, 

tasak, kanonak eta fidantzak aplika ditzakete pista horiek egoera onean mantenduko 

direla bermatzeko. Baina Plangintzak tresna hauek kostu handiegia eragiten dutela 

kontsideratzen du, baso-errentetan galerak eraginez23. Baso-jarduerak kalte handiak 

eragiten ditu sarritan bideetan baina Plangintzak kontratisten aldeko jarrera azaltzen du 

gai honetan, sarri askotan hauek izan arren jarritako baldintzak betetzen ez dituztenak:  

Kanon eta fidantza bezala ezarritako diru kopuruak gama zabalean mugitzen dira, kasu 

batzuetan neurriz gainekoak izanik. Fidantzak itzultzeko epeak oso luzeak izaten dira, 

erabiltzaileak [kontratistak] abalen bidez diru kopuru handiak ibilgetzera derrigortuz. 

Behin zura atera ondoren bidea ikuskatzerakoan, udal teknikariaren eta erabiltzailearen 

irizpideen artean desadostasuna agertuz, ez dago arbitrajerako prozedurarik, eta 

Udaletxearen erabakiaren ondorioak jasan beharko ditu ezinbestean erabiltzaileak 

(Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030:150).  

Ez da hau baso-ustiapenaren ondorio kaltegarriak jasan behar izaten dituztenen 

iritzia, baina Plangintzak radiata pinuaren inguruan sortutako ustiapen-eredua 

defendatzen du puntu honetan. 

7. Ikerkuntza, baso-dibulgazioa eta baso-langileen birziklapena 

Ekintza hau ere radiataren produkzio-ereduaren inguruan egituratzen da. Azken 

urteotan baso-ikerkuntza produkzio intentsiboko espezieetan, radiata pinuan bereziki, 

oinarritu da funtsean, eta hobekuntza genetikoari eta hazkunde-ereduei buruzko 

ikerketan egin dira ahalegin handienak. 

Baso-dibulgazioaren inguruko neurriak (azokak, baso-makineriaren erakusketak, 

lan-metodoei buruzko erakustaldiak, ikastaroak, hitzaldiak,..) radiata basoen produkzio-

                                                 

23 Baso-lanetan diharduten kamioiek eraman dezaketen zamari mugak jartzea ere, nahiz eta 
sarritan bideetan kalte handiak eragiten dituzten, ez du ontzat ematen Plangintzak, neurri honekin baso-
jarduera kalteturik geratzen dela kontsideratuz.  
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funtziora zuzentzen dira, basoen beste alde batzuk kontuan hartu gabe. Baso-enpleguari 

buruz ari denean ere, Plangintza radiata basoen inguruko lanetan (landaketak, 

garbiketak, inausketak, bakanketak, mozketak, zura garraiatzea, etab.) soilik zentratzen 

da, aipamenik egin gabe basoen erabilera berriek (kontserbazioa, aisialdia, kirola, 

turismoa,...) sor ditzaketen enplegu-aukerei. 

8. Baso-kulturaren sustapena 

Plangintza bere bosgarren helburuan, azkenekoan, arduratzen da baso-jarduerak 

gizartean duen eraginaz eta baso-sektorearen eta gizartearen arteko harremanez. 

Helburu honetako ekintzetan basoen erabilera tertziario geroz eta handiagoa eta 

erabilera honek sortzen dituen arazoak tratatzen dira.  

Baso-kulturaren sustapenari buruzko ekintzak argi azaltzen du Plangintzaren 

ikuspegitik baso-kultura, batez ere zur-produkzioaren kulturarekin identifikatzen dela. 

Baso-jarduerei buruzko informazio desegokia, alde batetik, eta gizartearen 

sentsibilizazio kontserbazionista handiagoa, bestetik, dira Plangintzaren arabera, baso-

sektoreak duen irudi txarra eragin duten faktoreak. Baso-sektorea malgutasun gutxiko 

eta ingurumenean eta paisaian ondorio kaltegarriak eragiten dituen sektore moduan 

identifikatzen du gizartearen zati batek. Plangintzaren arabera, gizarteak ez du ulertzen 

baso-jardueren helburua zur-produkzioa bermatzea dela. Historikoki kontzeptu hau 

basogintzan ekoizpen-funtzioari loturiko ikuspegia adierazteko erabili izan da, baina 

Rioko Goi-bileraren ondoren baztertuta geratu da, baso-ekosistemen dimentsio 

produktiboa lehenesten duen ikuskera islatzen duelako. 

Gizartearen aurrean baso-jardueraren irudia hobetzeko jabe-elkarteek egindako 

informazio-kanpainak ontzat ematen ditu Plangintzak: «Ahalegin hau apurka-apurka 

emaitza praktikoak lortzen ari da eta, beraz, jarraitu beharreko ekintza da Plan honetako 

eragileen aldetik» (Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030:187). Baina baso-kultura 

sustatzeari buruzko ekintza honetan Plangintzak ez die inolako aipamenik egiten baso-

ekosistemen funtzioei buruz beste iritzi eta jarrera bat duten talde ekologista edo 

sozialei. Euskal Autonomia Erkidegoko baso-administrazioek Plangintza honetan baso-
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kultura radiata pinuaren produkzio intentsiboarekin identifikatzen dute eta kultura hori 

sozializatzera zuzentzen dituzte ahaleginak. 

9. Baso-sistemen erabilera publikoa 

Euskal ingurune naturalean aisialdi eta jolasarekin loturiko jarduerak dira 

erabilera tertziario garrantzitsuenak. Azken hamarkadetan, ekonomiak eta gizarteak 

izandako bilakaeraren ondorioz, basoguneen erabilera tertziarioak gora egin du. XX. 

mendearen hasieran lehen mendizale-elkarteak sortu zirenetik, naturaz gozatzeko 

irteerak neurri handian joan dira ugalduz. Ugalketa hau, batez ere 1960ko hamarkadatik 

aurrera nabarmendu da, hazkunde ekonomikoak, urbanizazio-prozesuak eta autoaren 

erabilerak bultzatuta. Administrazioak bi figuraren bidez erantzun dio, batez ere, eskari 

geroz eta handiago honi: naturagune babestuen eta  jolasguneen bidez.  

Naturagune babestuetan erabilera publikoari loturiko xehetasunak gune horien 

antolaketa-dokumentuetan ezartzen dira; Natura Baliabideen Antolakuntza Planetan eta 

Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidarietan, alegia. Jolasguneei dagokienez, 

lehenengoak 1970eko hamarkadaren erdian sortu ziren. Gune hauek, beraietara 

erakartzean jendea, funtzio inportantea jokatzen dute naturagune babestuen 

kontserbazioan. Jolasguneen garapenari buruz hausnarketa hauek egiten dira 

Plangintzan: 

Jolasguneak sortzeko politikarekin jarraitzea beharrezkoa ikusten da, alde 

batetik, basoei aisialdi-erabilera eman ahal izateko eta, bestetik, basoetan 

arrisku naturalak, batez ere suteak, ekiditeko. 

Komenigarria ikusten da jolasgune handiak sortzea egitura handiago baten 

(parke naturala, hiriak, landa-garapeneko proiektuak, etab.) zerbitzutan. 

Naturagune babestuen inguruan jolasguneak kokatzea beharrezkotzat jotzen da, 

gune horietan gehiegizko sarrerak ekiditeko. Hiri handien inguruan ere 

jolasguneak sortzea proposatzen da, bertako populazioari aisialdirako 

zerbitzuak eskaintzeko eta, era berean, naturagune babestuen harrera-ahalmena 

ez gainditzeko24. Azkenez, udalerrien inguruan jolasgune txikiak sortzea 

proposatzen da. 

                                                 

24 Gune hauetara asteburuetan bisitarien gehiengoa hiri populatuenetatik joaten denez, hirien 
inguruetako parkeak iragazki moduan arituko lirateke eta euste-funtzioa beteko lukete.  
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Jolas-eskaintza tradizionala (picnic guneak, haurrentzako jokoak, etab.) 

dibertsifikatu beharra ikusten da hezkuntza, aisialdia, jolasa, kirola eta 

turismora loturiko eredu integralagoak eskaintzeko: ibilbide kultural eta 

naturalistikoak, aire libreko jarduerak, kirol-praktikak,… 

Planak biltzen dituen ekintza guztien artean Ekintza hau (Baso-sistemen 

erabilera publikoa) da eduki ekologiko-sozial handiena duena. Batez ere interesgarria 

da jolas-eskaintza tradizionalean oinarritutako ikuspegia gainditu nahi izatea, 

aisialdiaren inguruan sortutako joera berriak integratuz.  

11.1.6. Plangintzaren balorazioa: produkzio-funtzioaren lehentasuna  

Zenbait Autonomia Erkidegoren plangintzetan basoen funtzio sozial eta 

ekologikoek lehentasuna hartzen dute funtzio produktiboaren aurrean. Vicenteren 

(1995) ustez, hori argi islatzen da Nafarroa, Andaluzia, Valentzia eta Errioxako 

plangintzetan, eta neurri txikiagoan Kataluniakoan ere. Euskadiko Baso Plangintzaren 

kasuan, aurreko garaiekin alderatuz ingurumen-funtzioak pisua irabazten du, baina 

produkzio-funtzioak jarraitzen du lehentasuna izaten. Ulertzekoa da, bestalde, horrela 

izatea, Kantauri aldeko Autonomia Erkidegoetako eta Estatuko beste Erkidego 

batzuetako baso-sektoreen egituren artean alde handiak daudelako. 1950az geroztik 

EAEko baso-jabeek burututako kudeaketaren helburu bakarra industriarako zura 

produzitzea izan denez, EAEko Baso Administrazioak ezaugarri hori bihurtu zuen 

plangintzaren gune. Gainera, plangintza egin zen aldian, 90eko hamarkadaren hasieran, 

ez zen oraindik argi antzematen funtzio ekologiko eta sozialek etorkizuneko baso-

kudeaketan har zezaketen garrantzia. 

Euskadiko Baso Plangintza baso publikoetan osagai produktiboaz gaindiko 

ikuspegia bilatu beharraz ari da, nahiz eta onartu baso publiko guztiek ez dutela, hasiera 

batean behintzat, bertan proposatutako eredua erabiliko:  

Gizarteak, oro har, basoa, ustiapen ekonomikoarekin batera, aisialdiko jarduerak, 

hezkuntzakoak, kulturalak, zientifikoak eta ikerkuntzari loturikoak garatzeko gune 

moduan ikusten duenez, beharrezkotzat jotzen da, teknikari adituen bidez, plan eta 
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proiektu irekiak egitea, eskari mota guztiak bilduz (…). Teknikari hauek, jarrerak 

aldatu ahal izateko, gehiago landu beharko lituzkete pentsatzeko moduak ezagutzak 

baino25 (Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030:151).  

Baina baso pribatuei dagokienez, Euskadiko Baso Plangintzak biltzen dituen 

norabide eta ekintza gehienek basoen ekoizpen-funtzioa dute helburu. Aurreko puntuan 

ere, ekintza garrantzitsuenak deskribatzerakoan, nabarmendu izan da Plangintzaren alde 

hau. Jarraian, laburpen gisa, Plangintzan zehar funtzio honekin lotura zuzena duten 

norabide eta, parentesian, ekintzak, aipatzen dira:  

� Kudeaketarako baso-elkarteak (jabetzaren eta azpiegituren kudeaketa 

bateratua, bide-erabiltzaileen elkarteak); kudeaketaren teknifikazioa (baso-

espezie nagusien kudeaketa-ereduak, kubikazio-neurrien bateratzea);  baso-

laguntzen eta pizgarrien bateratzea (baso-laguntzen homologazioa, baso-

fiskalitatearen homogeneizatzea, pizgarri fiskalak, Udalen eta Foru Aldundien 

tasa eta kanonen arteko  harmonizazioa); bideen egokitzapena (baso-bideen 

plan orokorra); azpiegituren egokitzapena (baso-suteei aurrea hartzea); 

landareen kalitatea bermatzeko mekanismoak (ondutako baso-materiala 

erabiltzea); baso-ikerkuntzako programen garapena baso sailen hobekuntzara 

eta baso-produktuen aplikazio berritzaileetara zuzendua (baso-ikerkuntza, 

industria eraldatzailera aplikatutako ikerkuntza); baso-teknologiaren 

dibulgazioa (baso-dibulgazioa, baso-langileen birziklapena, lan-segurtasuna); 

bilguneen eta koordinaziorako erakundeen sorrera (Zuraren Sektorearteko 

Mahaia); tokiko populazioaren parte-hartzea baso-lanetan (landa-populazioaren 

integrazioa baso-ustiapenean); industria eraldatzailearen garapena bultzatu 

(zerrategietako produkzio-prozesuak hobetu).  

Plangintzan zehar nagusitzen den basoen ikuspegi produktibista baso-

politikarako ezinbesteko tresna den inbentarioa aipatzean duenean ere agertzen da. 

Baso-informazioko sistema integral baten beharraz hitz egin arren, Plangintzak tresna 

honi buruz duen ikusmoldea oso tradizionala da eta produkzioaren esparrura mugatzen 
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du inbentarioaren betebeharra. Orain arteko inbentarioek basoen zura produzitzeko 

funtzioa lehenetsi dute, baina hemendik aurrerakoek beste osagai batzuk biltzea 

ezinbestekoa da baso-ekosistemen iraunkortasun-egoera ahalik eta zehatzen adierazi 

ahal izateko: biodibertsitatearen egoera, basoen gaitasuna zura ez diren produktuak 

eskaintzeko eta karbono-dioxidoa xurgatzeko, basoen gaitasuna aisialdirako eta 

ekoturismorako zerbitzuak eskaintzeko, gune babestuetako basoen kalitatea, etab. Baso-

kudeaketa iraunkorraren printzipioak gauzatzeko ezinbestekoa da baso-inbentarioak 

ekosistema-tratamendua eskaintzea basoei,  baina ez da ikuspegi hori Euskadiko Baso 

Plangintzan biltzen dena. Hala ere, badirudi arlo honetan urrats positiboak emango 

direla aurki,  2007an zehar –2005eko Baso Inbentarioaren egituraren baitan– EAEko 

baso-sistemaren alde produktiboaren, ingurumenekoaren (biodibertsitateari sail berezi 

bat eskainiz) eta aisialdiari buruzkoaren balorazioa argitaratzea espero baita.   

Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030 Rioko Goi-bileratik denbora gutxira 

argitaratua izan zen, oraindik baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptua zertan zetzan oso 

argi ez zegoenean. Nahiz eta basoen funtzio produktibo, ekologiko eta sozialen arteko 

oreka lortu beharraz hitz egin, lehenengoa lehenesten du Plangintzak, bere helburu 

nagusia radiata pinuan oinarritutako baso-ustiapena indartzea eta legitimatzea izanik. 

11.2. Bizkaia mailako erreferentea baso-politikan: 1994ko basoei buruzko Foru 
Araua 

Bizkaiko baso-politikaren norabide nagusiak Foru Aldundiaren 1994ko basoei 

buruzko Foru Arauak ezartzen ditu. Hor oinarriturik, beste arau eta dekretu batzuk 

garatuz joan da Foru Aldundia, hala nola, baso autoktonoei buruzko Foru Araua, 

oihaneztapenak baimentzeko Dekretua edo baso-distantziei buruzko Dekretua. Guztien 

artean zehazten dute baso-jardueraren jokabide-esparrua Bizkaiko lurraldean. 

Aipatutako arau eta dekretuak izango dira aztergai puntu honetan, baina kontuan 

izanik ez dela esparru horretara mugatzen Aldundiaren esku-hartzea baso-sektorean. 

Honez gain, Europako Batasunaren landa-garapeneko politika gauzatzen arduratzen da 

Bizkaiko baso-sektorean baso-laguntzen dekretuen bidez. Dena den, azken hau landa-

garapeneko baso-neurriei buruzko kapituluan tratatuko da, oraingo honetan hasieran 

aipatutako jokabide-esparrua izango baita aztergai. 
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11.2.1. Eskuduntzen banaketa EAEn  

Lehenago aipatu bezala, 1979ko Autonomia Estatutuaren ondoren 

transferentzien prozesua hasi zen Estatuko Administrazio Zentraletik Euskal Autonomia 

Erkidegora. Baina, horrez gain, Lurralde Historikoen Legearen eraginez EAE barnean 

eskuduntzen birbanaketa-prozesu berri bat gertatu zen, instituzio erkide eta foralen 

artean kasu honetan. 11.1. grafikoak adierazten du 1979-1983 aldian Administrazio 

Zentraletik Foru Aldundietara burututako eskuduntzen transferentzia-prozesua baso-

gaietan. 

 

               11.1. grafikoa. Eskuduntzen transferentzia-prozesua 
 

 

Iturria: Autoreak egina. 

Euskal Autonomia Erkidegoko instituzio erkideen eta lurralde historikoetako 

foru-erakundeen arteko erlazioak zehazten dituen 1983ko Lurralde Historikoen 

Legearen arabera, Foru Aldundiek eskuduntza esklusiboa dute basoen erregimen 
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juridiko eta ustiapenari dagokienez26. Horrez gain, dagozkien naturagune babestuen 

administrazio eta kudeaketaz ere arduratuko dira27. EAEko instituzio erkideek, bere 

aldetik, legegintza-eskumenak erreserbatu dituzte baso-osasun eta ikerkuntzan, eta 

suteen aurkako defentsan28. Azkenez, lehenago esan bezala, Espainiako Konstituzioko 

149.1.23a artikuluak Estatuaren esku uzten du basoei eta baso-ustiapenari buruzko 

oinarrizko legegintza. 

XIX. mendetik datorren prozesu historikoaren bilakaeraren ondorioz, Foru 

Aldundiek garrantzizko eskuduntzak eskuratu dituzte baso-ustiapenari dagokionez 

(Moreu, 2005). Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoan  baso-legeria  hiru  Foru 

Arautan banatzen da. Lurralde Historikoen Legearen ondorioz, foru-erakunde bakoitzak 

bere Foru Araua atera du baso-jarduera planifikatu eta kudeatzeko bere lurraldearen 

baitan. Hiru Foru Aldundiek onartutako basoei buruzko Foru Arauak hauek dira29: 

-13/1986 Foru Araua, uztailaren 4koa, Arabako Lurralde Historikoko  basoen 

erregimena arautzen duena.  

-3/1994 Foru Araua, ekainaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko basoei 

buruzkoa. 

 -6/1994 Foru Araua, uztailaren 8koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoei 

buruzkoa. 

Baso-sektorean burutzen den jarduerak eragina du sektoretik kanpo ere. Basoak 

onura ugari eskaintzeko gai dira (CO2-xurgaketa, biodibertsitatearen babesleku, etab.), 

baina baso-ustiapenak, sarritan, kalteak eragiten ditu lurzoruan, uren erregulazioan, 

biodibertsitatean, etab. Hau dela eta, jabe pribatuak behartuta daude Baso 

Administrazioarengandik baimena lortzera baso-lanak burutu ahal izateko30. Era berean, 

                                                 

26 1983ko Lurralde Historikoen Legeak foru-instituzioei eskuduntza esklusiboak eskaintzen 
dizkie «basoetan, baso-ustiapen eta -zerbitzuetan, abelbideetan, eta larreetan; baso-zaintzan eta 
nekazaritza- eta baso-lurzoruen kontserbazioan eta hobekuntzan» Eusko Legebiltzarreko Lurralde 
Historikoen 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa (7.a.9 artikulua).  

27 Lurralde Historikoen 27/1983 Legea (7.c.3 eta 4, eta 8.3. artikuluak). 
28 Lurralde Historikoen 27/1983 Legea (7.b.1 eta 7.c.4 artikuluak). 
29 Bizkaia eta Gipuzkoako kasuan Euskadiko Baso Plangintzan –Eusko Jaurlaritzaren eta hiru 

Foru Aldundien artean adostutako plangintza-dokumentua– bildutako irizpideak eta helburuak jarraituz 
egin dira Foru Arauak. Arabako Foru Araua 1986koa da, Baso Plangintzaren aurrekoa beraz. 

30 Onura Publikoko Basoak eta Baso Babesleak Baso Administrazioak kudeatzen ditu zuzenean. 
Beste baso guztiak (pribatuak eta Onura Publikokoak deklaratu ez diren Ondare-Basoak) euren jabeek 
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basoen errentagarritasun ekonomikoa lortzera eta kudeaketa hobetzera zuzentzen diren  

laguntzak jasotzen dituzte Administrazio horrengandik. EAEn funtzio hauek burutzen 

dituzten Baso Administrazioak, euren arau eta dekretuen bidez, lurralde historiko 

bakoitzeko Foru Aldundiak dira.  

Aldundien Foru Arauak dira lurralde historiko bakoitzean baso-jarduera 

planifikatzeko eta kudeatzeko gida nagusiak. Honez gain, eta lehen aipatu bezala, beste 

tresna bat ere badute Aldundiek baso politika modu dinamikoz gidatzeko: laguntza-

erregimenen dekretuak. Hiru Administrazioek irizpide berdinak jarraitzen dituzte baso-

kudeaketari buruz, nahiz eta laguntzak eskaintzerakoan edo fiskalitateari dagokionez 

zenbait desberdintasun aurki daitezkeen31. 

11.2.2. Bizkaiko basoei buruzko 1994ko Foru Araua 

Bizkaian 1994ko Baso eta Naturagune Babestuei buruzko Foru Araua da 

oinarrizko legea baso-kudeaketari dagokionez32. Beste arau batzuen artean, Baso 

Administrazioaren eskuduntzak eta basoen ustiapen-erregimena ezartzen ditu. Foru 

Aldundiko Nekazaritza Saila da Bizkaiko lurralde historikoan baso-administrazioaz 

arduratzen dena33. Foru Arauak, Atariko Tituluan, bere aplikazio-esparrua zehazten du 

eta baso-politikaren printzipio gidariak eta oinarrizko helburuak adierazten ditu. 

                                                                                                                                               

kudeatzen dituzte, baina lanen bat burutu aurretik Administrazioari baimena eskatu beharra dago (Cantero 
eta Sáenz, 2001). 

31 Laguntzei dagokienez, alde aipagarrienak inbertsioa laguntzeko gutxieneko eta gehienezko 
mugetan eta exijitutako hektarea kopuruan aurkitzen dira. Fiskalitateari dagokionez ere aurki daitezke 
aldeak (Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030:146-7). Baso-inbertsioaren errendimenduak, errenta 
izatean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan aitortu beharra dago. Baina tratamendu fiskala 
ezberdina da aitorpena aurkezten den lurralde historikoaren arabera. Bizkaian nekazaritza, abeltzaintza eta 
baso-jarduerei Estimazio Objektiboko Erregimen Berezia aplikatzen zaie. Errendimendu netoak 
kalkulatzeko erregimen hori modulu eta indize batzuetan oinarritzen da eta horretarako nahikoa da jakitea 
zein izan den burututako lan mota, moztutako zuhaitz mota eta hektarea kopurua. Araban eta Gipuzkoan, 
aldiz, errendimendu netoa kalkulatzeko beharrezkoa da jakitea baso-errenta hori lortzeko zeintzuk izan 
diren diru-sarrerak eta gastuak. Gainera, sarrera eta gastu horiek dokumentalki justifikatu beharra dago. 
Sarreren frogagiria lortzea ez da zaila izaten, mozketa egin berria izaten delako. Ez da gertatzen gauza 
bera gastuekin, zeren hauek landaketa momentu beretik hasitakoak izaten baitira (35 urte inguru 
radiataren kasuan); kontuan izan behar da, gainera, inflazioak balioa kentzen diela antzina egindako 
gastuei. 

32 Baso eta Naturagune Babestuei buruzko 3/94 Foru Araua, ekainaren 2koa (Bizkaiko Foru 
Aldundia, 1994). 

33 Onura Publikoko Basoen edo Baso Babesleen ustiapenaren kasuan, Antolaketa Planez eta Plan 
Teknikoez gain, beharrezkoa da Nekazaritza Sailak Ustiapen eta Hobekuntzako Urteko Plana aurretiaz 
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Bere Hitzaurrean adierazten du Foru Arauak basoak gizarteari era askotako 

produktu eta zerbitzuak eskaintzeko gai izan behar dutela. Euren ustiapen ekonomikoari 

esker Bizkaiko lurralde historikoko lehen sektorean garrantzi handia izateaz gain, lurra, 

uraren zikloa, landareak, animaliak eta paisaia babesteko oinarrizko elementuak dira. 

Horrez gain, Bizkaiko gizartearen beharrizan soziokulturalak asetzeko gai izan beharko 

lukete. Foru Arauaren helburua egoera eta eskakizun hauei erantzutea da, Bizkaiko 

lurralde historikoko baso-jarduera juridikoki giltzatuz. Bestalde, Arau horretan 

bildutako neurriak bat datoz Europako Batasunean baso-jarduerari buruz ezarritako 

norabide eta neurriekin. 

Foru Arauak, nahiz eta 1994an argitaratu, ez du 1992ko Lurraren Goi-bilerari 

edo bertako erabakiei buruzko aipamenik egiten. Modu berean, Europako basoei buruz 

Estrasburgon 1990ean eta Helsinkin 1993an egindako Ministro Konferentziei –edo 

beraietan baso-kudeaketa iraunkorra errealitate bihurtzeko adostutako irizpide eta 

adierazleei– ere ez die aipamenik egiten.  Ildo honetako aipamen bakarra Brundtland 

Txostenari buruzkoa da, eta berau, Espainiako  Naturaguneen Legearen bidez egiten 

du34. Lege horretan, Brundtland Txosteneko mezua jarraituz, baliabide naturalen 

kudeaketa hurrengo belaunaldien eskubideak  arriskuan jarri gabe burutzea proposatzen 

da. Eta lege horretan oinarritzen da berriro Foru Araua interes publikoak interes 

pribatuen gainetik egon behar duela azpimarratzeko: 

Administrazio Publikoen ekintza baso-gaietan, basoen babesa, hobekuntza eta ustiapen 

egokia lortzera zuzendua egongo da, edozein delarik euren jabetza mota (…) eta kasu 

guztietan interes publikoa lehenetsiz interes pribatuen aurrean35. 

Estatu mailako esparrutik EAEkora itzuliz, esan behar da Eusko Jaurlaritzak 

Euskal Landa Plan Estrategikoa 1992-1996 dokumentuan bildutako printzipioak ere 

                                                                                                                                               

onartzea. Baina, katalogatu gabeko baso publikoetan eta baso partikular ez babesleetan  egiten diren baso-
ustiapenak ere Nekazaritza Sailaren aurretiazko baimena behar dute (Foru Araua, 63. artikulua).  

34 Espainiako  Naturaguneen eta Basa-Flora eta -Faunaren  Kontserbaziorako 4/1989 Legea. 
Lege hau Espainiako 1978ko Konstituzioaren 45.2 artikulua (natura-baliabideen erabilera arrazionala 
bultzatzea Administrazio publikoen arduratzat jotzen duena) garatzera etorri da. Basoetako ondasunen 
erabilera modua definitzea botere publikoen eskumena dela adierazteko ere, Foru Arauak, II. Tituluan, 
Espainiako Konstituzioak bere 33.2 artikuluan  jabetzaren funtzio sozialaz egiten duen aipamena biltzen 
du. 

35 Espainiako  Naturaguneen eta Basa-Flora eta Faunaren Kontserbaziorako 4/1989 Legea (9.2 
artikulua). [Bizkaiko 3/94 Foru Arauan (Hitzaurrea) bildua.]  
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txertatzen direla Foru Arauko testuan, Plan horren helburuetariko bat, nekazaritza eta 

landa-eremuen egitura sozioekonomikoa garatzeaz gain, ingurune naturalaren kudeaketa 

arrazionalagoa bultzatzea baitzen36.  

i. Funtzio ekologiko eta sozialak Foru Arauaren printzipio eta helburuetan 

Foru Arauaren printzipioetariko bat baso-ondarearen interes ekonomikoen, 

ekologikoen eta sozialen arteko bateragarritasuna lortzea da: «baso-ustiapenaren eta 

ingurune naturalaren kontserbazio eta hobekuntzaren arteko harmonizazioa lortzea» (III. 

Titulua). Baso-jarduera guztiek, edozein delarik jabea, interes ekologiko-sozialen eta 

interes ekonomikoen arteko koordinazio-printzipioa kontuan izanik burutuko direla 

ezartzen du Foru Arauak. Izan ere, ustiapen ekonomikoa eta balio ekologikoen babesa 

eta defentsa bateragarri egiteko neurriak eta baldintzak ezartzea da Foru Arauaren 

benetako erronka.  

Bateragarritasun hori lortzeko asmoz (IV. Titulua), baso mota guztietan 

lurzoruaren kontserbazioa, fauna eta floraren dibertsitatea eta ur-baliabideen babesa 

kontuan hartzen dira; baso-lurren higadura eta narriadura ekiditeko neurriak ezartzen 

dira; basoen balio sozio-ekologikoen kontserbazioa bultzatzen da; arreta berezia 

eskaintzen zaie jatorriko ekosistemara bihurtzeko gaitasuna duten basoei; basoguneetan 

praktika daitezkeen jarduera soziokulturalak arautzen dira; azkenez, VI. Tituluan, zigor-

erregimen gaurkotua eta kalte-galerengatiko konpentsazioak ezartzen dira. 

Foru Arauan ezarritako helburuak betetzeko, Bizkaiko Baso Administrazioak 

bere kargu dituen basoetarako zenbait plangintza-tresna ezartzen ditu. Ondorioz,  onura 

publikoko basoak (euren interes publiko nabarmenagatik horrela katalogaturiko baso 

publikoak) eta baso babesleak (lurzorua edo ur-erregimena babesteko funtzioa betetzen 

duten basoak) antolatzeko, kontserbatzeko eta hobetzeko baldintza orokorrak Bizkaiko 

Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak ezarriko ditu Antolaketa Planen, Plan Teknikoen, 

                                                 

36 Eusko Legebiltzarrak 1992ko ekainaren 5eko bilkuran «Euskal Landa-Plan Estrategikoa. 
Ekintzarako Ildo Orokorrak 1992-1996» Eusko Jaurlaritzaren komunikazioa aztertu zuen, baso-sektorea 
eta ingurune naturalari buruzko zenbait erabaki onartuz. Erabaki horietako printzipioak dira Foru 
Arauaren testuan txertatzen direnak. 
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Ustiapen eta Hobekuntzako Urteko Planen edo ezar ditzakeen beste plan edo proiektu 

laguntzaile batzuen bidez. 

Antolaketa Planetan basoaren kudeaketa integralerako erregimena zehazten da, 

muga gabeko iraupenarekin. Plan Teknikoetan basoaren alde bateko kudeaketa eta 

ustiapen-erregimena ezartzen da, aurretiaz zehaztutako epe baterako. Ustiapen eta 

Hobekuntzako Urteko Planetan, dagokion urteko ustiapena eta inbertsioak zehazten 

dira, Antolaketa Planetan eta Plan Teknikoetan ezarritakoaren arabera. Baso partikular 

ez babesleren batek ere garrantzi ekonomiko, ekologiko edo sozial handia izanez gero, 

Baso Administrazioak exijitu ahal izango dio jabeari Antolaketa Plan bat edo Plan 

Tekniko bat egitea. 

Foru Arauak, basoen jolaserako eta aisialdirako erabilera ere arautzen du (75. 

artikulua). Erabilera hau  arautzea garrantzitsua bihurtu da, mendiko guneek gero eta 

populazio gehiago erakartzen dutelako. Lehengo jarduerez gain (mendizaletasuna, 

ehiza,…), jarduera berriak agertu dira (turismo ekologikoa,  kirolen praktika, etab.). 

Arlo honetan helburua nagusia jolasarekin eta aisialdiarekin loturiko jarduerek sute-

arriskurik eta kutsadura akustikorik ez sortzea eta inguruko flora eta faunan kalterik ez 

eragitea da. Horrez gain, ingurunearen babesak hala eskatzen duenean, populazioaren 

etorrera masiboak galarazteko aukera ere aurreikusten du. Dena den, Foru Arauak ez du 

erabilera publikorako baso-azalera gehitzearen edo, oro har, basoen kalitate ekologikoa 

hobetzearen beharrik aipatzen. 

Jabetza pribatuko basoetan (baso-azaleraren %77 eta radiata-azaleraren %85 

Bizkaian 2005eko Baso Inbentarioaren arabera) zur-produkzioa bermatzea da Foru 

Arauaren helburua. Hori lortzeko bi alor garrantzizko garatzea funtsezkotzat jotzen du; 

ikerkuntza eta baso-industria, alegia. Ikerkuntzaren esparruan, Foru Arauaren 107. 

artikuluak dio Nekazaritza Sailak genetikari, mintegien osasun-egoerari, oihaneztapenei, 

baso-lanei eta baso-produktuen aplikazio teknologikoei buruzko ikerketak bultzatu eta 

koordinatuko dituela, Bizkaiko lurralde historikoko basoen kalitatea eta produktibitatea 

hobetzeko. Arlo honetan, radiata pinuaren inguruko ikerkuntzak hartzen du 

lehentasuna37. 

                                                 

37 Baso, hazi eta mintegietako izurri eta gaixotasunen zaintza, ikerketa, aholkularitza eta 
tratamendurako laguntza teknikoa Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari dagokio, edozein delarik 
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Foru Arauak ezartzen duen beste helburuetariko bat baso-industria bultzatzea da, 

teknologia-transferentzien, eraldaketa-prozesuen modernizazioaren eta baso-industriako 

enpresen arteko lankidetza-hitzarmenak bultzatzearen bidez. Helburu horiek lortu ahal 

izateko (80. art.)  Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak enpresei euren beharrizan eta 

asmoei buruzko informazioa helarazteko eskatzen die, hartuko diren neurriak 

sektorearen beharrizan errealetara egokitu ahal izateko.  

Baso Administrazioaren aldetik beti bultzatu da bertako baso-produkzioaren eta 

bertako industriaren arteko lotura, baina mundu-merkatuak irekitzean, lotura hau 

mantentzea gero eta zailagoa bihurtu da. EAEko basoetako zur-produkzioak bertako 

industria eraldatzailearekin lotura handia du, baina industria, bere aldetik,  beste toki 

batzuetako zur merkeagoz hornitzen hasi da gero eta neurri handiagoan. 

Bizkaiko baso pribatuen produkzio-funtzioa bultzatzea izanik Foru Arauaren 

funtsezko helburua, baso-jarduerari eskainitako laguntzak bihurtzen dira baso-politikak 

duen tresna eraginkorrena. Laguntza horiek Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratzen 

dituen dekretuen bidez ezartzen dira eta Europako Batasunak bere landa-garapeneko 

politikan ezarritako norabideetara egokitzen dira. Laguntza hauek landa-garapeneko 

politikaren baitan txertatzen direnez, gai horri buruzko kapituluan aztertuko dira. 

Jarraian Bizkaiko baso-jarduera arautzen duten Foru Aldundiaren beste dekretu batzuk 

izango dira aztergai. 

11.2.3. Bizkaiko Foru Aldundiaren beste Foru Arau eta Dekretu batzuk  

1994ko Foru Araua da, esan bezala, Bizkaiko baso-sektorea arautzeko funtsezko 

tresna. Baina horrez gain, beste arau edo dekretu batzuk daude, baso-jardueraren zenbait 

arlo esanguratsu modu zehatzagoan arautzeko asmoz indarrean jarriak. 

i. Baso autoktonoei buruzko Foru Araua 

Baso autoktonoen egoerari buruzko kezka Autonomia Estatutua lortu bezain 

laster planteatu zen. Hori dela eta, 1991an Foru Arau bat jarri zen indarrean espezie 

                                                                                                                                               

lurren jabetza (93. art.). Bestalde, izurri edo gaixotasunen batek eragindako basoen edo mintegien jabeak, 
behartuta daude Nekazaritza Saila jakinaren gainean jartzera (94. art.). 
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hostozabal autoktonodun basoen atzerakada geldiarazteko, zeuden baso naturalen  

birsorkuntza bultzatzeko eta, era berean, espezie hauen azalera gehitzeko38. 

Foru Arau hau atera eta hiru urte geroago, 1994an, 3/1994 Foru Arauak 

Bizkaiko lurralde historikoko baso guztiei aplikatzeko erregimen juridikoa ezartzen 

zuenez, espezie autoktonoei buruzko Foru Arau berri bat atera zen 1997an, espezie 

hauen erregimen juridikoa 3/1994ko Foru Arauan ezarritakora egokitzeko39.  

1997ko Foru Arauak bere Hitzaurrean biltzen du Bizkaiko baso-sektorean 

izandako aldaketa  espeziei dagokienez:  

Iraganean Bizkaiko baso gehienak pago, haritz, lizar, urki eta abarrez osaturik zeuden. 

Faktore asko tarteko, aipaturiko espezie horiez osatutako basoak gutxitu egin dira 

mendeetan zehar, eta beraietan, batez ere mende honetako [XX.a] zur-eskari geroz eta 

handiagoari erantzuteko asmoz burututako landaketen ondorioz, izaera industrialeko 

beste espezie batzuk, koniferoak zein hostozabalak, ezarri dira (Bizkaiko Foru 

Aldundia, 1997: Hitzaurrea). 

Foru Arau honek, bere 1. artikuluan babestu eta kontserbatu beharreko espezieen 

zerrenda ezartzen du, hots, erregimen juridiko berezidun espezieen zerrenda (ikus 1. 

eranskina). Bestalde,  baso-sektorearen funtzio ekologiko eta sozialei dagokienez, Foru 

Arau honetan biltzen diren bi erabaki garrantzikoenak hauek dira: 

-Espezie autoktonoak nagusi diren basoetan, jabetza publikokoak zein 

pribatukoak izan, ustiapenaren alde ekonomikoaren gainetik, baso horientzat 

egokiena den basogintza-tratamenduak izango du lehentasuna (3. artikulua). 

-Ibai eta erreken arro eta hegaletan burutzen diren landaketetan, toki horietara 

egokitzen diren espezieak erabili beharko dira (13. artikulua). 

 

 

                                                 

38 Bizkaiko Foru Aldundiaren 1/1991 Foru Araua, otsailaren 6koa. 
39 Espezie Autoktonoei buruzko 11/97 Foru Araua: «Bertoko zenbait zugaitz motaren jaurpide 

bereziari buruzko urriaren 14ko 97/11 Foru Araua. BAO, 210. zkia., 1997ko urriak 31». 
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ii.  Oihaneztapenerako Baimenaren Dekretua  

Oihaneztapenetarako baimenei buruzko ildo orokorrak 3/94 Foru Arauan 

ezartzen dira, baina Foru Aldundiak geroago ateratako beste Dekretu batean (1995eko  

Oihaneztapenerako Baimenaren Foru Dekretua)40 zehazten dira baimena lortzeko 

baldintzak katalogatu gabeko baso publikoetan eta funtzio babeslea ez duten baso 

pribatuetan, hots, baso-azalera gehienean. 

1994ko Foru Arauaren 85. artikuluan ezartzen denez, basoen oihaneztapena 

euren jabeei dagokie, baina Nekazaritza Sailaren gainbegiraketa tekniko eta 

ikuskapenarekin batera, lurzorua, flora eta fauna autoktonoaren dibertsitatea, eta ur-

baliabideak mantentzen direla bermatzeko. Baso-soilketa edo bakanketa intentsibo 

baten ondoren, baso-jabea behartuta dago urte biko epean basoa oihaneztatzera. 

Agindua bete ezean Nekazaritza Sailak oihaneztatzea burutzea erabaki dezake  –

jabearen edo etorkizuneko baso-ekoizpenaren kargura– edo  nahitaezko desjabetze-

espedientea zabaltzea. Bestalde, suteen eraginez erretako basoen erabilera ezingo dela 

ezein kasutan aldatu ezartzen du Dekretuak. 

Onura publikoko basoetan eta baso babesleetan oihaneztapena jatorriko basoa 

sortzera zuzendua egongo da batez ere. Bestalde, jabearekin adostu ondoren, baso 

hauetan Nekazaritza Sailak behar diren inbertsioak burutu ditzake bere aurrekontuen 

kargura.  

Esan bezala, Bizkaiko Foru Aldundiaren Baimenei buruzko Foru Dekretuak 

katalogatu gabeko baso publikoetan eta partikularren baso ez babesleetan oihaneztapen-

lanak egiteko baldintzak ezartzen ditu. Baso hauen oihaneztapenek Baso eta 

Naturaguneen Zuzendaritza Orokorraren baimena behar dute. Horretarako, eskaera 

aurkeztean oihaneztapenaren sustatzaileek egin beharreko lanari buruzko informazioa 

azaldu behar dute: lurzoru mota, tokiko landaretza, ur-erregimena, plano topografikoa 

(5 ha. baino gehiagoko oihaneztapena denean), erabiliko diren espezieak, erabiliko den 

makineria mota eta, beharrezkoa denean, ingurumen-inpaktuko txostena (10 ha.-tik 

gorako oihaneztapenetan). 

                                                 

40 Foru Aldundiaren 52/95 Foru Dekretua, maiatzaren 30ekoa,  katalogatu gabeko basoetan eta 
babesle ez diren baso pribatuetan egiten diren oihaneztapenak baimentzeari buruzkoa. BAO, 115. zkia., 
1995eko ekainak 16. 
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Dekretuak oihaneztapen-lanak burutzeko neurriak ezartzen ditu. Horien artean: 

-Lurraren prestaketari dagokionez: i) %60tik gorako maldetan ezingo da inolako 

makineria motarik erabili; ii) %60tik %45era bitarteko maldetan zuloak egiteko 

soilik erabili ahal izango da makineria; iii) Kasu guztietan, edozein delarik 

malda, debekatuta dago makineriarekin landare-lurra herrestatzea. 

-Ibaiertzei dagokienez, alde hauek bertako landaretza mantentzen duten kasuetan 

ez da mozketarik egingo eta landaretza hau desagertuta dagoen kasuetan, 

ibaiertzetako espezieen bidez oihaneztatuko  dira alde horiek.  

iii . Baso-distantziei buruzko Dekretua 

Oihaneztapenerako baimenaren kasuan bezala, zuhaitz sailek gorde beharreko 

gutxieneko distantziei buruzko oinarrizko norabideak 1994ko Foru Arauan (104. eta 

105. garren artikuluak) ezartzen dira. Gero, hilabete batzuk beranduago argitaratutako 

Dekretu batean41 zehazten dira (metrotan eta espezie bakoitzerako) distantzia horiek:  

a) Foru Arauko 105. artikuluan ezartzen denez, aurretiaz egondako 

etxebizitzetatik baso-ustiategiek gorde beharreko gutxieneko distantziak, 

basoko espezie nagusiak mozketa garaian hartzen duen batezbesteko altuera, 

gehi horren erdia izan beharko du (Bizkaiko Foru Aldundia, 1994). 

Dekretuak, espezieek gorde beharreko distantziak ezartzen ditu. Radiata 

pinuaren eta eukaliptoaren kasuan, 45 metrokoa izango da distantzia hori 

(Bizkaiko Foru Aldundia, 1995a) (ikus 2. eranskina). 

b) Baso-ustiategiek gorde beharreko gutxieneko distantziak labore, fruitarbola, 

edo belardietatik, basoko espezie nagusiak mozketa garaian hartzen duen 

batezbesteko altueraren herena izan beharko du (Foru Arauko 105. 

artikulua). Dekretuak, radiata pinudien edo eukalipto sailen kasuan 

gutxieneko distantzia hori 10 m.-koa izango dela ezartzen du (ikus 3. 

eranskina). 

c) Bideei dagokienez, baso-ustiategiek bide horien kanpoko aldearekin gorde 

beharreko tartea hiru metrokoa izango da. 

                                                 

41 Baso-distantziei buruzko Foru Dekretua (Bizkaiko Foru Aldundia, 1995a). 
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d) Landaketak burutzerakoan sailen artean behintzat bi metroko distantzia gorde 

beharko da. 

Gure ustez, distantziei buruzko dekretu honek pinu sailak lehenesten ditu beste 

alderdi batzuen aurrean. Esaterako, landaketa burutu ondoren eraikitako etxebizitzek 

ezingo dute araututako distantziak gordetzerik eskatu, ezta basoa moztu ondoren berriro 

oihaneztatzen denean ere. Bestalde, egoitzarako ez diren eraikinetatik ez dago inolako 

distantziarik gorde beharrik 42. Honez gain, araututako segurtasun-distantziak txikiegiak 

dira suteen aurrean arriskua ekiditeko, baso sailek etxebizitzetara gorde beharreko tartea 

urriegia gertatzen baita kasu horietan. Jabe pribatuen azken metroraino landatzeko joera 

tradizionala babestu egiten du distantzien dekretu honek. Hala ere, Arzubiagak (2001) 

aipatzen duenez, baso-sektoreko eragileek distantzia horiek gehiago murriztearen alde 

agertzen dira43. 

Euskadiko Baso Plangintzaren kasuan bezala, Bizkaiko Foru Aldundiaren  Foru 

Arau eta Dekretuek ere radiata pinuan oinarritutako produkzio intentsiboa  bermatzea 

eta sustatzea dute helburu. Dokumentu hauetan baso-sektorearen produkzio-funtzioa 

lehenesten da, funtzio ekologiko eta sozialak oso bigarren mailan jarriz. Hemen ere esan 

behar da, lehen aipatu  bezala, ikuspegi hori ulergarria dela neurri batean, kontuan 

hartzen bada Bizkaian lehen sektorearen baitan zur-produkzioak izan duen garrantzia 

azken hamarkadetan. Horrez gain, kontuan izan behar da, baita ere, ingurumenari eta 

aisialdiari loturiko osagaiak baso-kudeaketan txertatzeari buruzko eztabaida azken urte 

hauetan heldu dela Bizkaiko baso-sektorera.      

11.3. Europako Batasunaren baso-politika  

Gaurko Bizkaiko baso-politika aztertzeko beharrezkoa da Europako Batasunaren 

basogintzari buruzko norabideak eta araudiak kontuan hartzea. Europako Batasunak, 

                                                 

42 3/94 Foru Arauko 104. artikulua eta 101/94 Foru Dekretuko 3. artikulua. 
43 Radiata pinudi batetik ehun metro baino distantzia gehiagora –45 m. dira dekretuak ezartzen 

dituenak– kokatutako baserri batek jasandako sutea aipatzen du Arzubiagak (2001). Gai honekin lotura 
duen beste bitxikeria bat ere aipatzen du autore honek. Bere esanetan, sute baten ostean basoan bizirik 
irauten duen izaki bakarra pinuaren prozesionaria da, zeina beste pinudi baterantz mugitzen baita basoa 
erre ondoren. Honek frogatzen du beldar hauek erabat egokituta daudela suteetara, beroarengandik 
isolatzaileak eta erregaitzak diren habietan eutsiz. 
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nahiz eta ekintza solteak burutuz joan den baso-sektorean, ez du urte luzez baso-

politikarik izan. 1992an, Nekazaritza Politika Bateratua (NPB/PAC)44 erreformatzean, 

hartu zuen lehen garrantzizko neurria nekazaritza-lurrak oihaneztatzeko laguntzak 

eskaintzean. Dena den, neurri hori ez zen aplikatu baso-sektorean esku-hartzeko 

helburuak gidaturik, baizik eta, nekazaritza-politikak sortutako soberakinak direla-eta, 

lurrak nekazaritza-produkziotik erretiratu beharrak bultzaturik. 

Nekazaritza-politika bateratuaren 2000ko erreformak, prezio eta merkatuetan 

esku-hartzeaz gain, landa-garapenaren beharra lehen mailan jarri zuen, posible eginez 

horrela baso-sektorea nekazaritza-politikaren baitan txertatzea. Dena den, landa-

garapena bultzatzeko neurrien artean baso-sektoreari loturikoak egoteak ez du esan nahi 

sektore honek politika bateraturik duenik, neurri horiek basoen egoera produktiboa eta 

ekologikoa hobetzera zuzentzen diren laguntzetara mugatzen baitira. 

11.3.1. Baso-politika bateraturik eza Europako Batasunean 

Europako Batasunak ez du, nekazaritza-sektorean gertatzen denaren alderantziz, 

baso-politika bateraturik. Erromako Hitzarmenak zein bere ostean indarrean jarri diren 

beste hitzarmenek ez dute baso-politika bateraturik ezarri. Nekazaritza Politika 

Bateratua (NPB) Erromako Hitzarmenean berean agertzen da, baina basogintza ez zen  

nekazaritza-sektorearen partetzat hartua izan. Baso-produktuak, kortxoa salbu, salgaien 

kategorian sailkatu izan dira eta salgaien zirkulazio libreko eremuaren baitan kokatzen 

dira45. 

Basogintzak eta nekazaritzak antzerako ezaugarri ugari dituzte, baina baso-

sektoreak ez ditu hartu nekazaritza-sektoreak jaso dituen diru-fondo handiak. 

Subentzioei dagokienez, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerekin alderatuz, baso-

jarduera baztertuta geratu da. NPBaren helburuetariko bat nekazari eta abeltzainen 

errentak bermatzea izatean, fondo ugari joan da Europako Batasuneko aurrekontuetatik 

jarduera horietara. Baina baso-jarduera, jarduera marjinaltzat edo nekazaritzaren 

                                                 

44 PAC: Política Agrícola Común/ Politique Agricole Commune. 
45 Baso-sektorea ez zen sartu Europako Ekonomi Elkartearen 1957ko sorrerako Hitzarmenean. 

Kortxoa izan zen Hitzarmeneko II. Eranskinean –Nekazaritza Politika Bateratuaren esparrua eta jarduna 
zehazten dituena– sartu zen baso-produktu bakarra. Zurari, aldiz, ez zaio inolako aipamenik egiten 
Eranskin horretan. 
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osagarri bezala hartzean, errenta-korronte horretatik kanpo geratu da. Zuraren merkatua 

interbenitu gabea da eta bere prezioen bilakaera esnearena, haragiarena eta, or har, 

nekazariei ordaindutakoena baino okerragoa izan da. Europako Batasunean munduko 

prezioak baino berme-prezio handiagoak izan balitu zurak, nekazaritzarekin gertatzen 

den bezala, horrek eragin handia izango zukeen Europako baso-jardueran. Dena den, ez 

denez horrelakorik gertatu, ez dugu hori jakiterik orain.  

Solísen (2000) esanetan, baso-sektorearen bazterketa politiko eta ekonomikoaren 

arrazoi nagusia basoguneei loturiko kanpo-eragin positiboen baloraziorik ezari egotzi 

behar zaio. Dena den, baso-politika bateratua ezartzearen aurkako jarreran eragin handia 

izan dute Nekazaritza Politika Bateratuak sortutako arazoek. NPBa elikagai batzuen 

defizitari aurre egiteko eta laborarien errentak hobetzeko ezarri zen, ustiapenen 

produktibitatea bultzatuz horretarako. Baina soberakinen arazoak nazioarte mailan 

merkataritza-gatazkak eta ingurumenean ondorio kaltegarriak sortu zituen. Europako 

Kontseiluak basoei buruzko lehen ekintza-programa onartu zuenean 1989an,  NPBaren 

aplikazioa disfuntzio ugari sortzen ari zen zegoeneko eta baso-politika bateratua 

kontzeptua galarazita geratu zen Europako Batasunean46 (Bravo, 1997).  

1995 urteaz geroztik garrantzi handiko baso-sektorea duten herrialde 

eskandinaviarrak (Suedia eta Finlandia) Batasunera sartzean,  sektoreari arreta gehiago 

eskaini zaio eta 1998an Europako Batasunaren Baso Estrategia ere onartu zen. Hala 

ere, baso-sektoreak politika bateraturik gabe jarraitzen du Europako Batasunean. 

Sektore honentzat ez da aurreikusten NPBaren antzerako politikarik, hau da, merkatu 

antolatuetan, prezio bermatuetan eta barne-produkzioaren babesean oinarritutako baso-

politikarik. EB barruko aurrekontu-zailtasunak, nekazaritza-gastua murrizteko presio 

publiko gero eta indartsuagoa eta Munduko Merkataritza Erakundeak nazioarteko 

merkataritzan jarritako norabidea kontuan izanik, baso-politika bateratua ezartzea ia 

ezinezkotzat jotzen da47. 

                                                 

46 Ezin daiteke baso-politika bateratuaz hitz egin, baina Europako Elkarteak hirurogeita 
hamarreko hamarkadaz geroztik baso-ekintzak ere finantzatu ditu fondo estrukturalak erabiliz. 
Finantzaketa hauen euskarria, nekazaritza-egiturak hobetzea helburu zuten Araudiak izan dira ia beti. 
Bestalde, oihanak babesteko politika baten beharrizana, lehen aldiz, Stutgarteko Goi-bileran, 1983an, 
aipatu zen, euri azidoak Europako hainbat eskualdetan eragindako arazoak zirela-eta. 

47 Hala ere, jarraitzen dute baso-politika bateratuaren aldeko jarrerek. 2001ean Espainiako III. 
Baso Kongresuaren baitan egindako Granadako Deklarazioan, ahalik eta azkarren burutu beharreko hiru 
eginbeharren artean, Europako Batasunean baso-politika bateratua ezartzearena aipatzen da. Hauek dira 
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11.3.2. Estrategia eta Araudiak: EBren baso-politikaren bi aldeak 

Egun Europako Batasunaren baso-politika alde teoriko baten eta alde praktiko 

baten inguruan egituratzen da. Printzipio eta konpromiso politikoen aldetik, Europako 

Batasunaren Baso Estrategiaren inguruan. Aplikazioari dagokionez, landa-garapeneko 

Araudietan biltzen diren neurrien inguruan. Subsidiariotasun-printzipioaren arabera, 

neurri hauek herrialde bakoitzak aplikatzen ditu. Basoen kudeaketa, praktikan, baso-

programa nazionalen esparruan gauzatzen da. EAEren kasuan Foru Aldundiek dute 

eskumena baso-politika aplikatzeko. 

 Baso-gaietan Europako Batasunaren eta Estatuen arteko erlazioa 

subsidiariotasun-printzipioak gidatzen du eta hala agertzen da, berretsirik, Europako 

Batasunaren Baso Estrategia dokumentuan ere48. Beraz, Europako Batasunaren Baso 

Estrategiak, gida eta printzipioei dagokienez, eta landa-garapeneko Araudiek 

basogintzako neurrien aplikazioari dagokionez, osatzen dute EBko baso-politikaren 

gunea. 

Europako Batasunaren Baso Estrategia 1998an onartu zen, eta lantzerakoan, 

1990etik aurrera basoei buruz Estrasburgon, Helsinkin eta Lisboan egindako Ministro 

Konferentzietan adostutako konpromiso politikoak hartu ziren oinarritzat. Estrategiak 

baso-sektorean esku-hartzeak gidatzeko jarraibideak ezartzen ditu. Eragin handiena 

dutenen artean hauek agertzen dira (European Council, 1999):  

-basoen babesa eta defentsa (desertifikazioa, osasun-egoera, suteak). 

-baso babestuen kontserbazioa eta hobekuntza (batez ere, Natura 2000 Sareko 

habitat direnak). 

-basoen kudeaketa ekonomiko iraunkorra (EBk baso-produktuetan duen 

merkataritza-balantzaren egoera hobetzeko eta, zeharka, oihan tropikalen 

babesera ekarpena egiteko)49.  

                                                                                                                                               

Deklarazio horretako hiru aldarrikapenak: (i) Europako Batasunak defendatzen duen basoei buruzko 
mundu mailako Konbentzioa abian jartzea, (ii) Kyotoko Protokoloan basoen eginkizuna zehaztea, eta (iii) 
Europako Parlamentuak hainbat aldiz eskatutako Baso Politika Bateratua ezartzea.  

48 Baso-eskuduntzen izaera nazionalaren alde baso-sektoreak Europako Batasuneko herrialdeetan 
duen dibertsitate handia argudiatu izan da, dibertsitate horrek helburu konplexua bihurtuko lukeelako 
herrialdeen interesak bateratzea eta akordioetara heltzea.  

49 Europako Batasunak 2001-2010 aldirako onartu duen Ingurumen-Ekintzako VI. Programak 
baso-sektorearen inguruan ezartzen duen estrategian ere, helburuetariko bat modu iraunkorrean 
produzitutako zuraren merkatu-kuota gehitzea da. Horretarako, basoen kudeaketa iraunkorraren 
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-EBk mundu mailan hartuak dituen konpromisoei modu egokian erantzutea. 

-Europako basoei buruzko Ministro Konferentzietan hartutako erabakien 

ezarpena bultzatzea. 

-baso-sektorean eragina duten politika sektorial guztien  koordinazioa. 

Baso-politikaren aplikazioa, esan bezala, landa-garapeneko Araudien bidez 

gauzatzen da. Landa-garapena nekazaritza-politika bateratuaren zutabeetariko bat 

bilakatu denez, baso-politika nekazaritza-politikan integraturik geratu da50. Beraz, nahiz 

eta EBn baso-politika bateraturik ez egon indarrean, nekazaritza-politikak basoak 

aintzakotzat hartu ditu landa-eremuetako egitura ekonomiko eta sozialean duten 

garrantziagatik eta euren ingurumen-balioagatik.  

11.3.3. Baso-sektorearen integrazioa EBko nekazaritza-politikan  

Europako Batasunak baso-politika bateraturik ez duen arren, gero eta gehiago 

esku hartzen du baso-sektorean. Esku-hartze hau nekazaritza-politika bateratuan 

burututako erreformek ahalbidetu eta bideratu dute. EBko hitzarmenek baso-politika 

bateraturik ezartzen ez duten arren, baso-sektorea lekua irabaziz joan da EBko 

nekazaritza-politikan51.  

Baso-sektorearen integrazioa EBko nekazaritza-politikan NPBaren 1992ko 

erreformak eta, batez ere, 2000koak bultzatu dute. Lehenengo erreforman baso-sektorea 

nekazaritzako arazoak konpontzeko lagungarritzat jo zen, baina  2000koan landa-

garapena bultzatzeko elementu garrantzizkotzat hartu zen. 

                                                                                                                                               

zertifikazioa eta sektorearekin erlazionaturiko produktuen etiketatzea bultzatzea aholkatzen du (COM, 
2001a).  

50 Horrez gain, eta Nekazaritza Politika Bateratuko neurriekin koordinaturik, baso-politikak 
Europako Batasunaren Erregio Garapeneko Politikan eta, batik bat, Ingurumen Politikan ere badu lekua. 
Gaur egun ekimen garrantzitsuena Habitaten Zuzentarauaren bidez sortutako Natura 2000 Sarea da. Sare 
honen helburua Europa mailan biodibertsitatearen eremu esanguratsuenak babestea da, eta hauetariko 
asko basoguneetan aurkitzen dira. 

51 Tradizionalki Europako Elkartearen esku-hartzeak baso-esparruan nekazaritzako eskumenei 
loturik burutu izan dira gehienetan. Elkarteko baso-ekimenak, neurri handian, NPBaren garapen eta 
aplikaziora lotuak egon dira, nekazaritza-irizpide eta helburuen mende jarriz edo beraien gehigarri bezala 
tratatuz (Montiel, 2001). Dena den, Europako Agiri Bakarra onartu ondoren, EBren baso-ekimenak 
ingurumeneko eskuduntzen baitan ere hasi ziren burutzen (Prieto, 2005).  
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1992ko NPBaren erreforman nekazaritza-politika aldatzera zuzendutako 

neurriez gain hiru neurri osagarri ezarri ziren, lehenengoak baso-sektorearekin izanik 

lotura zuzena. Hauek izan ziren hiru neurriak: (i) nekazaritza-lurrak oihaneztatzeko 

laguntza-erregimena (2080/92 Araudia)52, (ii) naturaguneen kontserbazioarekin eta 

ingurumenaren babesarekin bateragarri diren nekazaritzako produkzio-metodoak 

bultzatzeko laguntzak53 eta (iii) nekazarien aurretiazko erretirorako laguntza-

erregimena54. 

Nekazaritza-politika bateratuaren erreformako neurri osagarri hauen artean 

nekazaritza-lurren oihaneztapenari buruzkoa izan da, maila sozioekonomikoan zein 

lurralde mailan, garrantzi handiena izan duena. Nekazaritza-lurrak oihaneztatzearen 

bidez lortu nahi zen funtsezko helburua nekazaritza-soberakinak murriztea zen. 

Horrekin batera, neurri horrek beste helburu batzuen lorpena ere bilatzen zuen, hala nola 

aparteko diru-sarrerak sortzea nekazarientzat, EBren defizita murriztea baso-

produktuetan edo ingurumenaren egoera hobetzea. 

1992ko nekazaritza-politika bateratuaren erreformaren ondorioz nekazaritza-

ustiategi batzuetan sortutako egoera ekonomiko zailari konponbidea aurkitzeko erabili 

izan da nekazaritza-lurrak oihaneztatzeko politika. Erreforma horrek izan zuen 

ondorioetariko bat, Europako Batasunean ekoiztutako nekazaritza-produktuen berme-

prezioak maila baxuagoan jartzea izan zen, aurrerantzean ustiapen ugari aurkituz 

zailtasunekin errentagarri izaten jarraitzeko. Nekazariek jasotako errentak gutxitzeak 

egonezin handia sortu zuen sektorearen baitan. Honen aurrean nekazaritza-politikak 

irtenbidea eskaini behar zien lehiakortasun ezagatik lurrak bertan behera uztera 

behartuta aurkituko ziren nekazari europarrei eta, era berean, erabileraren bat aurkitu 

utzitako lur horiei. Erreformaren ondorioz sortutako arazo hauei erantzuna ematera 

                                                 

52 Kontseiluaren EEE 2080/92 Araudia, 1992ko ekainaren 30ekoa.  
53 Kontseiluaren EEE 2078/92 Araudia, 1992ko ekainaren 30ekoa. Araudi honen helburua 

ingurumenaren babesarekin bateragarri diren nekazaritzako produkzio-metodoak sustatzea zen, laborariak 
nekazaritza iraunkorra praktikatzera bultzatuz. Horregatik, produkzio-murrizketek, edo nekazaritza 
berriaren kostu handiagoek  edo ingurumena hobetzeko egindako ekarpenek eragindako errenta-galera 
konpentsatzeko laguntzak aurreikusten zituen. EAEn 2078/92 Araudia aplikatzeko Eusko Jaurlaritzak eta 
hiru Foru Aldundiek ingurumenaren kontserbazioarekin bateragarri diren nekazaritzako produkzio-
metodoentzat laguntza-programa jarri zuten abian 1995ean. Programa honek hasi zuen, beraz, ingurumen-
edukia zuen nekazaritza-politika berri bat (Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 
2003). 

54 Kontseiluaren EEE 2079/92 Araudia, 1992ko ekainaren 30ekoa. 
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etorri ziren neurri osagarriak, eta hor kokatzen da 2080/92 Araudia. Araudi honen 

helburua nekazaritza-lurrei beste erabilera bat ematea izan da, baso-jarduerak bultzatuz 

nekazaritza-ustiategietan.  

Nekazaritza-lurren oihaneztapena laborari eta abeltzainen produkzioak 

dibertsifikatzeko, EBko zur-defizita gutxitzeko edo NPBaren ingurumen-eragina 

murrizteko modu bezala ere aurkeztu izan den arren, bere funtsezko helburua 

nekazaritza-soberakinak gutxitzea izan da (Riesco, 2004). Europako Batasunaren 

kezketariko bat, NPBaren kudeaketari dagokionez, nekazaritza-soberakinen gehiegizko 

sorrera izan da. Egoera horri konponbidea aurkitzeko asmatutako soluzioetariko bat 

nekazaritza-lurren oihaneztapena izan da.  

Baina era berean, esan daiteke nekazaritza-lurrak oihaneztatzeko programa 

horren bidez integratu dela baso-sektorea EBko nekazaritza-politika bateratuan. Hala 

ere, Riescoren (2004) esanetan, oraingo esku-hartzea ere, desamortizazioaren kasuan 

bezala, baso-sektoretik kanpo aurkitzen diren arrazoietan oinarriturik gertatu da55.  

11.3.4. Baso-sektorearen integrazioa EBko landa-garapeneko politikan 

Bere neurri osagarrietan nekazaritza-lurren oihaneztapena biltzean, 1992ko 

nekazaritza-politika bateratuaren erreformak baso-sektorea EBko nekazaritza-politikan 

integratzea ahalbidetu zuen. Baina integrazio hori erabatekoa bihurtu zuen 2000ko 

erreformak (NPBaren Agenda 2000). Erreforma honetan landa-eremuen garapena 

lortzera zuzenduriko ikuspegi globalagoak hartu zuen indarra, landa-garapena  

nekazaritza-politikaren bigarren zutabe bihurtuz56. Baso-sektorea garapen hori 

bultzatzeko faktore garrantzitsutzat jotzean, landa-garapeneko politikaren baitan 

integraturik geratu zen. 

Europako Batasuneko nekazaritzaren erreforma-prozesuan sortutako Agenda 

2000k landa-garapena NPBaren garrantzizko osagai bihurtzearekin batera, EBren 

landa-garapeneko politikaren orientabide nagusiak jarri zituen 2000-2006 aldirako. Aldi 

                                                 

55 Onartu behar da, dena den, neurri honen ondorioz burututako oihaneztapenak, CO2-a 

xurgatzeko baliabideak gehitzean, berotegi-efektua leuntzeko baliagarri gertatu direla. 
56 Nekazaritza Politika Bateratuaren lehen zutabea, politika honen sorreratik hasita aplikatutako 

prezio eta merkatuei buruzko politikek osatzen dute. 
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horretako landa-garapeneko politikak baso-sektoreari garrantzi handia eskaini dio, lehen 

aldiz onartuz esanguratsua izan daitekeela sektore horren ekarpena landa-eremuen 

garapenera. 

Europako Batasunaren 2000-2006 aldiko landa-garapeneko politikak ikuspegi 

integrala eta orekatua du, bere helmuga landa-eremuetan egitura ekonomiko eta sozial 

dinamikoa eta sendoa sortzea izanik. Hori dela eta, tradizionalki jarraitutako politikek 

baino testuinguru zabalagoa kontsideratuz, hiru helburu nagusi hauek lortzera zuzendua 

dago (Europako Batzordea, 1999): 

-Landa-ingurunean oinarrizko sektoreak diren nekazaritza eta basogintza 

indartu. 

-Lehiakortasuna gehitu landa-eremuetan, bertako populazioaren enplegua eta 

bizi-maila hobetu ahal izateko. 

-Europako Batasuneko landa-eremuetako ingurumena, paisaia eta ondare 

naturala babestu. 

Helburu hauek lortzeko landa-politika bi printzipio hauetan oinarritzen da 

(Europako Batzordea, 1999):  

Ikuspegi multisektoriala. Landa-ekonomiak errenta- eta enplegu-iturri berriak 

sortuz garatu nahi izatean, jarduera ekonomiko guztiak suspertzea 

ezinbestekotzat jotzen da: nekazaritza, basogintza, artisautza, turismoa,… 

Multifuntzionaltasuna. Kudeaketa iraunkorraren ideian oinarriturik, 

nekazaritzako eta basogintzako jardueretan, alde produktiboaz gain, osagai  

ekologikoak eta sozialak hartzen dira kontuan. Hauek bultzatzeko, merkaturik 

ez egotean kasu gehienetan, laguntza eta konpentsazioetara jo beharra ikusten 

da beharrezkoa. 

Prezio eta merkatuen politikez gain, Agenda 2000ko erreformaren ondoren 

landa-garapena arlo esanguratsua bilakatu da nekazaritza-politika bateratuaren baitan. 

2000-2006 aldiari dagokionez, NPBko Agenda 2000ak bultzatutako 1257/99 

Araudiaren bidez aplikatu dira landa-garapeneko neurriak. Araudi honek kapitulu oso 

bat eskaini die baso-sektorearekin loturiko neurriei. Landa-garapenaren baitan 

ingurumenaren kontserbazioak leku propioa hartzen duenez, eta basoen eginkizuna 

garrantzitsua izan daitekeenez helburu hori lortzeko, neurrietariko batzuk baso-
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ekosistemen funtzio babesle eta ekologikoak bermatzera zuzendu dira. Basoek 

ingurumenean duten eraginaren aldetik, kontuan izan behar da Europako Batasuna 

nazioartean oihanei buruz hartutako konpromisoak betetzera behartuta dagoela57.  

Europako Batasunaren Baso Estrategian agertzen denez, Europako Kontseiluak 

baso-ekonomia eta horrekin erlazionatutako merkataritza-jarduera guztiak ekonomia 

irekiaren parte kontsideratzen ditu eta, ondorioz, merkatuko indarren mende uztearen 

alde agertzen da (European Council, 1999). Baina, era berean, laguntza publikoak 

justifikatzen dituzten salbuespenak ere kontsideratzen ditu; landa-garapena eta 

ingurumenaren kontserbazioa dira EB edo Estatu mailako laguntzak legitimatuko 

lituzketen jarduerak. 

Esan bezala, Europako Batasunaren 2000-2006ko landa-garapeneko politikaren 

bidez bilakatu zen lehen aldiz baso-sektorea nekazaritza-politika bateratuaren parte. 

Honek, jarraipena izan du 2007-2013 aldirako ezarri den landa-garapeneko politikan. 

Hurrengo kapituluan aztertzen dira bi aldi hauetan politika honen baitan baso-sektorera 

zuzendutako neurriak eta euren ezarpena Euskal Autonomia Erkidegoan eta Bizkaian.  

                                                 

57 Europako Batasunaren Baso Estrategia  eta Landa Garapeneko Araudia onartu ondoren, 
Kontseiluaren Oihanei buruzko ad-hoc Taldea (H-15) behar den guztietan biltzen da EBko herrialdeen 
irizpideak koordinatzeko eta jarrera bakar bat defendatzeko foro multilateraletan, batez ere Nazio Batuen 
Basoei buruzko Foroan (UNFF) edo FAOren Baso Batzordean (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 



 

  299 

12. BASO POLITIKAREN APLIKAZIO ESPARRUA: LANDA GARA PENA 

Europako Batasuna 2000. urteko nekazaritza-politika bateratuaren erreforman 

(Agenda 2000) baso-sektorea landa-garapena lortzeko faktoreetariko bat zela kontuan 

hartzen hasi zenetik, baso-politika landa-garapenaren testuinguru osoaren baitan 

burutzen da, nekazaritza modernizatzea eta landa-eremuak suspertzea helburu duten 

beste neurri batzuekin batera.  

Bestalde, landa-garapenaren barruan ingurumenaren aldagaia oinarrizko faktore 

bilakatu da. Alde batetik, nekazaritzako zein basogintzako jardueretan ingurumenaren 

kontserbazioari loturiko osagaiek garrantzi handia hartu dutelako, eta bestetik, eremu 

ondo kontserbatuak faktore esanguratsu bilakatu direlako aisialdi eta turismoari loturiko 

jardueren bidez landa-garapena bultzatzeko. Beraz, ingurumen-neurriek funtzio bikoitza 

betetzen dute landa-eremuetan: nekazaritzako eta basogintzako jarduerak modu 

ekologikoagoan burutzen ahalbidetzeaz gain, inguru osoa balorizatzen dute bere 

erakargarritasuna gehitzean. 

Landa-garapeneko politikaren norabide nagusiak eta finantzaketarako eskubidea 

izateko baldintzak Europako Batasunak ezartzen ditu. Ondoren,  Espainiako Estatuan 

fondo-banaketa adostu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoak bere landa-garapeneko 

plana ezartzen du. Azkenez, Aldundiek euren dekretuak argitaratzen dituzte, 

subentzioen zenbatekoak eta baldintzak ezarriz. Aipatutako esparru instituzionala 

kontuan hartuz, kapitulu honen helburua landa-garapeneko politikaren baitan baso-

sektorera zuzendutako ingurumen-neurrien garrantzia eta eragina aztertzea da. 

Horretarako, funtzio ekologikoak erreferentziatzat hartuz, EAEko 2000-2006ko landa-

garapeneko planaren egitura eta emaitzak izango dira aztergai. Europako Batasunak 

2007-2013 aldirako ezarritako landa-garapeneko politika berriaren haritik, EAEn 

ezarriko den plan berriaren norabide nagusien azterketarekin amaitzen da kapitulu hau. 
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12.1. Aldaketak landa-eremuan  

Baso-sektorean gertatzen ari diren aldaketak landa-eremuan, oro har, gertatu 

direnekin batera etorri dira. Landa-aldeak, oraintsu arte, elikagaiak eta zura soilik  

produzitzen zituzten gunetzat hartu izan dira, baina gero eta indar handiagoz beste balio 

eta erabilera batzuk ari dira nagusitzen gune horietan1. Mende askotan zehar landa-

eremua eta nekazaritza-eremua antzerako kontzeptuak izan diren arren, egun ezin 

daitezke sinonimotzat hartu.  

Izan ere, gaur landa-eremu osoaren zati txiki batek baino ez du hartzen 

«nekazaritzako landa-eremu» kalifikazioa. Udalerri batek kalifikazio hori izateko 2.000 

biztanletik beherako populazioa izan behar du eta nekazaritzan enplegatutako 

populazioaren ehunekoak lurralde historiko osoak 1991ean zuen batezbestekoa bost 

aldiz gainditu behar du.  Euskal Autonomia Erkidegoko 250 udalerrietatik 87k soilik 

betetzen dituzte aipatutako baldintza biak (Eusko Jaurlaritza, 2006c). 

Gaur egun landa-eremua sistema konplexu baten euskarria da eta nekazaritzako 

eta basogintzako jarduera, bat gehiago bilakatu da bertan garatu daitezkeenen artean 

(Sáez Olivito, 2001). Landa Soziologiak adierazten duenez, populazioa lurraldean 

kokatzerakoan jarraitu izan diren eredu tradizionalak aldatuz joan dira eta, ondorioz,  

gaur egun ezin daiteke landa-populazioa nekazariekin soilik identifikatu.  

Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza izan dira jarduera ekonomiko nagusiak 

landa-eremuan eta bertako populazioaren bizimodua nabarmen aldendu da 

hiritarrenetik. Baina gaur landa-eremuak ez dira lehen sektoreko ekoizpenera 

dedikatutako espazio monofuntzionalak soilik, baizik eta lurraren hainbat erabilera 

(nekazaritza, egoitza-lekuak, aisialdirako guneak, kontserbazioa, turismoa, etab.) 

nahasirik agertzen diren espazio multifuntzionalak. Landa-eremuak estatikoak eta 

aldaketa gutxikoak izatetik, azken hamarkaden buruan dinamikoak, dibertsifikatuak eta 

etengabeko aldaketan aurkitzen diren eremuak bihurtu dira.  

Dena den, ez da pentsatu behar azken aldian gertatzen ari den landa-

eremuetaranzko populazio-mugimendua alde horietan enplegua bilatzeak eragin duenik. 

                                                 

1 Etxezarretak (1995) adierazten duenez, famili nekazaritza ez da bideragarria gaurko 
nekazaritza-produkzio ikuspegitik. Egile honen ustez, landa-eremuen etorkizuna landa-garapeneko 
politikek zabaltzen dituzten bide berriak urratuz aurkitu beharko litzateke. 
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Oro har, mugimendu horiek ez dute inolako erlaziorik nekazaritza-sektorera loturiko 

enpleguarekin, eta kasu gehienetan landa-eremuetan burutzen diren jarduerekin ere ez, 

egoiliar berriek hiri handi edo erdi mailakoetan dituzten lanpostuak mantentzen 

jarraitzen baitute (Eusko Jaurlaritza, 2006c). 

Landa-sistema tradizionalaren krisiaren ondoren landa-eremua hiriak 

kontrolatzen du zuzenean. Hirian erabakitzen dira lurraren erabilera berriak eta 

hiritarren interes eta beharrizanen arabera balorizatzen dira eremu horiek (Areitio, 

2002). Orain hiriko populazioak, landa-eremuari ondasunak produzitzeaz gain, 

babesarekin, kontserbazioarekin eta aisialdiarekin loturiko zerbitzuak eskatzen dizkio. 

Horren ondorioz, landa-eremuek dimentsio ekonomiko berria hartu dute eta jarduera 

tradizionalez gain, beste jarduera batzuk ere, hala nola ekoturismoa, naturako kirolak, 

kalitatezko produktuen merkaturatzea, etab., bertako egitura produktiboa osatzera etorri 

dira. Beraz, aurrerantzean beharrezkoa izango da ikuspegi multifuntzionala eta 

multisektoriala erabiltzea landa-eremuen errealitate ekonomikoa aztertzeko. Landa-

eremu multifuntzionalak errenta eta enplegua sortzen ditu, baina ez nekazaritzako edo 

basoko jardueretatik soilik. Bestalde, lurraren erabilera anizkoitza ahalbidetzen du, 

baina ingurumena, natura eta paisaia kontserbatuz2. 

Landa-eremuaren dinamika berria oso loturik agertzen da landa-garapenera eta 

naturagune babestuetara. Berrantolaketa ekonomiko eta sozial sakona jasaten ari da 

landa-mundua bertan eragina duten indar askoren kausaz: nekazaritzako, basogintzako 

eta ingurumeneko politikak, jarduera berrien sorrera, jarduera tradizionalen 

berreskuratzea, populazioaren kokaleku berriak, gune babestuen ugalketa, etab. Landa 

Garapeneko Ikerkuntza eta Politika Publikoen Ebaluaziorako Unitateak3 (Esparcia, 

2002) burututako ikerketa bateko emaitzak Euskal Autonomia Erkidegora aplikatuko 

                                                 

2 LEADER+ (Liaisons entre actions de développement de l’économie rurale) Europako 
Batasuneko landa-garapeneko ekimenean adierazten denez, EBko landa-politikaren helburu nagusia 
egitura sozioekonomikoa dinamizatzea da, landa-eremuetako arazoei (populazioaren zahartzea, landa-
exodoa eta enplegu-galera) aurre egin ahal izateko (Comisión Europea, 1999). EBko ekimenek, soluzio 
berriak eskatzen dituzten esparruetara zuzentzean, esperimentazio izaera dute. LEADER+, LEADER 
ekimenaren hirugarren fasea da (LEADER I eta LEADER IIren ondoren). Lehen bi faseetan hartutako 
esperientziek landa-garapeneko eredu eraginkorragoa sortzeko balio izan dute. LEADER+ ekimenak 
indar berezia jartzen du landa-eremuetako egitura sozioekonomikoa aldatzearen beharrizanean, erronka 
berriei erantzun egokia eman ahal izateko. 

3 UDERVAL: Unidad de Investigación de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas.  
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bagenitu, EAEn landa-garapeneko politika eraginkorrak diseinatzeko eta gauzatzeko 

funtsezko osagaiak hauek izango lirateke: 

-Aurretiazko eztabaida landa-eremuentzat nahi den garapen-ereduari buruz. 

-Garapen integrala, endogenoa eta parte-hartzailea bultzatu, lurralde-oinarria 

duena, ez sektoriala. 

-Instituzio guztien –Europako Batasunetik udaletaraino– eginkizuna argi 

zehaztu. 

Landa-eremuen garapena lortzeko bertako baliabide guztiei balioa eskaintzea 

ezinbestekoa da. Landa-garapena errealitate bihurtu ahal izateko etorkizun hurbilean, 

landa-eremuetako populazioak eta erabaki hartzaileek gauza izan behar dute eremu 

horien funtzio berriak balioan jartzeko eta hiriko populazioaren eskariak asetzeko 

(Domínguez et al., 2001a). Baso-ekosistemen kasuan, beharrezkoa da bertako 

zerbitzuak balorizatzea eta, merkatuen bidez edo kanpo-eragin positiboengatik lortutako 

konpentsazio publikoen bidez, errenta-korronte bihurtzea. Kontuan izan behar da, 

gainera, zerbitzuen produkzioak hartu duen garrantziaren aurrean basoen produkzio-

funtzioa leku askotan bigarren mailara pasatuz doala.  

Garapen iraunkorrak berebiziko garrantzia izango du landa-eremuen garapen 

harmonikorako Areitioren (2002) ustez. 1980ko hamarkadaz geroztik kontzeptu hau, 

astiro baina etengabe, jarduera guztietan txertatuz joan da. Garapen ekonomikoa 

ulertzeko modu berri honek basogintzaren ikuspegi produktibista gainditu beharra 

nabarmendu du, ingurumenaren babesa aintzakotzat hartzen duten jarduerak bultzatuz. 

Ildo honetatik, baso-kudeaketa iraunkorra sustatzera zuzendutako neurriek ekarpen 

esanguratsua egin diezaiokete iraunkortasunean oinarritutako landa-garapenari. 

Baso-ekosistemak landa-eremuen garapenaren dinamizatzaile izan daitezke, 

baina horrek kudeaketa konplexuagoa eskatzen du, jakintza zientifiko hobean, praktika 

egokiagoetan eta diziplina arteko ikuspegian oinarritutakoa4. Eragile guztien interesak 

kontuan hartzera behartuta aurkitzean, landa-garapenak taldeen arteko negoziazioa eta 

                                                 

4 Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorraren Planeko «Prestakuntzari» 
buruzko neurrian (2000-2006ko LGIPko III. Neurria: Prestakuntza), baso-sektoreari dagokionez, 
hurrengoa adierazten da: «Baso-jabeak  eta baso-jarduerak burutzen dituzten beste pertsona guztiak 
prestatu beharra dago, basoen funtzio ekonomiko, ekologiko eta sozialak hobetzera zuzendutako baso-
kudeaketa aplika dezaten» (Eusko Jaurlaritza, 2006a:177). 
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konpromisoa eskatzen du. Areitioren (2002) ustez, goitik beherakoa (top-down), 

sektoriala eta zentralista zen ikuspegi batetik, behetik gorakoa (bottom-up), lurraldekoa, 

integratua eta parte-hartzailea den ikuspegi baterako aldaketa gertatzen ari da landa-

garapeneko politikan. 

12.2. Landa-garapeneko politikaren bilakaera EAEn 

EAEn landa-garapeneko politikek izan duten bilakaeran bi etapa bereiz daitezke 

(Murua, 2000). Lehenengoa, 1980ko hamarkadaren hasieratik, hots, Gernikako 

Estatutuaren ondorioz instituzio autonomikoak sortu zirenetik5, hamarkada horren 

amaierara luzatuko litzateke. Aldi horretan, instituzio publikoen (Eusko Jaurlaritza eta 

Foru Aldundiak)  jarduera landa-eremuan nekazaritza-sektorea modernizatzera zuzendu 

zen6. Bigarren etapa Europan integratu ondorengo urteetan hasiko litzateke. Etapa 

honetan EAEko politikak Bruselan adostutako esparruaren baitan txertatzen dira.  

Europako Batasunean hasieran landa-garapena erregio-politikaren baitan kokatu 

zen, 1988an egiturazko fondoen erreformak erregio-politikarako esparru berri bat 

sortzean. Ordutik aurrera landa-garapena –ez soilik nekazaritzaren garapena– jarduera 

publikoaren ardatz berri bat bilakatu zen. 1992tik aurrera, nekazaritza-politika 

bateratuaren erreformaren baitan onartutako neurri osagarrien bidez, Europako 

Batasuneko nekazaritza-politikatik hasiko dira fondoak bideratzen landa-garapenera. 

Geroago, NPBaren 2000ko Erreformarekin landa-garapena nekazaritza-politika 

bateratuaren zutabeetariko bat bihurtuko da. 

1992an hasita gaur arte landa-garapeneko hiru Plan burutu dira EAEn eta beste 

bat abian jarria da 2007-2013 aldirako: 

-Euskal Landa-Plan Estrategikoa (1992-96). Administrazioko eta landa-

eremuko hainbat eragile eta adituren parte-hartze eta eztabaida-prozesu 

luzearen ondoren sortu zen Plana da. Plan honek landa-eremuko arazoei modu 

integralean aurre egiteko estrategia ireki zuen eta bere helburuetariko bat, 

nekazaritzako elikagai-industriaren lehiakortasuna eta  landa-eremuen egitura 

                                                 

5 Euskadiko Autonomia Estatutuaren  3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa. 
6 Laguntza-programak eskaini ziren inbertsioak burutzeko, ustiapenak berriztatzeko, landa-

azpiegiturak hobetzeko, hobekuntza genetikoa sustatzeko eta profesionalen elkarteak sortzeko. 
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sozioekonomikoa bultzatzearekin batera, ingurune naturala modu egokian 

kudeatzea zen (Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2003). 

-Euskal Landa-Eremuaren Garapenerako Plana (1997-2000). Aurreko Planak 

landa-eremuko lehentasun berriak kontuan hartzean benetako landa-politika 

burutzeko bideak ireki bazituen ere, 1997-2000 aldirako diseinatutako Planak7 

ahalbidetu zuen euskal instituzioek landa-eremuen jokabide multifuntzionala 

aintzakotzat hartzea8.  

-EAEko Landa Garapen Iraunkorraren Plana (2000-2006). Plan honek bideratu 

du EAEn aldi honetan Europako Batasuneko nekazaritza-politika bateratuaren 

baitan ezarritako landa-garapeneko politika. Plan hau eta 2007-2013 aldirakoa 

izango dira lan honetan aztertuko direnak. 

-EAEko Landa Garapen Iraunkorraren Plana (2007-2013). Nekazaritza Politika 

Bateratuaren barruan landa-garapeneko Araudi berriak ezarritako norabideak 

aplikatuko ditu Plan honek EAEn 2013 arte. 

12.3. Baso-sektorea Europako Batasunaren 2000-2006ko landa-garapeneko 

politikan  

Europako Batasunak 2000-2006 aldiko landa-garapeneko politika nekazaritza-

politika bateratuaren erreforma-prozesuan (Agenda 2000) sortutako 1257/99 Araudian 

oinarriturik bideratu du9. Araudi horrek baso-jarduera landa-garapenaren parte 

kontsideratzen duenez, basogintza landa-garapeneko politikan txertaturik geratu da 

nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerekin batera. 

                                                 

7 Euskal landa-ingurunea garatzeko 1997-2000rako jarduera-plana (Eusko Jaurlaritza, 1997a). 
8 Bigarren Plan honek ere, lehenengoak bezala, hiru esparrutara (elikagai-industria, landa-

garapena, eta ingurune naturala eta lurraldea) zuzendutako ekintzak biltzen zituen. «Ingurune naturala eta 
lurraldea» esparruari dagokionez, aurreko Planaren jokabidea jarraitzen du, baina babestutako azalera 
hedatzen du eta neurri kontserbazionista berriak ezartzen ditu. Dena den, Plan honen berritasun 
aipagarriena «landa-garapena» esparruan eman zen, 1998an EAEko Landa Garapeneko Legea onartzean 
(Landa Garapeneko 10/1998 Legea, apirilaren 8koa). Lege horretan aipatzen da landa-garapeneko 
politiken helburu orokorra euskal nekazaritzaren eta landa-eremu osoaren multifuntzionaltasuna eta 
iraunkortasuna bermatzea eta bultzatzea dela, esparru ekonomikoan, sozialean, ingurumenekoan eta 
kulturalean.  

9 Kontseiluaren 1257/99 Araudia, 1999ko maiatzaren 17koa, landa-garapena sustatzeko 
FEOGAren (Nekazaritzaren Orientabide eta Bermerako Europako Fondoa) finantzaketa bidez. Araudi 
honek aurreko batzuk aldatu edo indargabetzen ditu. 
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1257/99 Araudiaren helburuetariko bat basoen garapen iraunkorra lortzea izan 

da; alegia, basogintzari eskainitako laguntzen bidez landa-eremuetako basoen funtzio 

ekonomiko, ekologiko eta sozialak garatzea nahi izan da. Araudiak, hiru neurri mota 

bildu ditu: basoen produkzio-funtziora lotzen direnak, nekazaritza-lurren 

oihaneztapenera loturikoak eta basoen ingurumen-funtzioa kontuan hartzen dutenak 

(Europako Batzordea, 1999:2. artikulua). 

Produkzio-funtzioaren inguruan mota honetako ekintzek izan dute laguntza 

jasotzeko eskubidea: i) basoetan egindako inbertsioak, inbertsio horien helburua basoen 

balio ekonomikoa modu esanguratsuan gehitzea izan denean; ii) baso-produktuen 

bilketa, eraldaketa eta merkaturatzea hobetzera eta arrazionalizatzera zuzendutako 

inbertsioak; eta iii) baso-produktuen aplikazio berriak aurkitzeko egindako inbertsioak. 

Nekazaritza-lurren oihaneztapenek laguntzarako eskubidea izateko tokiko 

baldintzetara egokitu beharra izan dute eta ingurumenarekin bateragarri izan. 1257/99 

Araudiak, aurreko kapituluan aipatutako 2080/92 Araudiaren kasuan bezala, 

nekazaritza-lurrak oihaneztatzeko laguntzak eskaintzen ditu. Laguntza horiek urteko 

sari bat aurreikusten dute, gehienez ere 20 urterako, oihaneztapenarekin nekazariek 

izandako galerak konpentsatzeko. Nekazarien kasuan urteko eta hektareako 725 

eurorainoko konpentsazioa aurreikusi izan da10 (ikus 12.1. taula). Araudi honek aurreko 

Araudiko (EEE 2080/92) metodologia bera mantendu du, baina filosofia aldatuz: 

nekazaritza-soberakinak murriztera zuzendutako neurria izatetik, baso-sektoreko neurri 

propioa izatera pasatu da. 

Funtzio ekologikoei dagokienez, Europako Batasunaren landa-garapeneko 

politikaren helburuetariko bat basoen funtzio horiek bultzatzea da, laguntzak eskainiz 

horretarako. Finantziazio honen bidez baso-jarduera eta ingurumena bateragarri bihurtu 

nahi dira (Europako Batzordea, 1999:33. artikulua). Ildo honetatik, 1257/99 Araudiak 

modu iraunkorrean kudeatzeko kontratu bidezko konpromisoa hartu duten interes 

publikoko baso-jabeei diru-sarrerak jasotzeko eskubidea eskaini die. Jabe horiek dirua 

eskuratzen dute egin beharreko ekintzak burutuz eta basoen egonkortasun ekologikoa 

                                                 

10 Jasotako laguntzan, galerak konpentsatzeko sariaz gain, beste bi kontzeptu hauek ere sartu 
dira: alde batetik, landaketa-kostua, eta bestetik, oihaneztatutako hektarea bakoitzeko urteko ordainketa 
bat, gehienez ere bost urteko epean, mantentze-kostuak estaltzeko. Araudi honek, aurrekoak ez bezala, ez 
du mugarik jartzen oihaneztapen- eta mantentze-laguntzetarako. 
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bermatuz doazen heinean11. Ordainketa konpentsatzaile honen zenbatekoa 40 eta 120 € 

bitartekoa, urteko eta hektareako, izan da  (12.1. taula). 

Ondoko taulak biltzen ditu nekazaritza-lurren oihaneztapenagatik eta funtzio 

ekologikoak bultzatzeagatik  EBko landa-garapeneko Araudiak ezarritako laguntzen  

zenbatekoak. 

12.1. taula. Europako Batasunaren landa-garapeneko laguntzak 2000-2006 aldian  

Neurria Ordainketa (€/ha) 

  Urteko gehienezko saria, nekazaritza-lurren 
oihaneztapenak eragindako errenta-galerak 
konpentsatzeko: 

       -Nekazariak edo nekazarien elkarteak 
       -Zuzenbide pribatuko beste pertsona  batzuk  

 

 
 

725 
185 

 
  Basoen funtzio babesle eta ekologikora loturiko 
ordainketak: 

      -Gutxieneko ordainketa 
      -Gehienezko ordainketa 
 

 
 

  40 
                  120 

Iturria: (EE)1257/99 Araudia (Europako Batzordea, 1999). 

12.4. EAEko 2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Plana  

EAEn 2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Planaren (LGIP) bidez 

gauzatu da Europako Batasunaren landa-politika aldi horretarako12. Plan honek basoen 

mantentze, hobekuntza eta garapenera zuzendutako laguntza guztiak bildu ditu. Euskal 

Autonomia Erkidegoan neurri hauen aplikazioa Foru Aldundien esku dago, lurralde 

historiko bakoitzean bertako Aldundiak baitu baso-jarduera planifikatzeko eta 

kudeatzeko erantzukizuna. Hiru dekretu desberdin egon arren, onartutako araudiak oso 

antzerakoak izan dira eta, ondorioz, baso-neurrien aplikazioa ia berdina izan da hiru 

                                                 

11 Kasu hauetan hornitzaileak irabaziak lortzen ditu printzipioa [«Provider Gets Principle» 
(OECD, 2001)] aplikatuko litzateke.  

12 EAEko Landa Garapen Iraunkorraren Planak nahiz eta bere ibilbidea 2000. urtean hasi, 
zenbait aldaketa izan ditu gerora. Aldaketa hauen beharra Planaren aplikazioa jarraitzeko egindako 
bitarteko ebaluazio-txostenean  ere aipatzen zen. Prozesu luze baten ondoren, aldaketa hauek onartuak 
izan ziren Europako Batasuneko Batzordearen erabaki baten bidez (2004ko abenduaren 13ko C (2004) 
5050 Erabakia) (Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2003). 
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lurralde historikoetan. Desberdintasun bakarrak izaera bereziko aspektuei loturik 

agertzen dira13.  

Plan honek, EBko 1257/1999 Araudian oinarrituz, EAEri dagokion finantzaketa 

komunitario guztia bildu du eta Erkidego osoan aplikatu da14. Plan honetan bildutako 

basogintzari buruzko neurri guztiek Europako Batasuneko finantzaketa lortzeko aukera 

izan dute. LGIPko neurrietan aurreikusitako gastu publiko komunitarioa FEOGAko 

Bermea atalaren bidez finantzatu da eta gastu publikoaren beste zatia EAEko 

instituzioen kontura izan da. Planak 2000-2006 aldirako ia 240 milioi euroko 

konpromisoa hartu du bere gain gastu publikoari dagokionez eta %51 Europako 

Batasunak finantzatu du15.  

Planaren helburua landa-eremuetako dinamika ekonomikoa suspertzea izan da. 

Horretarako, landa-eremuetako bi jarduera nagusi diren nekazaritza eta basogintza 

bultzatzeko neurriak eskaini ditu, merkatura irteera onena duten produkzioak bultzatuz. 

Bestalde, gaur egun garrantzizko aldagaia den ingurumena ere oso kontuan hartu du 

Planak, praktika ekologikoagoak bultzatuz, bai nekazaritzan eta bai basogintzan.  

Landa-eremuetako ingurumen ondo zainduak aukera gehiago eskaintzen du produkzio-

jarduerak dibertsifikatzeko eta enplegu berriak sortzeko. Alderdi hauez gain, Planaren 

bidez landa-eremuetako azpiegiturak eta ekipamendu-maila hobetu nahi izan dira, azken 

finean Planaren helburu nagusia populazioa bertan mantentzea izan baita. 

                                                 

13 Landa Garapen Iraunkorraren Planaren barruan burututako ekintzen koordinazioaz Eusko 
Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila arduratu da, hiru lurralde historikoetako Foru 
Aldundietako Nekazaritza eta Baso Sailen lankidetzarekin. Eusko Jaurlaritzako Sailaren lehen 
koordinazio-lana Plana garatzeko beharrezkoak izan diren oinarrizko arauak argitaratzea izan zen, gero 
Aldundiek foru-dekretuen bidez egokitu dituztenak lurralde bakoitzeko egoerara13. Koordinazio-lan hau 
Esparru Dekretuen onarpen eta argitarapenaren bidez lortu da. Dekretu hauetan agertzen dira laguntzen 
helburuak, onuradunek bete beharreko baldintzak, laguntzak eskaintzeko irizpideak, hauen ezaugarriak 
(kontzeptuak, kopurua) eta prozedurak (eskariak, bideratzeak, ebazpena).  

14 Planean jokabide berezia aurreikusi da 2 Helburuko landa-eremuentzat. 2 Helburuko landa-
eremuak (EE) 1260/1999 Araudiko 4. artikuluaren 6 eta 9 ataletako irizpideak betetzen dituzten 
udalerriez osaturik daude. Udalerri horiek Batzordearen 2000/264/EEE Erabakiaren bidez aukeratuak izan 
dira. EAEn 2 Helburuko landa-aldeak hiru lurraldeetan aurkitzen dira, 3.958 km2-ko azalera hartuz 
(EAEko azaleraren %55). Hala ere, bertako populazioa 74.144 biztanlekoa da, EAEko populazio osoaren 
%3,5. Bestalde, Planean aurreikusitako ekintzen finantzaketa publiko gehiena, komunitarioa zein 
autonomikoa, itzultzekoak ez diren laguntza zuzenen bidez burutu da. Dena den, beste modu batzuk ere 
posibletzat jo izan dira, hala nola, hobariak interesetan, finantza-bermeak, kapitalean partaidetza, 
itzultzeko laguntzak, edo finantzaketa beste modu batzuk (Eusko Jaurlaritza (2004d).  

15 LGIPak finantza-dokumentu bakar batean bildu ditu landa-garapenaren inguruan burutu 
beharreko ekintza guztiak.   
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Plan honek izaera interinstituzionala izan du16. Eusko Jaurlaritza  arduratu da  

LGIPa garatzen duten oinarrizko arauak argitaratzen eta gero Foru Aldundi bakoitzak, 

foru-dekretuen bidez, arau horiek lurralde bakoitzeko egoerara egokitu ditu. Azken 

finean, lurralde bakoitzeko Foru Aldundiak izan dira landa-politika gauzatu dutenak 

Laguntzen Dekretuen bidez 17. 

EAEko 2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Plana hiru esparrutan 

eragina izatera zuzendua egon da: esparru sozioekonomikoan (produkzioa eta errenta 

gehituz), ingurumen-esparruan (praktika ekologikoagok erabiliz eta ingurumena 

balorizatuz) eta lurralde-esparruan (hiri- eta landa-eremuen artean oreka handiagoa 

lortzeko EAEn). 

12.4.1. EAEko lehen sektorearen diagnostikoa  

2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Planak (LGIP) EAEko lehen 

sektorearen diagnostikoa burutzean (ahuleziak, arriskuak, sendotasunak eta aukerak 

adieraziz), basoen alde produktiboaz gain, kontuan hartu ditu basoek eskaintzeko gai 

diren funtzio ekologiko eta sozialak. 12.2. taulak diagnostiko horretan baso-

sektorearekin erlazio estuena duten ideiak biltzen ditu.  

Populazioaren zahartze-prozesua da lehen sektoreak duen ahulezia handiena; 

horrekin batera, eta hiriekin alderatuz, azpiegitura eta oinarrizko zerbitzuetan (osasuna, 

hezkuntza, …) landa-eremuek gabezia handiak dituzte. Lehen sektorearentzat 

nekazaritza-lurrek jasaten duten presioa, gaurko garapen-eredua eta mundu-

                                                 

16 Planak izaera interinstituzionala izan du, bere kudeaketan Eusko Jaurlaritzak, hiru Foru 
Aldundiek, Landa Garapeneko Elkarteek eta Mendikoik (EAEn landa-garapena sustatzeko Zentroa) parte 
hartu baitute. Planaren gauzatzea era deszentralizatuan egin da EAEko lurralde osoan banaturik dauden 
Eskualdeko Nekazaritza Bulegoen bidez (21 guztira). Plana osatzen duten neurriak kudeatzeko 
eskuduntzak zenbait administrazioren  artean banaturik egoteak plangintza- eta koordinazio-ahalegin 
handia eskatu du.  Plan hau egiterakoan ere hainbat eragilek hartu zuten parte: Eusko Jaurlaritza eta Foru 
Aldundietako nekazaritza-politikako arduradunek, nekazaritza-sindikatuek, Nekazaritza Ekologikoaren 
Behin-behineko Kontseiluak, Nekazaritza Kooperatiben Federazioak, Euskal Basozainen 
Konfederazioak, Zuraren Sektorearteko Mahaiak,… (Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo 
Rural, 2003). 

17 EAEk duen antolakuntza politikoa dela eta, nekazaritzako eta landa-garapeneko eskuduntzak 
Eusko Jaurlaritzaren eta lurralde historikoetako hiru Foru Aldundien artean banaturik aurkitzen dira. Gai 
batzuetan duten eskumen esklusiboa eta autonomia fiskala erabiliz, lurralde historikoek nolabaiteko 
askatasun-maila dute oinarrizko arautegia egokitzeko. Hori dela eta, laguntzak jasotzeko baldintzetan 
lurraldeen artean zenbait desberdintasun agertzen dira batzuetan.  
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merkataritzaren liberalizazioa arrisku  moduan agertzen dira. Funtzio ekologiko eta 

sozialak, aldiz, sendotasunen (basoen izaera multifuntzionala) eta aukeren 

(naturaguneen eskari soziala, landa-turismoa garatzeko aukerak) aldean agertzen dira. 

12.2. taula. Lehen sektorearen egoeraren diagnostikoa 

Ahuleziak Sendotasunak 

.Nekazaritza-populazioaren zahartzea. 

.Nekazaritza-ustiategien egitura 
minifundista. 

.Azpiegitura eta ekipamendu eskasia. 

 

 

.Nekazaritza eta Basogintzaren 
Lurraldeko Sektore Plana indarrean. 

.Euskal basoen izaera multifuntzionala. 

.Zur-eskari egonkorra inguruan. 

.Lurraren okupazioari presioa kentzearen 
aldeko politika instituzionala.  

Arriskuak Aukerak 

.Hiri/industria garapenean oinarritutako 
ereduen nagusigoa gizartean. 

.Presio handia nekazaritza- eta baso-
lurretan hirigintzak eta azpiegiturek 
eraginda. 

.Nekazaritza-merkatuen 
internazionalizazioa eta liberalizazioa. 

.Zur-eskari geroz eta handiagoa mundu 
mailan. 

.Altzari-industriarentzat kalitatezko zur-
produkzioa. 

.Ondo zaindutako  naturaguneen eskari 
soziala. 

.Landa-turismorako aukerak paisaia eder 
eta natura aberatseko aldeetan. 

Iturria: (Eusko Jaurlaritza, 2006a) oinarritzat harturik egina. 

Diagnostiko hau 2000. urtearen inguruko egoeran oinarriturik egina izan da, 

baina bertan adierazitako ezaugarriek gaur egun ere indarrean jarraitzen dute lehen 

sektorean. Demografia eta lurraldea aldagaietan sakonduz, Murua et al.-ek (Eusko 

Jaurlaritza, 2006c) lehen sektoreko jardueren murrizketak izango lituzkeen ondorio 

ekonomiko eta sozialei buruz egindako ikerketa-lanean ere aspektu berberak 

nabarmentzen dira. Aldi berean, egile horiek lehen sektoreak betetzen dituen 

garrantzizko funtzio ekologiko eta sozialak baloratu beharra azpimarratzen dute. 

LGIPak baso-sektorearen arazo larrienen artean, minifundismoa eta orografia 

malkartsuaz gain, basoen gehiegizko monoespezifizitateak dakartzan arriskuak eta 

espezie batzuetan erabiltzen diren ekoizpen-metodoak aipatzen ditu. Era berean, 

multifuntzionaltasunak ekar ditzakeen onurak aintzakotzat hartzen ditu: «Dena den, 
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sektore honen aukerak handiak dira, zeren basoak, euren izaera multifuntzionala dela 

eta, funtzio sozioekonomiko inportanteak betetzen dituzte eta landa-ingurunea garatzen 

laguntzen dute» (Eusko Jaurlaritza, 2006a:35). Planak baso-kudeaketa iraunkorra 

lortzeko irizpide eta adierazleak aplikatu beharraz hitz egiten du. Ildo honetan, Helsinki 

eta Lisboako Konferentzietan ezarritako printzipioak betetzea izan du helburu. 

Konferentzia hauetan, lehenago aipatu bezala, 1992an Rioko Goi-bileran basoen 

kudeaketa iraunkorra lortzeko ezarritako printzipioak Europako basoetarako egokitu 

ziren. 

12.4.2. Baso-sektorea EAEko 2000-2006 aldiko Landa Garapen Iraunkorraren 

Planean  

EAEko 2000-2006 aldiko Landa Garapen Iraunkorraren Planak baso-sektoreari 

Neurri bat (VIII Neurria) eskaini dio. Neurri horren barruan Planak, Europako 

Batasuneko 1257/99 Araudiak egiten duen bezala, hiru atal hartu ditu kontuan: 

basogintza (VIII.a), nekazaritza-lurren oihaneztapena (VIII.b) eta basoen funtzio 

ekologikoa eta babeslea bermatzeko laguntzak (VIII.c). Lehen biak, aurreko aldian ere 

egondako programen jarraipena izan dira. Bestalde, Planean bildutako laguntzek (hiru 

ataletakoak) bat etorri behar izan dute euskal baso-sektorean eragina duten beste Plan 

eta adierazpen batzuk aldarrikatzen dutenarekin. Konkretuki (Eusko Jaurlaritza, 2006a): 

-Ezin izan dute Euskadiko Baso Plangintzan ezarritako helburuen aurka joan. 

-Laguntza hauek Europako Batasunaren nazioarteko konpromisoak errespetatu 

behar izan dituzte, tokiko baldintzetara egokituz eta ingurumenarekin 

bateragarritasuna agertuz. 

-Laguntzak baso-kudeaketa iraunkorrerako irizpideak –Helsinki eta Lisboako 

Ministro Konferentzietako akordioetan oinarrituak– eta Zertifikazio-Sistema 

Paneuroparraren eskakizunak betetzera zuzenduta egon dira. Beraz, Planak 

baso-jabeek eta industriak bultzatutako PEFC zertifikazio-sistema indartu du. 

Planak, baso-sektoreak dituen erronka berriei erantzungo dien baso-politika 

egokia finkatu nahi izan du laguntzen bidez. Laguntza hauen helburua landa-

eremuetako basoen funtzio ekonomiko, ekologiko eta sozialak mantentzeko eta 

garatzeko ekarpena egitea izan da. Laguntza hauek, Planaren arabera, hurrengo 
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helburuak betetzera zuzendu dira: baso-kudeaketa iraunkorra, baso-baliabideak 

mantentzea eta hobetzea, eta baso-azaleraren gehikuntza. 

Basoen funtzio ekologikoei dagokienez, nahiz eta VIII.c Neurria zuzendu den 

bereziki ingurumen-osagaiak bultzatzera, beste bi neurrietan sustatutako ekintza batzuk 

ere (oihaneztapenak batik bat) eragin zuzena izan dute funtzio horiengan. Beraz, 

hurrengo lerroetan, aipatutako hiru Atal edo Neurriak aztertuko ditugu. 

i. Basogintzarako laguntzak  

Neurri honen (VIII.a Neurria) helburu nagusiak, baso-azalera gehitzea eta baso-

produkzioaren (zuraren) balio erantsia gehitzea izan dira18. Helburu horiek lortzeko 

laguntzak hiru ekintza mota burutzera zuzendu dira: oihaneztapenak, baso-tratamenduak 

(garbiketak, inausketak, bakanketak,...) eta bide berrien eraikuntza.  

Lehenengo ekintzari dagokionez, 2000-2006 aldian oihaneztatutako hektarea 

kopurua 50.000ra heltzea aurreikusten zuen Planak (adierazi gabe zein izan zitekeen 

hazkunde azkarreko eta hazkunde ertain eta geldoko espezieen ehunekoa kopuru 

horretan). Oihaneztapenari dagokionez, partikularrek eta erakunde pribatuek burututako 

inbertsioetan laguntza gastuen %85erainokoa izan zitekeela ezartzen zuen, eta hazkunde 

ertain eta geldoko espezieak erabiliz gero, %100erainokoa. 

Bestalde, 190.000 hektareako azalera tratatzea aurreikusten zen Planean, modu 

horretan kalitate hobeko zura lortu ahal izateko. Azkenez, nahiz eta baso-pistak 

lurzoruan eta paisaian duten eragin negatiboa baso-foro guztietan aipatu, Planak 690 

km. bide berri zabaltzea aurreikusten zuen, produkzio-funtzioari eskainiz lehentasuna. 

Basogintzarako laguntzen atalari dagokionez, Planak finantza-taula hau aurkeztu 

du, bertan finantzaketa urte bakoitzeko eguneko prezioetan adieraziz:  

  

 
 
 
 

 
                                                 

18 Laguntza hauek (EE)1257/99 Araudiko 30. artikuluak biltzen ditu. 
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12.3. taula. 2000-2006ko LGIPa: Basogintzarako laguntzen finantza-taula 
(milaka eurotan) 

GASTU  PUBLIKOAK 
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A
 

GASTUAK 
GUZTIRA G. PUBLIKOAK 

GUZTIRA 

EBren 
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FORU 
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2000 4.101,49 %13 1.727,89 %42 863,94 %50 863,94 %50 2.373,60 %58 

2001 4.448,48 %14 1.868,83 %42 934,41 %50 934,41 %50 2.579,65 %58 

2002 4.547,23 %14 1.910,31 %42 955,15 %50 955,15 %50 2.636,91 %58 

2003 4.648,41 %14 1.952,82 %42 976,41 %50 976,41 %50 2.695,59 %58 

2004 4.752,04 %15 1.996,35 %42 998,17 %50 998,17 %50 2.755,68 %58 

2005 4.857,80 %15 2.040,79 %42 1.020,39 %50 1.020,39 %50 2.817,00 %58 

2006 4.966,16 %15 2.086,31 %42 1.043,15 %50 1.043,15 %50 2.879,85 %58 

GUZ
TIRA 

32.321,64 %100 13.583,34 %42 6.791,67 %50 6.791,67 %50 18.738,30 %58 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, 2006a. 

Taulan ikus daitekeenez, 2000-2006 aldirako aurreikusitako gastuen (32 milioi 

euro) ia erdiak (%42), finantzaketa publikoa izan du, Europako Batasunaren laguntza 

gastu publikoaren erdia izanik. Laguntza publikoen beste erdiaren finantzaketa Foru 

Aldundien ardura izan  da. Azkenez, ekimen pribatuak gastuen %58 finantzatu du.  

ii.  Nekazaritza-lurrak oihaneztatzeko laguntzak 

Neurri honen (VIII.b Neurria) helburua nekazaritza-lurren erabilera baso-

erabilerara aldatzea izan da, lur horiek oihaneztatzeko laguntzak eskainiz19. Urteko 

4.000 ha. nekazaritza-lur oihaneztatzea aurreikusten zuen Planak, baina, hemen ere, 

zehaztu gabe espezie ezberdinen ehunekoa. Hazkunde ertain –35 eta 60 urte bitarteko 

mozketa-txandakoak– eta hazkunde geldoko –60 urtetik gorako txandakoak– espezieen 

kasuan subentzioa inbertsoaren %100ekoa izan zitekeen. Hazkunde azkarreko 

espezieetan –15 eta 35 urte bitarteko txandakoak– subentzioa inbertsoaren %50eraino 

hel zitekeen. 

                                                 

19 Laguntza hauek (EE) 1257/99 Araudiko 31. artikuluan ezarritakoaren arabera eskaini dira. Oro 
har, Araudi horrek 1992koan (2082/92 Araudia) ezartzen ziren baldintzak eta laguntzak mantendu ditu.  
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Oihaneztapenak eragindako diru-sarreren galerengatik sari konpentsatzaileak  

ezartzen dira 20 urterako. Europako Batasunaren landa-garapeneko 1257/99 Araudia 

aztertzean aipatu den bezala, nekazarientzat edo nekazarien elkarteentzat sari horren 

gehienezko kopurua, hektareako, 725 €tan ezarri zen eta 185 €tan zuzenbide pribatuko 

beste edozein pertsonarentzat. Era berean, landaketa burutu ondoren, mantentze-lanetan 

egindako gastuen %70eraino iritsi zitekeen subentzioa, bost urterainoko epean. Dena 

den neurri honetako laguntzetarako eskubidea izateko, zenbait baldintza bete beharra 

ezartzen zuen Planak. EAEko nekazaritza-politikaren, baso-politikaren eta ingurune 

naturalaren kontserbaziorako politikaren norabideak, eta landa-lurrei buruz 

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak ezartzen duena  kontuan 

hartuz20, laguntza hauetatik kanpo geratu dira hurrengo kasuetan egindako 

oihaneztapenak (Eusko Jaurlaritza, 2006a):  

-Nekazaritzarako gaitasun handia –labore tradizionalentzat zein larreak 

mantentzeko– duten lurretan burututako oihaneztapenak. Geroago ikusiko 

denez, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak babes 

handiko tratamendua eskaintzen die lur hauei. 

-Oihaneztapena burutzeak lurzoruaren kontserbazioa eta erregimen hidrologikoa 

arriskuan jarriko dituen prestatze-lanak eskatu dituenean. 

-Paisaia berezietan, aztarna arkeologikoetan, etab., inpaktu negatibo argia izan 

zezaketen oihaneztapenak. 

-Ingurumen Inpaktuko Ebaluazio faboragarria lortu ez duten oihaneztapenak, 

ebaluazio hori derrigorrezkoa izan den kasuetan. 

-Ibaiertzetan eta beste toki berezi batzuetan hazkunde ertain edo geldoko espezie 

hostozabalak erabili ez dituzten oihaneztapenak. 

-Lurra prestatzeko lanetan Nekazaritza Sailek ezarritako norabideak 

(makineriaren erabilerari buruz, etab.) bete ez dituzten oihaneztapenak. 

                                                 

20 Nekazaritzako eta Basogintzako Politiken eta Sektore Planaren norabideez gain, 
aurrekontuaren mugak ere aipatzen ziren landa-garapeneko Planean oihaneztapen horiek laguntzetatik 
kanpo uzteko arrazoi moduan. 

 



                                                             12. Baso-politikaren aplikazio-esparrua: landa-garapena     

  314 

Beharrezkoa izan da, gainera, oihaneztapenetan erabilitako espeziea gunera 

egokitzea. Egokiak ez diren espezieen bidezko oihaneztapenek -kontuan hartu gabe 

espezie autoktonoak edo aloktonoak diren- ez dute subentziorako eskubiderik izan. 

Nekazaritza-lurren oihaneztapenari dagokionez, lehen irakurketa batean 

ingurumen-osagaiak oso kontuan hartzen direla pentsa badaiteke ere, laguntzetarako 

eskubidea izateko jarritako baldintza ekologikoak gutxieneko mailan kokatzen dira. 

Dena den, kontuan izanik nekazaritza-lurrak baliabide oso urria direla EAEko toki 

askotan, erabilera horretarako gaitasun handieneko lurren oihaneztapena laguntzetik 

kanpo uztea aspektu positibotzat har daiteke, bai ingurumenaren aldetik eta bai 

nekazaritza-sektorea  bultzatzea helburu duten eragileen ikuspuntutik. Ondoko taulak 

biltzen du nekazaritza-lurren oihaneztapenari buruzko neurriari loturiko finantza-taula, 

finantzaketa urte bakoitzeko eguneko prezioetan adieraziz.  

12.4. taula. 2000-2006ko LGIPa: Nekazaritza-lurren oihaneztapenari buruzko 
finantza-taula  (milaka eurotan) 

GASTU  PUBLIKOAK 
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A
  

GASTUAK 
GUZTIRA G. PUBLIKOAK 
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ALDUNDIAK 
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2000 5.659,09  %11 1.998,08 %35 999,04 %50 999,04 %50 3.661,01 %65 

2001 7.119,65 %14 2.803,54 %39 1.401,77 %50 1.401,77 %50 4.361,11 %61 

2002 7.277,72 %14 2.865,78 %39 1.432,89 %50 1.432,89 %50 4.411,93 %61 

2003 7.439,67 %15 2.929,56 %39 1.464,78 %50 1.464,78 %50 4.510,10 %61 

2004 7.605,50 %15 2.994,85 %39 1.497,42 %50 1.497,42 %50 4.610,64 %61 

2005 7.774,77 %15 3.061,50 %39 1.530,75 %50 1.530,75 %50 4.713,26 %61 

2006 7.948,20 %16 3.129,80 %39 1.564,90 %50 1.564,90 %50 4.818,39 %61 

GUZ
TIRA 

50.824,62 %100 19.783,14 %39 9.891,57 %50 9.891,57 %50 31.041,48 %61 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, 2006a. 

  Kasu honetan, 2000-2006 aldirako aurreikusitako gastu osoa (ia 51 milioi euro) 

Basogintzarako laguntzen kasuan baino handiagoa izan da, baina finantzaketa publikoa 

urriagoa (%39). Europako Batasunak erdia finantzatu du, beste erdia Foru Aldundien 

esku geratuz. Beraz, ekimen pribatua egin da gastuen %61en kargu.  



                                                             12. Baso-politikaren aplikazio-esparrua: landa-garapena     

  315 

iii.  Basoen funtzio ekologiko eta babeslea bermatzeko laguntzak 

Basoen izaera multifuntzionalean oinarriturik eta baso batzuen funtzio ekologiko 

eta babeslearen interes publikoa kontuan hartuz, EAEko 2000-2006ko Landa Garapen 

Iraunkorraren Planak laguntzak ezarri zituen baso horiek kontserbatzeko eta 

hobetzeko21. Neurri honetan (VIII.c. Neurria) bildutako laguntzen helburu nagusia balio 

ekologiko, babesle edo sozial handia izan eta errentagarritasun ekonomiko zuzena 

lortzen ez duten basoei laguntzak eskaintzea izan da, balio horiek mantendu eta 

indartzeko22.   

Basoen funtzio ekologiko eta babeslea bultzatzea helburu duten laguntzak Foru 

Aldundiaren eta baso-jabeen arteko kontratuen bidez ezarri behar izan dira kasu 

bakoitzean. Europako Batasunaren landa-garapeneko 1257/99 Araudia aztertzerakoan 

ikusi den bezala, 40€ eta 120€ arteko laguntza, urteko eta hektareako, ezartzen zen 

Planean hurrengo ekintzengatik: ezaugarri ekologiko nabarmenak dituzten basoetan 

burututako kontserbazio-lanengatik, arrazoi ekologikoak edo paisaiari loturikoak direla 

medio basoa mozterakoan edo oihaneztatzerakoan ezar zitezkeen murrizketengatik, 

baso-ustiapenean inpaktu gutxiko teknikak erabiltzeagatik eta suebakiak sortu eta 

mantentzeagatik. Planean hobekuntza ekologikora 5.000 hektareako baso-azalera 

zuzentzea aurreikusten zen. 12.5. taulan biltzen da Neurri honen finantzaketa, urte 

bakoitzeko eguneko prezioetan adieraziz. 

Beste bi neurriekin alderatuz, neurri honetara zuzendutako fondo kopurua askoz 

urriagoa izan da, ez baita 7 milioi eurora heldu. Aldiz, gastuen finantzaketa publikoa 

beste bietan baino handiagoa izan da, %76ra helduz. Europako Batasunak eta Foru 

Aldundiek erdibana finantzatu dute burututako gastu publikoa, %49 eta %51, hurrenez 

hurren. Enparaua (%24) ekimen pribatuaren kargu izan da.  

 

                                                 

21 Basoen funtzio ekologiko eta babeslearen interes publikoa erabakitzeko irizpide hauek 
aplikatu dira: basoak arro hidrografikoen goi-ibarretan kokatzea, lurzorua higaduraren aurka babesteko 
egiten duten ekarpena, uren kalitatea zaintzeko egindako ekarpena, interesgarritzat deklaratutako fauna 
eta floraren habitat izatea, habitaten Zuzentarauko landare-formazioa izatea. 

22 Neurri honetako laguntzak (EE) 1257/99 Araudiko 32. artikuluaren arabera ezarri dira. 
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12.5. taula. 2000-2006ko LGIPa: Basoen funtzio ekologiko eta babeslea 
bermatzeko laguntzak  (milaka eurotan) 

GASTU  PUBLIKOAK 
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2000 918,29  %13 694,50 %76 336,96 %49 357,54 %51 223,79 %24 

2001 940,84 %14 711,56 %76 345,23 %49 366,32 %51 229,28 %24 

2002 961,72 %14 727,35 %76 352,89 %49 374,45 %51 234,37 %24 

2003 983,13 %14 743,54 %76 360,75 %49 382,79 %51 239,59 %24 

2004 1.005,06 %15 760,12 %76 368,79 %49 391,32 %51 244,93 %24 

2005 1.027,41 %15 777,03 %76 377,00 %49 400,02 %51 250,38 %24 

2006 1.050,34 %15 794,36 %76 385,41 %49 408,95 %51 255,97 %24 

GUZ
TIRA 

6.886,82 %100 5.208,48 %76 2.527,06 %49 2.681,41 %51 1.678,33 %24 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, 2006a. 

12.5. 2000-2006ko LGIPko baso-neurrien aplikazioa Bizkaian: funtzio ekologikoen 

tratamendua  

Europako Batasunak bere landa-garapeneko Araudian, eta ondoren Eusko 

Jaurlaritzak Landa Garapen Iraunkorraren Planean zehaztutako neurriak praktikara 

eramaten Bizkaiko Foru Aldundia arduratzen da baso-laguntzei buruz argitaratzen 

dituen Dekretuen bidez, bertan neurri horiek Bizkaiko baso-sektorearen baldintza eta 

ezaugarrietara egokituz23.  

Orain Bizkaiko lurraldean indarrean dagoen 2005eko Dekretuak24 

basogintzarako laguntzak oihaneztapenetan egindako inbertsioetara25, mantentze-

                                                 

23 2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Planeko baso-neurriak EAEn uztailaren 28ko 
166/2000 Dekretuaren bidez onartu ziren. Gero Foru Aldundiak euren Dekretuak argitaratuz joan dira, 
Aldundiek baitute lurralde historiko bakoitzean baso-jarduera planifikatzeko eta kudeatzeko ardura. Hala 
ere, lehenago aipatu bezala, hiru lurraldeetan onartutako arautegiak oso antzerakoak izan dira. 

24 «Foru Aldundiaren 2005eko otsailaren 15eko 13/2005 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko basoak artatzeko eta garatzeko Diru-laguntzen araubidea ezartzen duena, BAO 66. zkia. 
2005, apirilak 8». Dekretu horren zenbait alde garatzeko, Foru Agindu bat argitaratu da: «Otsailaren 17ko 
1.066/2005 Foru Agindua, Bizkaiko Lurralde Historikoko basoak artatzeko eta garatzeko laguntzen 
araubidea ezarri duen otsailaren 15eko 13/2005 Foru Dekretua garatzen duena». Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntzek, EBko Landa Garapeneko Araudian (1257/99) eta EAEko 2000-2006ko Landa 
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lanetan egiten diren gastuetara eta baso-produktuen bilketa, eraldaketa eta 

merkaturatzea hobetzea helburu duten inbertsioetara zuzentzen ditu.  

Basoen funtzio ekologikoa aipatzean, Dekretuak laguntzen helburua basoen 

oreka ekologikoa mantentzea eta hobetzea dela adierazten du, betiere baso horien 

funtzio ekologiko edo babeslea interes publikokoa denean (Bizkaiko Foru Aldundia, 

2005a: 4. artikulua). Arlo honetan zuhaizti zaharren kontserbazioak hartzen du garrantzi 

handiena. Lurralde osoan zehar zabalduta dauden hostozabaleko arboladi zaharren 

kontserbazioa garrantzitsutzat jotzen da biodibertsitatea babestu ahal izateko26. Funtzio 

ekologikoa bermatzeagatik jabeei egingo zaizkien ordainketak, esan bezala,  aurretiaz  

baso-administrazio eta onuradunen artean adostutako kontratuen bidez finkatu behar 

dira. Aplikatutako neurriek sortutako gastuen eta kontratuan ezarritako baldintzen 

arabera, eta EBko Araudia eta EAEko 2000-2006ko LGIPa jarraituz, laguntzen 

gutxieneko eta gehienezko zenbatekoak, urteko eta hektareako, 40€ eta 120€ bitartean 

ezarri dira Bizkaiko Dekretuan ere (ikus 6. eranskina). Kontratuak, gutxienez, landa 

garapeneko programaren bukaerara arteko iraupena izan behar du. Hurrengo puntuan 

LGIParen emaitzak aztertzean aipatuko denez, 2000-2004 aldian ez da, ez Bizkaian ez 

EAE osoan, basoen helburu ekologikoak bermatzera zuzendutako kontraturik sinatu.  

2005eko Dekretuak Bizkaiko baso-sektoreari loturiko alderdi esanguratsuenak 

aipatzen ditu, besteak beste, Europako Batasunaren landa-politika, populazioaren egoera 

eta banaketa Bizkaiko landa-eremuetan, baso-azalerak duen garrantzia bere hedadura 

handia dela-eta (ia lurraldearen %60) eta landa-ekonomiei baso-sektoreak egiten dien 

ekarpena. Aspektu orokor hauez gain, basoen funtzio ekologiko eta sozialei buruzko 

                                                                                                                                               

Garapen Iraunkorraren Planean agertzen den ildoa jarraitzen dute. Dena den Bizkaiko 2005eko Dekretuan 
laguntza horiek lau talde handi hauetan banaturik agertzen dira: (i) oihaneztapenerako laguntzak, (ii) 
basoen mantentze eta hobekuntzarako laguntzak, (iii) baso-bideak, eta (iv) beste laguntza batzuk. 

25 Oihaneztapenetan egindako inbertsioetan, landaketaren kostuaz gain, lurraren prestatze-lanak, 
landareen hornikuntza eta itxitura sartzen dira. Oihaneztapena nekazaritza-lurretan burutzen denean, 
landatutako hektareako urteko sari bat kontsideratzen da, gehienez hogei urteko epean, nekazariek 
jasandako diru-sarreren galerak estaltzeko. Sari hau, EBko Araudian eta EAEko 2000-2006ko LGIPan 
ezarri bezala, gehienez ere 725 €koa izango da nekazarien kasuan (2. artikulua). Horrez gain, landatzen 
den sailak nekazaritza-lur kontsiderazioa izateko baldintza batzuk bete beharra du (ikus 4. eta 5. 
eranskinak). Dekretuaren 8. artikuluak baso-kudeaketa iraunkorreko Plan Teknikoak ere %50eraino 
subentziona daitezkeela ezartzen du. 

26 Biodibertsitatea sustatzeko lursailen sarean sartzeko basoek gutxieneko baldintza batzuk bete 
behar dituzte. Hauek dira esanguratsuenak: (i) ezingo da zuhaitz zaharrik moztu ez hildako zurik atera 
basotik, (ii) basoen azaleraren %60k zuhaiztua izan behar du, eta (iii) gutxienez 5.000 m2 -ko azalerako 
basoak izan behar dute (Bizkaiko Foru Aldundia, 2005a:29. artikulua). 
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aipamen esplizitua egiten du Dekretuak: Lisboako Konferentzian basoen kudeaketa 

iraunkorraren inguruan adostutako irizpideak bete beharra, basoen garrantzia 

ingurumenaren kontserbazioan, eta populazio osoarentzat aisialdi eta jolaserako aukerak 

eskaini beharra (Bizkaiko Foru Aldundia, 2005a). Nahiz eta Dekretuak asmo hauek 

agertu hasieran, bertan proposatutako neurriak eta laguntzak ez dira aski baso-

sektorearen norabidea bide tradizionaletik aldentzeko. Gainera, kontuan izan behar da 

sarritan neurriak ez direla modu egokian betetzen eguneroko jardueran.  

Onartu behar da, dena den, Dekretuak oihaneztapen batzuk laguntzarik gabe utzi 

dituela (8. artikulua). Nahiz eta beste kasu batzuetan ere aplikatzen den neurri hau, 

garrantzi handienekoak hurrengo hiru hauek dira27. Alde batetik, lurraren prestatze-

lanek lurzoruaren kontserbazioa eta ur-erregimena arriskuan jartzen dituztenean. 

Horretarako, makineriaren erabilera arautzen da basoen aldaparen  arabera. Tamalez, 

praktikan gutxitan betetzen dira ezarritako arauak28. Beste alde batetik, ibaiertzetan eta 

beste toki berezi batzuetan hazkunde ertain edo geldoko espezie hostozabalak erabiltzen 

ez dituzten landaketak ere laguntzarik gabe utzi dira29. Aurrekoaren antzera, hemen ere, 

ez-betetzeak usu gertatzen dira. Azkenez, nekazaritzarako egokienak diren lurren 

oihaneztapenak ere laguntzetatik kanpo utzi ditu arauak. Honi dagokionez, nekazaritza-

sindikatuek sarritan kritikatu dute lur horiek pinuak edo eukaliptoak landatzeko erabili 

izana. 

Baina jabeei eskainitako subentzioek uzten dute argien baso-politikak bide 

tradizionala jarraitzen duela. Ondoko taulak biltzen ditu subentzio horien zenbatekoak, 

burututako lanaren arabera.  

 
 

                                                 

27 Hiru hauez gain,  paisaia apartekoetan, aztarna arkeologikoetan, monumentuetan, etab., kalte 
nabaria eragin dezaketen oihaneztapenak eta, derrigorrezkoa den kasuetan, ingurumen-inpaktuko 
ebaluazioa gainditzen ez dutenak ere laguntzetatik kanpo geratu dira. 

28 Basoetako maldetan makineriarekin aritzeko ezarritako mugak lurraren baldintza 
hoberenetarako ezartzen dira. Beraz, euria edo lurraren hezetasuna handia denean, lan hauek gelditu egin 
beharko lirateke, makinen eraginagatik lurzoruaren  azaleko geruzaren erabateko galera ekiditeko. Baina, 
esan bezala, praktika desegokiak arrunt bilakatu dira baso-jardueran. 

29 Ibaiertzetan lehendik dagoen landaretza errespetatu behar da eta debekaturik dago makina 
astunak  erabiltzea ubidetik bost metroko distantzian, bi aldeetan. 
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12.6. taula. Bizkaian subentzionatutako baso-lanak (2005-2006 jarduera-aldia) 

Oihaneztapena 

Espeziea Subentzioaren  % 

Hazkunde azkarra %35 

Itsas pinua %50 

Hazkunde ertaina %60 

Hazkunde geldoa %85 

Lanak: garbiketa 

Espeziea Subentzioaren  % 

Hazkunde azkarra eta ertaina %40 

Hazkunde geldoa %50 

Lanak: lehen inausketa, lehen bakanketa eta garbiketa 

Espeziea Subentzioaren  % 

Hazkunde azkarra %40 

Hazkunde ertain eta geldoa %40 

Lanak: bigarren inausketa eta garbiketa 

Espeziea Subentzioaren  % 

Hazkunde azkarra %40 

Hazkunde ertain eta geldoa %40 
Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia (2005a) eta Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederakundea 

(www.basoa.org).  

12.6. taulan ikus daitekeenez, hazkunde azkarreko espezieak erabiliz egindako 

inbertsioek %35eko subentzioa jasotzeko eskubidea dute. Hazkunde ertain eta geldoko 

espezieak erabiltzen dituzten inbertsioek subentzio handiagorako eskubidea dute, %60 

eta %85 hurrenez hurren, baina laguntza urriegia, hala ere, baso-jabeak espezie hauek 

erabiltzera bultzatzeko (ikus 7. eranskina ere). Gainera, hasierako inbertsioaren ondoren 

subentzionatzen diren gastuei dagokienez, ez dago ia alderik oihaneztapen-moten 

artean. Lehen garbiketa egiterakoan soilik jasotzen dute subentzio handiagoa hazkunde 

geldoko espezieek: %50ekoa, hazkunde azkar eta ertainekoek %40koa jasotzen duten 

bitartean. Lehen eta bigarren inausketa garaian burutu beharreko lanengatik, ordea, 

%40ko subentzioa berdina da espezie guztientzat. Kontuan hartu behar da aipatutako 

subentzio hauek guztiak %10eko gehikuntza dutela inbertsioa babes-erregimena duten 

naturaguneetan burutzen direnean. 
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Beraz, nahiz eta Dekretuak bere asmo-adierazpenean baldintza orokor moduan 

laguntza mota guztiek landa-aldeetako basoen funtzio ekonomiko, ekologiko eta 

sozialak mantentzeko eta garatzeko ekarpena egingo dutela aldarrikatu, baso-kudeaketa 

iraunkorra sustatu ahal izateko modu horretan, subentzio-politikak, nagusiki, funtzio 

ekonomikoa segurtatzea du helburu. Hazkunde ertain eta geldoko espezieei eskaintzen 

zaien subentzio handiagoa ez da nahikoa, inbertsioaren epe luzeagoagatik, espezie 

horien errentagarritasun ekonomikoa hazkunde azkarrekoekin lor daitekeenarekin 

parekatzeko. Orain arteko emaitzek erakusten dutenez, subentzio hauek ez dira 

eraginkorrak Bizkaiko baso-sektorearen dibertsifikazio-maila, espezieei dagokienez, 

modu nabarmenean gehitzeko.  

12.6. 2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Planaren emaitzak  

EAEko 2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Planaren emaitza fisikoak 

eta finantzarioak, eta bere ondorio ekonomiko, ekologiko eta sozialak ebaluatzeko 

sortutako taldeek bi ebaluazio burutu dituzte orain arte30: 2000-2002 aldiari dagokion 

Bitarteko Ebaluazio-Txostena31  eta 2000-2004 aldia kontuan hartzen duen Bitarteko 

Ebaluazio-Txostenaren Eguneratzea32. Planaren aplikazioa bukatu ondoren egin 

beharreko ex post ebaluazioa 2008 urtean argitaratuko da.  

Aztertutako aldia (2000-2004) oso laburra da baso-baliabideetan izandako 

aldaketak antzemateko edo baso-sektorearen norabideari buruzko ondorioak ateratzeko. 

Kontuan izan behar da oso luzea izaten dela esparru honetan erabiltzen den denbora-

epea. 2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Plan hau Euskadiko Baso 

Plangintzaren baitan kokatzen da  eta, lehenago ikusi den bezala, Plangintza horrek 35 

urteko denbora-epea erabiltzen du bere aurreikuspen eta plangintza-lanetan. Hala ere, 

                                                 

30 Ebaluazio bi hauek EAEko 2000-2006ko Landa Garapen Iraunkorraren Planaren “bitarteko” 
eta “ex-post” ebaluazioak egiteko metodologia dokumentuan oinarriturik burutu izan dira. Metodologia 
hau, ebaluazio-taldearen, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailaren, eta Planean 
bildutako neurriak kudeatzeko arduradunen artean adostua izan zen. 

31 Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural de la UPV-EHU (Grupo de 
Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2003). 

32 Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural (Grupo de Evaluación de Programas 
de Desarrollo Rural, 2006). 
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Landa Garapen Iraunkorraren Planaren emaitzek azken urteotako joera ezagutzea 

ahalbidetzen dute. 

Kontuan hartu behar da Basogintzako neurriez gain, Planak beste zortzi arlotara  

zuzendutako neurriak ere bildu dituela, guztiak landa-eremuetako jarduera ekonomikoa 

suspertzeko eta, horrekin batera, eremu horietako ingurumena zaintzeko helburuarekin. 

Horregatik, Planaren onuradunen multzoa zabala da: nekazariak, abeltzainak, baso-

jabeak, lehen sektoreko produktuen eraldaketa eta merkaturatzera dedikatzen diren 

enpresak, udaletxeak, Mankomunitateak, etab. Hauez gain, landa-eremuetako 

populazioa ere zeharkako onuradun bihurtzen da, inbertsio publiko eta pribatuen bidez 

abian jarritako proiektuen onura jasotzen duelako. Errenten gehikuntzari dagokionez, 

Planak kontrola ezin dezakeen aldagai nagusi bat sartzen da jokoan: produktuen (zura, 

ardoa, gazta,…) prezioa (Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 

2006). 

Hurrengo bi puntuetan Planaren baso-neurrien aplikazioaren bidez lortutako 

emaitzak azaltzen dira33. Lehenengoan emaitza orokorrak agertzen dira eta bigarrenean 

funtzio ekologikoekin lotura dutenak. 

12.6.1. 2000-2006ko LGIParen emaitza orokorrak 

Euskal Autonomia Erkidegoan 2000-2004 aldian 17.839 ha. oihaneztatu dira eta 

baso-tratamenduak (garbiketak, inausketak, bakanketak,…) burutu dira 94.769 

hektareatan, 12.7. taulan agertzen denez. Guztira, basogintzako eta nekazaritza-lurrak 

oihaneztatzeko neurrien artean, 112.608 hektareatan burutu dira baso-jarduerak aldi 

horretan. EAEn baso-jabetzak duen egitura ere islatzen du taulak. Araban, laguntzak oso 

kopuru antzerakoan banatzen dira baso publiko eta pribatuen artean. Gipuzkoan eta 

Bizkaian, aldiz, jabetza pribatuak duen garrantziaren ondorioz, laguntzen zati handiena 

baso pribatuetara zuzendu da. Baso-azaleran egindako jarduerez gain, basoko bideen 

eraikuntza eta bide hauetan burututako hobekuntza-lanak ere kontuan hartu behar dira. 

914 kilometroetatik 634 Bizkaiko baso publikoetan kokatzen dira. 

                                                 

33 Neurri hauek, aipatutako hirurak dira: VIII.a neurria: Basogintzarako laguntzak; VIII.b 
neurria: Nekazaritza-lurrak oihaneztatzeko laguntzak eta VIII.c Neurria: Basoen funtzio ekologiko eta 
babeslea bermatzeko laguntzak. 
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12.7. taula. 2000-2006ko EAEko LGIParen emaitza fisikoak: 2000-2004 aldian 

laguntzak jasotako baso-azalera 

2000-2004 
Azalera 

Publikoa Pribatua Guztira 

Oihaneztatutako azalera (ha) 3.317 14.522 17.839 

Araba 1.118 1.296 2.414 

Gipuzkoa 280 6.577 6.857 

Bizkaia 1.919 6.649  8.568 

Tratatutako azalera (ha) 23.146 72.433 94.769 

Araba 9.039 9.632 18.671 

Gipuzkoa 1.897 40.529 42.426 

Bizkaia 12.210 22.272 33.672 

Guztira 26.463 86.955 112.608 

Bideak (km.) 720 194 914 

Araba 45 21 66 

Gipuzkoa 41 126 167 

Bizkaia 634 47 681 

Iturria: (Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2006)  

Emaitza finantzarioei dagokienez, 2000-2004 aldian inbertsio publiko eta 

pribatuen artean 71,8 milioi euro inbertitu dira oihaneztapenetan eta basogintzako 

lanetan EAEn34. Sektore pribatuak 53,8 milioi euro inbertitu ditu eta sektore publikoak 

18 milioi euro. Oihaneztapenetan 32,3 milioi euro inbertitu dira eta tratamendu-lanetan 

39,5 milioi euro. 2000. urtean izan ezik, beste guztietan baso-lanetara zuzendutako 

                                                 

34 Honez gain, basoko bideak eraikitzen edo hobetzen burututako inbertsioa 8,6 milioi eurokoa 
izan da eta gehiena, emaitza fisikoetan adierazitakoarekin bat etorriz, Bizkaian burutu da, 6,9 milioi euro 
inbertitu baitira lurralde honetan. Basoko pistetan egiten den inbertsioaren zati handiena inbertsio 
publikoa izaten da. 2000-2004 aldian burututako inbertsio osoaren %80,6 jatorri publikokoa izan da 
(Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2006). 
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inbertsioa handiagoa izan da oihaneztapenetara zuzendutakoa baino35 (Grupo de 

Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2006).  

 Lurraldeka, 12.1. grafikoan agertzen denez, inbertsioaren zati handiena Bizkaiko 

eta Gipuzkoako basoetan burutu da, lurralde hauetan dutelako hazkunde azkarreko 

espezieek garrantzi handiena, eta baso mota hauetan egiten direlako batez ere 

oihaneztapenak eta tratamendu-lanak. 

12.1 grafikoa. 2000-2004 aldian oihaneztapen eta tratamenduetan burututako inbertsioaren 
banaketa lurraldeka 

 

Inbertsioa oihaneztapenetan

13%
44%

43%

Araba Gipuzkoa Bizkaia

Inbertsioa tratamenduetan

8%

41%51%

Araba Gipuzkoa Bizkaia

 
Iturria: Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2006. 

Oihaneztapenetan Bizkaian eta Gipuzkoan antzera inbertitu da 2000-2004 

aldian: %44 eta %43, hurrenez hurren. Baso-tratamenduei dagokienez, Bizkaian 

inbertitu da erdia baino gehiago (%51), baina Gipuzkoan ere lan mota hauetan 

                                                 

35 Oihaneztapenen eta baso-tratamenduen subentzioei dagokienez, 2004an, zegoeneko, 2000-
2006 aldi osorako neurri bi horientzat aurreikusitako gastu publikoa (33,4 milioi euro) baino gehiago 
konprometiturik zegoen, urte horretan 36,5 milioi eurora heltzen baitzen konprometitutako diru kopurua: 
15,1 milioi oihaneztapenetarako eta 21,4 milioi zaintza- eta mantentze-lanetarako. Lurraldeka, 
konprometitutako gastu publikoa honela banatzen da: %57 Bizkaian, %32 Gipuzkoan eta %11 Araban 
(Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2006). Lehen bitarteko ebaluazio-txostenean 
adierazten zenez, 2002 urtearen  amaieran VIII. neurriak, Basogintzak, 2000-2006 aldi osorako 
esleitutako aurrekontu osoaren %79 erabilia zuen zegoeneko (Grupo de Evaluación de Programas de 
Desarrollo Rural, 2003).  
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inbertitutakoa %41era heltzen da. Arabako kasuan, aldiz, hazkunde geldoko 

hostozabalak nagusi izatean, kapitulu hauetan egindako inbertsioek ez dute lortzen 

isurialde atlantikoan hartzen duten garrantzirik. Oihaneztapenen kasuan EAEko 

inbertsio osoaren %13 zuzendu da Arabako basoetara eta %8, besterik ez, tratamenduen 

kasuan. 

Baso-tratamenduen ondorioetariko bat zuraren kalitatea hobetzea da. Lan 

hauetan burututako inbertsioak, jabeek kalitate hobeagoko zura lortu ahal izateko 

zainketa-lanei gero eta garrantzi handiagoa eskaintzen dietela adierazten du. Azken 

urteetan inausketak eta beste basoko lan batzuk egiteko moduan hobekuntzak gertatu 

dira. Gaur merkatuko gama altura (zurgintza) zur-produkzioaren heren bat zuzentzen da 

eta beste heren bat gama ertainera (eraikuntza) zuzentzen da. Enparaua kalitate gutxiko 

zurak osatzen du eta azpiproduktuetarako erabiltzen da (www.mahaia.org).  

Oihaneztatutako azalerari dagokionez, 2000-2004 aldian jaitsiz joan da. 2000. 

urtean 5.000 ha. landatu ziren, baina 2004an 2.500 hektareara jaitsi zen landatutako 

azalera (www.mahaia.org). Oihaneztapenen gutxitzea mozketetan izandako geldialdiaren  

ondorioz etorri da eta hau zuraren prezioaren beherakadak eragin du. Azken urte 

hauetan, 10. kapituluan adierazi den bezala, kanpoko zurak ezarritako lehiaren ondorioz 

bertako zuraren prezioak nabarmen egin du behera eta jabeak mozketak atzeratu dituzte 

salmenta-prezio hobeagoen zain.  

1999an Frantziako Landetako haizete handiak gertatu ziren, zur kantitate 

handiak jarriz merkatuan eta prezioak jaitsaraziz. Baina 2001etik aurrera Asiatik, 

Txiletik, Hegoafrikatik  eta beste toki batzuetatik inportatutako zura hasi zen EAEko 

merkatura sartzen, herrialde horietako produkzio-kostu txikiagoengatik eta euroak 

dolarraren aurrean mantendu duen kotizazioagatik. Honen ondorioz prezioek 

beherakada handia izan dute, 2001etik 2004ra bitartean %25,4 jaitsiz (www.basoa.org). 

2005ean ere prezioek beherantz jarraitu zuten; radiata-zuraren prezioa %14 jaitsi zen 

aurreko urtearekin alderatuz (Eusko Jaurlaritza, 2006d).  

Egoera honek mozketak eta oihaneztapenak atzeratzea ekarri du ondorio 

moduan. Dena den, eta nekazaritza-sektoreko kontuen aurrerapenak adierazten duenaren 

arabera, 2004 eta 2005ean mozketak burutzeko baimenek berriro egin dute gora ez 

aurreikustean baso-jabeek prezioen susperraldirik epe laburrean (Eusko Jaurlaritza, 

2006d). Lehenago ere aipatu den bezala, nahiz eta prezioak maila baxuan jarraitu, 



                                                             12. Baso-politikaren aplikazio-esparrua: landa-garapena     

  325 

momentu batetik aurrera jabeek basoak moztea erabaki beharra dute, espezieari 

dagokion epea igaro ondoren mozketa gehiegi luzatzea zuraren kalitatearen kaltetan 

baitoa. 

12.6.2. 2000-2006ko LGIParen emaitzak basoen funtzio ekologikoari dagokionez 

Planaren aplikazioak sortutako emaitza orokorrak ikusi ondoren, puntu honetan 

arlo ekologikoa izango da aztergai, lan honen ardatza baso-politikan funtzio 

ekologikoek betetzen duten lekua aztertzea baita.  

Landa Garapen Iraunkorraren Planaren baso-neurrien bidez  lortu beharreko 

helburuak hiru izan dira: baso-baliabideen kontserbazioa eta hobekuntza, landa-

garapenera ekarpena egitea arlo ekonomiko eta sozialean, eta basoen funtzio ekologikoa 

bermatzea. Lehen bi helburuak lortzeko baliagarriak izan dira Planeko baso-neurriak. 

Planaren bidez bideratutako laguntza guztiek eragin positiboa dute baso-baliabideen 

kontserbazioan eta hobekuntzan. Oihaneztapenek eta basoetan burututako lanek 

(garbiketak, inausketak, bakanketak), baso-azalera gehitzea eta kalitate handiagoko zura 

lortzea ahalbidetzen dute. Modu berean, laguntza horiek, baso-jabeen errentak 

gehitzean, landa-eremuen garapenera ere ekarpen positiboa egiten dute. 

Baina bi helburu hauek betetzeak ez du segurtatzen hirugarren helburua, hots, 

basoen funtzio ekologikoa bermatzearena, betetzen denik. Horretarako, beharrezkoa da 

bi oinarrizko osagai kontuan hartzea: (i) basoen dibertsitatean aldaketarik egon den 

ikustea, hots, burututako oihaneztapenetan erabilitako espezieak zeintzuk izan diren 

aztertzea eta (ii) basoen funtzio ekologiko eta babeslea bermatzeko eskainitako 

laguntzak aztertzea36. 

i. Aldaketak zuhaitz-espezieen dibertsitatean 

                                                 

36 Egia da, bestalde, baso-azalera handitzeak eta basoetako biomasa gehitzera zuzendutako 
tratamenduek eragin onuragarria dutela karbonoa xurgatzeari dagokionez. EAEko baso-sektoreak 
karbonoa finkatzen egiten duen ekarpenari dagokionez, 2,1 milioi tona CO2 finkatzen dituela kalkulatu da 
(Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaia, www.basoa.org). 

 



                                                             12. Baso-politikaren aplikazio-esparrua: landa-garapena     

  326 

Lehenago esan  bezala, aztertutako landa-garapeneko planaren iraupena epe 

laburra da egiturazko aldaketak antzeman ahal izateko baso-sektorean. Dena den, plan 

horren barruan hartutako neurrien bidez lortutako emaitzak adierazgarriak dira, kasu 

honetan basoen dibertsitatean aldaketarik izan den ikusteko. 

Euskal Autonomia Erkidegoan burutzen diren oihaneztapenetan radiata pinuak 

jarraitzen du nagusi izaten. 12.2. grafikoak adierazten du 2000-2005 aldian burututako 

oihaneztapenetan espezieek izan duten garrantzia. Aldi horretan oihaneztatutako azalera 

osoaren %74  radiata pinuak estali du, %12 beste konifero batzuk, %10 hostozabalek eta 

%4 eukaliptoak. 

12.2. grafikoa. 2000-2005 aldian EAEn oihaneztatutako azalera espezieka (%) 

 

74%

12%

4% 10%

Radiata Beste konifero batzuk Eukaliptoa Hostozabalak
 

Iturria: Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaiaren datuak 
            (www.mahaia.org) oinarritzat harturik egina. 

EAEko hiru lurraldeetan burututako oihaneztapenetan nagusitu da radiata pinua 

(ikus 12.8. taula). Dena den, Gipuzkoa eta Bizkaian lortzen ditu espezie honek balio 

handienak jabetza pribatuak duen nagusitasunagatik lurralde hauetan. Bizkaian, 2000-

2004 aldian oihaneztatutako 8.620 hektareatatik  7.005 hektareatan (%81) radiata pinua 

erabili da. Ehuneko bera lortzen da Gipuzkoan, baina askoz txikiagoa Araban (%54). 

Hostozabalen erabilerari dagokionez, aldiz, egoera alderantzizkoa da. Araban, 

oihaneztatutako 2.414 hektareatatik 875 hektareatan (%36) hostozabalak landatu dira, 

baina Gipuzkoan eta Bizkaian %5 eta %13ra, hurrenez hurren, jaisten da espezie hauen 

azalera. Kontuan izan behar da Bizkaiko kasuan hostozabalen azaleraren ia erdia 

eukaliptoari dagokiola. Beraz, hazkunde azkarreko espezie hau kontuan hartu gabe, 

hostozabalei Bizkaian oihaneztatutako azalera osoaren %6 besterik ez dagokio. 
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12.8. taula. 2000-2004 aldian oihaneztatutako azalera espezieka eta lurraldeka. 
(hektareak eta %) 

Espeziea Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE 

Koniferoak 1.539 6.336 7.451 15.326 

Radiata pinua 

 % (Guztirarekiko) 

1.319 

%54 

5.448 

%81 

7.005 

%81 

13.773 

%78 

Douglas izeia eta 

larizio pinua 
165 557 414 1.136 

Beste konifero 
batzuk 

55 331 32 417 

Hostozabalak 

% (Guztirarekiko) 

875 

%36 

344 

%5 

1.096 

%13 

2.315 

%13 

Eukaliptoa 14 2 539 555 

Beste hostozabal 
batzuk 

861 342 557 1.760 

Mistoak 0 0 73 73 

Guztira 2.414 6.680 8.620 17.714 
Iturria: (Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2006) oinarritzat harturik                  

egina. 

Basoen osaketan aldaketak bultzatzerakoan egungo jabetza-egitura funtsezko 

aldagaia dela erakusten dute datuek. Lehenago aipatu bezala, Gipuzkoa eta Bizkaian 

baso-azalera gehiena jabe pribatuen esku dagoenez (%80 eta %77 hurrenez hurren, 

2005eko Baso Inbentarioaren arabera) zaila gertatzen da hazkunde ertain eta geldoko 

espezieak landatzea, jabe hauek basoaren errentagarritasun ekonomikoa hazkunde 

azkarreko espezieak landatzearekin lotzen baitute. Hazkunde ertain edo geldoko 

hostozabalak landatzeagatik subentzio-ehuneko handiagoak eskuratzeko aukera izan 

arren, ez dirudi nahikoa denik jabeen joera aldatzeko.  

Dena den, emaitzen urtez-urteko azterketa eginez egoera zertxobait aldatuz 

doala antzeman daiteke. EAEn radiata pinuak estalitako baso-azalera apurka-apurka 

gutxituz doa eta hostozabalek estalitakoa, aldiz, gehituz. 12.3. grafikoak radiata eta 

hostozabalak erabiliz egindako oihaneztapenek 2000-2005 aldian izan duten bilakaera 

biltzen du. Aipatu beharra dago radiata pinua bere partaidetza gutxituz doala: 2000an 

oihaneztatutako azaleraren %81en radiata pinua erabili bazen, 2005ean portzentaje hori 
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%67ra jaitsi zen. Aldiz, espezie hostozabalez egindako oihaneztapenek goranzko joera 

izan dute 2000tik 2004ra bitartean (%7tik %14ra igoz), 2005ean berriro gutxitu bada ere 

espezie hauen partaidetza37. Espezie hostozabalak erabiltzen dituzten oihaneztapenak 

batez ere baso publikoetan burutu dira: 2000-2005 aldian hostozabalez oihaneztatutako 

azalera osoaren %67 (www.mahia.org.). 

12.3. grafikoa. Radiata pinuz eta hostozabalez oihaneztatutako azaleraren 
bilakaera 2000-2005 aldian EAEn (%) 
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Iturria: Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaiaren datuak (www.mahaia.org) 
oinarritzat harturik egina. 

12.3. grafikoak 2000-2005 aldiko oihaneztapenetan radiata pinuak agertzen duen 

beheranzko joera islatzen du eta, era berean, hostozabalek erakusten duten goranzko 

joera. Joera bi hauek ez dira indartsuak, baina Baso Inbentarioetako datuak aztertuz ere 

baieztaturik geratzen dira bilakaera horiek. Radiata pinua EAEn 70eko hamarkadan 

heldu zen azalera handiena izatera (163.000 ha.) eta kopuru hori mantendu egin zen 

1986 arte. Hortik aurrera, 12.4. grafikoak adierazten duenez,  beherantz joan da espezie 

                                                 

37 Hazkunde ertaineko koniferoen (Douglas izeia eta larizio pinua), erabilera oihaneztapenetan 
gehitu egin zen 2000-2002 aldian, %6,1etik %8,4ra igoz. Dena den, joera hau ez da mantendu hurrengo 
urteetan, espezie hauen partaidetza oihaneztatutako azaleran %3,6 20003an eta %5 2004an izan baitzen 
(Grupo de Evaluación de Programas de Desarrollo Rural, 2006). Eukaliptoari dagokionez, gorantz doa 
espezie honen bidez oihaneztatutako hektarea kopurua: 97 ha. 2000n, baina 215 ha. 2005ean.  Eukalipto 
bidezko oihaneztapen gehienak Bizkaiko kostaldean burutu dira (www.mahaia.org). 
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honek estalitako azalera (163.000 ha. 1986an baina 137.000 ha. 2005ean).  EAEko joera 

hori Bizkaian ere ageri da: 80.000 ha. 1986an baina 72.000 2005ean. Hostozabalei 

dagokienez, esan bezala, joera alderantzizkoa da. EAEn 1986an hostozabalek estalitako 

azalera 156.000 hektareakoa zen, baina hogei urte geroago 188.000 hektareakoa izatera 

heldu da. Bizkaian ere joera bera erakusten dute hostozabalek: 22.000 hektareako 

azalera izatetik 1986an, 32.000 hektareako azalera hartzen dute 2005ean (1986, 1996 

eta 2005eko Baso Inbentarioak). 

12.4. grafikoa. Radiataren eta hostozabalen1 bilakaera EAE eta Bizkaian 
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1 Hostozabalek ez dute eukaliptoa biltzen. 
Iturria: 1986, 1996 eta 2005eko Baso Inbentarioetako datuetan oinarriturik egina. 

Bizkaiari dagokionez, 12.5. grafikoak adierazten du azken hamarkadan lurralde 

honetan espezieen banaketan izandako aldaketa. 1996tik 2005era bitartean radiata 

pinuak estaltzen duen azalera %8 gutxitu da Bizkaian, %63tik %55era jaitsiz. 

Hostozabalen –eukaliptoa kontuan hartu gabe– azalera ostera, %6 gehitu da, %19tik 

%25era igoz. Eukaliptoak ere gehitu egin du bere presentzia %2an, azalera zuhaiztuaren 

%8 estaltzetik %10 estaltzera pasatuz. Azkenez, radiataz beste koniferoen azalera 

konstante mantendu da %10ean. 
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12.5. grafikoa. Espezieen banakuntza Bizkaian 1996 eta 2005ean 
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    Iturria: 1996 eta 2005eko Baso Inbentarioetako datuetan oinarriturik egina. 

Bizkaiko baso-jabe pribatuek azken hamarkada honetan zehar radiatak estaltzen 

zuen azaleraren zati bat eukaliptoa landatzera zuzendu dute. Horrez gain, baso-jarduera 

uzteak, Parke Naturaletan radiatak dituen murrizketek eta baso publikoetan 

hostozabalek izan duten gehikuntzak azalduko lukete radiataren azalerak izandako 

jaitsiera. Hostozabalen azaleraren igoera baso publikoetan eta naturagune babestuetan 

espezie hauek erabiliz burututako oihaneztatzeei zor zaie neurri batean, baina batez ere  

oihan atlantikoak izan duen berezko hazkundeari. Abeltzaintza eta artzaintza estentsiboa 

galduz joatean eta zenbait jabek baso-jarduera bertan behera uztean, oihan mota hau 

4.259 hektareatan gehitu zen 1996 eta 2005 artean Bizkaian (1996 eta 2005eko Baso 

Inbentarioak)38.  

ii.  Basoen funtzio ekologiko eta babeslea bermatzeko laguntzak 

Landa Garapen Iraunkorraren Planaren 2000-2004ko emaitzak aztertuz, bi alde 

ezberdin agertzen dira nabarmen. Oihaneztapenetara eta basogintza-lanetara laguntza 

ugari bideratu dira, baina basoen funtzio ekologikoa eta babeslea bermatzeko, aldiz, bat 

ere ez. 2000-2004 aldian ez da eskabiderik egon basoen funtzio hori betetzera zuzendua 

                                                 

38 Jabetzari dagokionez, Bizkaian jabetza publikoak bere partaidetza gehitu egin du baso-azalera 
osoan, %19,6tik 1996an %23ra igo baita 2005ean. Baina gehikuntza hori ez da hostozabaletara soilik 
zuzendu. 1996an hostozabalen azaleraren %24,7 publikoa zen eta 2005ean portzentaje hori %26,5era igo 
zen.  Radiatari dagokionez, 1996an espezie honen azaleraren %14,4 kokatzen zen baso publikoetan eta 
%15,4 2005ean (1996 eta 2005eko Baso Inbentarioak).  
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eta, beraz, arlo honetan ez da inolako jarduerarik subentzionatu (Grupo de Evaluación 

de Programas de Desarrollo Rural, 2006). 

Basoen funtzio ekologikoa eta babeslea bermatzeko eskabiderik ez egotearen 

arrazoiak hainbat izan daitezke. Alde batetik, kontuan hartu behar da, lehenago aipatu 

den bezala, neurri honetako laguntzak ez direla modu tradizionalean bideratzen, 

Administrazio eta jabe pribatuaren arteko kontratuen bidez baizik. Kontratu hauek baso-

jabea epe ertain edo luzerako konpromisoa hartzera behartzen du eta horrek azal dezake, 

neurri batean, jabeak ez agertzea prest mota horretako kontratuak onartzeko. Beste alde 

batetik, sarritan jabeek izaten duten informazioa urria izaten da eta honek ere eragin 

negatiboa du konpromisoak hartzerakoan, batez ere, kasu honetan bezala, jabeak 

laguntza-modalitate berri baten aurrean aurkitzen direnean. Azkenez,  baso-jabeei 

konpentsazio moduan eskainitako sariaren zenbatekoak ez du erakargarri bihurtu 

konpromisoak hartzerik. Aipatu den bezala, mota honetako kontratuak sinatzen dituzten 

jabeek, eta basoen hobekuntza ekologikoa bermatzen duten heinean, urteko eta 

hektareako 40 eta 120 euro bitarteko ordainketa konpentsatzailea jasotzeko eskubidea 

izan dute.  

12.9. taulak  EAEko ingurumen-programen zenbait emaitza biltzen ditu 2001-

2003 aldiari dagokionez. Neurri batzuk eskari sendoa erakusten duten arren, beste 

batzuk ez dute lortu nekazarien interesa pizterik, oso gutxi izanik kasu hauetan egindako 

kontratuak eta konprometitutako hektareak.  Baserri inguruko kontserbazioan  agertzen 

da onuradunen kopuru handiena eta aurrerapenak egin dira biodibertsitatearen eta 

paisaiaren kontserbazioan, baina beste arlo batzuetan ez da inor konprometitzerik lortu. 

Neurri hauen garapen urria dela eta, ingurumenean izandako eragin positiboa ere ahula 

izan da.  Dena den, onuradun guztiek nekazaritza-jarduerarekin dute lotura, basogintzan, 

esan bezala, ez baita inor konprometitzerik lortu. 
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12.9. taula. Ingurumen-programak EAEn. Onuradun kopuruaren eta 
konprometitutako azaleraren bilakaera 2001-2003 aldian 

 2001 2002 2003 

Ibaiertzen babesa 
Onuradunen kopurua 
Konprometitutako ha. kopurua 

 
                 0 

0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Biodibertsitatearen kontserbazioa39 
Onuradunen kopurua 
Konprometitutako ha. kopurua 

 
0 
0 

 
1  
7 

 
3 

55 
Faunaren babesa 

Onuradunen kopurua 
Konprometitutako ha. kopurua 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Galtze arriskuan dauden landare-espezieen babesa 
Onuradunen kopurua 
Konprometitutako ha. kopurua 

 
0 
0 

 
0 
0 

                                     
0 
0 

Baserri inguruen kontserbazioa  
A) Ekintzak edozein lekutan 

Onuradunen kopurua 
Konprometitutako ha. kopurua 

 
 

314 
1.304 

 
 

357 
1.370 

 
 

382 
1.465 

Baserri inguruen kontserbazioa  
B) Ekintza espezifikoak interes bereziko 

aldeetan 
Onuradunen kopurua 
Konprometitutako ha. kopurua 

 
 
 

85 
314 

 
 
 

215 
794 

 
 
 

225 
814 

Nekazaritza-paisaiaren kontserbazioa  
Onuradunen kopurua 
Konprometitutako ha. kopurua 

 
2 
8 

 
2 
8 

 
2 
8 

Lurren kudeaketa harrera publikorako eta 
aisialdirako 

Onuradunen kopurua 
Konprometitutako ha. kopurua 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

Iturria: IHOBE, 2005. 

Orain arteko landa-garapeneko planaren aplikazioaren bidez lortutako emaitzak 

basogintza eta ingurumenaren alorrean urruti geratzen dira LGIPko VIII. Neurrian 

ezarritako helburuarekin. Neurri horretan 5.000 hektareako baso-azalera hobekuntza 

ekologikora zuzentzea aurreikusten zen, baina 2000-2004 aldian ez da lortu hektarea bat 

ere konprometitzerik funtzio hori betetzeko. Esan bezala, laguntza mota berria izatea, 

jabeek informazio urria jasotzea eta eskainitako diru kopurua eskasa izatea egongo 

lirateke emaitza hauen oinarrian. 

                                                 

39 Aurrerapena arlo honetan arriskuan aurkitzen diren arraza edo barietateen defentsaren 
inguruan gertatu da. 
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Beraz, basoen funtzio ekologiko eta babeslea bermatzeari dagokionez ez da 

modu zuzenean emaitza positiborik lortu. Arlo honetan egindako aurrerapen apurrak 

zeharka lortu direla esan genezake, baso-jarduera erregulatzen duten araudien  bidez, 

alde batetik, eta baso-zertifikazioaren bidez, bestetik. Araudi hauen helburua baso-

jarduerari kontrolak eta murriztapenak jartzea da ingurumenari loturiko alderdiren bat 

babesteko, batez ere, arrisku handienean aurkitzen diren  lurren galera edo higadura 

ekiditeko eta uren kalitatea bermatzeko. Ildo honetatik, aldapa handiko edo higadura-

arrisku handiko aldeetan makineriaren erabilera kontrolatzea, eta uren kalitatea 

babesteko eta hobetzeko ibaiertzetan eta arro hidrografikoetan hazkunde ertain edo 

geldoko hostozabalak landatzea dira Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako neurri 

funtsezkoenak. Baso-zertifikazioari dagokionez, bi alde izan behar dira kontuan. 

Batetik, zertifikazioak hedapen urria du oraindik EAEko baso-sektorean. Bestetik, ez 

dago argi, hurrengo kapituluan adieraziko den bezala, baso-jabeen Elkarteek onetsi 

duten zertifikazio-sistema gai izango den praktika ekologikoagoak ezartzeko baso-

sektorean. Beraz, basoen funtzio ekologikoari dagokionez lorpen zuzenik ez izateaz 

gain, zeharkako lorpenak ere urritzat jo daitezke.  

Orain arteko emaitzak aztertuz, esan genezake EAEko 2000-2006ko Landa 

Garapen Iraunkorraren Planeko neurriak ez direla eraginkorrak izan baso-sektorean 

funtzio ekologikoak bultzatzeko. Alde batetik, oihaneztapenetan radiata pinuak nagusi 

izaten jarraitzen du modu nabarmenean eta, bestetik, ez da lortu baso-jaberik 

konprometitzerik basoen funtzio ekologiko edo babeslea bermatzeko helburuaren 

inguruan. 

12.7. Baso-sektorea 2007-2013 aldiko landa-garapeneko politikan  

2000-2006 aldia amaitu ondoren, Europako Batasunaren araudi berri batek 

2007-2013 aldiko landa-garapeneko politikaren norabide nagusiak ezarri ditu. Norabide 

horietan oinarrituz eta bertako egoerara egokituz,  Euskal Autonomia Erkidegoa bere 

landa-garapeneko plana lantzen ari da lerro hauek idazterakoan. Eurek osatzen dute 

gaurko baso-politikaren aplikazio-esparrua eta hurrengo bi puntuetako aztergaiak izango 

dira. 
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 12.7.1. Europako Batasunaren norabideak 2007-2013 aldirako 

Europako Batasunak aldi berri honetarako (2007-2013) Nekazaritza Politika 

Bateratuaren  bi zutabeak argi bereiztu nahi izan ditu, bi fondo sortuz horretarako. Alde 

batetik, merkatuko neurrien finantzaketaz arduratuko den Nekazaritza Bermerako 

Europako Fondoa (FEAGA)40, eta bestetik, landa-garapeneko ekimenak finantzatzeko 

Europako Landa Garapeneko Nekazaritza Fondoa (FEADER)41 (Consejo Europeo, 

2005a). Kontuan izan behar da, dena den, landa-garapeneko politika nekazaritza-

politikaren merkatu- eta errenta-politiken lagungarritzat ere hartzen dela. Horregatik, 

landa-garapeneko Fondoaren ekimen guztiek politika horiekin bateragarriak izan behar 

dute. 

Basoek landa-eremuetako jarduera ekonomikoan garrantzizko eginkizuna dutela 

kontsideratzen du landa-garapeneko Araudi berriak (1698/2005 Araudia)42. Hori dela 

eta, laguntza eskaintzea funtsezkotzat jotzen du beraien balio ekonomikoa handitzeko, 

produkzioa dibertsifikatzeko eta bertako produktuen merkaturatze-aukerak gehitzeko. 

Baina helburu hauek basoak modu iraunkorrean kudeatuz eta euren eginbehar 

multifuntzionala bermatuz lortu beharra ezartzen du Araudiak. Basogintzari loturiko 

neurriak Europako Batasunak eta Estatuek nazioarte mailan sinatutako konpromisoak 

kontuan izanik, eta Estatu horien, edo eskualdeen –EAEko kasuan bezala– baso-planak 

oinarritzat hartuz ezarri beharko dira. Plan hauek, era berean, lan honetan lehenago 

aipatu diren Europako oihanei buruzko konferentzietan hartutako konpromisoak 

kontuan hartzera behartuta daude. Azkenez, ezarritako neurri guztiak Europako 

Batasunaren baso-estrategiako helburuak lortzera zuzendu beharko dira (Consejo 

Europeo, 2005b). 

Subsidiariotasun-printzipioa aplikatuz, Europako Batasunak landa-garapeneko 

politikaren baitan eskainitako laguntzek Estatu edo eskualde mailan onartutako 

ekimenak finantzatzea dute helburu. Laguntzak lau ardatz hauen inguruan egituratzen 

dira (Consejo Europeo, 2005b): i) nekazaritza eta basogintzaren lehiakortasunaren 

                                                 

40 FEAGA: Fondo Europeo Agrícola de Garantía/ Fonds Européen Agricole de Garantie. 
41 FEADER: Fondo Europeo Agícola de Desarrollo Rural/ Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural. 
42 2007-2013 aldirako landa-garapeneko laguntzak ezartzen dituen Araudia (Consejo Europeo, 

2005b). 
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gehikuntza, ii) ingurumenaren eta landa-ingurunearen hobekuntza, iii) landa-

eremuetako bizi-kalitatearen hobekuntza eta landa-ekonomiaren dibertsifikazioa, eta iv) 

Leader ekimena.  

Araudiaren berritasunetariko bat Leader ekimena landa-garapenaren baitan 

sartzea izan da. Hiru programazio-aldiren ondoren heldutasun nahikoa lortu duela uste 

izan da landa-garapeneko plan orokorraren parte bilakatzeko. Bere zehar-izaera kontuan 

izanik, helburu ugari betetzeko lagungarri gerta daiteke, batez ere hirugarren ardatzean 

bildutakoak. 

Bigarren ardatzak biltzen ditu natura-baliabideak eta ingurumenaren aldetik 

balio handiko baso-sistema tradizionalak eta paisaiak babesteko eta hobetzeko neurriak. 

Lurzoruaren eta uren babesa eta klima-aldaketaren aurkako neurriak ere ardatz honetan 

dute lekua. Horrez gain, ardatz honetako neurriek Natura 2000 Sarea  hedatzera eta 

sendotzera lagundu behar dutela ezartzen du landa-garapenaren norabide estrategikoak 

lantzen dituen dokumentuak (Consejo Europeo, 2006).  

Biodibertsitatearen babesak hobera egin du Europako Batasunean Natura 2000  

Sarea abian jarri zenetik. Baina sare horretako guneetan burutzen den jarduerak 

murrizketak jasan ditzakeenez, landa-garapeneko Araudi berriak laguntzak eskaintzen 

ditu konpentsazio gisa43. Laguntza horiek urteko eta hektareako emango zaizkie baso-

jabe pribatuei, edo hauen elkarteei, aipatutako murrizketen ondorioz izan ditzaketen 

kostu edo sarrera-galerak konpentsatzeko (Consejo Europeo, 2005b:46. art.). Baina 

Natura 2000 Sarean aurkitzen diren basoentzako laguntzez gain, landa-garapeneko 

programazio berrian kopuru bereko laguntzak eskaintzen zaizkie baso-ingurunea 

hobetzea helburu duten ekintzei (ikus 12.10. taula).  

Aipatutako laguntza hauez gain, Araudi berriak, aurrekoak bezala, basoen 

produkzio-balioa gehitzera eta nekazaritza-lurrak oihaneztatzera zuzendutako 

inbertsioentzat ere laguntzak ezartzen ditu. 12.10. taulan biltzen dira 2007-2013 

aldirako Europako Batasunaren landa-garapeneko Araudiak ezartzen dituen laguntzak 

baso-sektorearentzat. 

 

                                                 

43 Murrizketa horiek Natura 2000 Sarea aztertzean aipatu izan diren 79/409/CEE eta 92/43/CEE 
zuzentarauen aplikazioak eraginak dira. 
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12.10. taula. Europako Batasunaren landa-garapeneko politika 2007-2013 aldirako: 
laguntzaren kopuruak eta ehunekoak 

1. %60 Natura 2000 Sarean kokatzen diren basoetan egindako inbertsioetan. 
2. %50 Konbergentzia-helburuko herrialdeetan. 
3. Diru kopuru hau gehitu ahal izango da zenbait kasutan. 
Iturria: Europako Kontseiluaren 1698/2005 Araudia (Consejo Europeo, 2005b). 

Basoen balio ekonomikoa eta baso-produkzioaren balio erantsia gehitzeagatik 

ezarritako laguntzak (inbertsio subentzionagarriaren %50 eta %40, hurrenez hurren),  

baso-sektorearen lehiakortasuna gehitzera zuzendurik daude eta basogintzaren ohiko 

laguntzen barruan sartuko lirateke. Nekazaritza-lurrak oihaneztatzean nekazariek 

izandako galerengatiko laguntzak gutxitu egin dira aurreko aldiarekin alderatuz, bai 

ordainketa kopuruari dagokionez eta bai urte kopuruari dagokionez44. 

2007-2013 aldirako Araudiak basoen funtzio babesle eta ekologikoa bermatzeko 

laguntzei ez die aurreko aldiko Araudiak egiten zien moduko aipamen zuzenik egiten, 

baina mota honetako laguntzak orain Natura 2000 Sareko basoen neurrian eta baso-

ingurunearen aldeko neurrian biltzen dira. Aurreko aldiko landa-garapeneko 

Araudiarekin alderatuz, berritasuntzat hartu beharko genituzke bi neurri hauek. Alde 

batetik, 2000-2006rako programazioak ez zuelako finantzaketa-lerro berezirik ezartzen 

Natura 2000 Sareko guneetan aurkitzen diren basoentzat, eta bestetik, interes publiko 

                                                 

44 Lehenago ikusi den bezala, 2000-2006 aldian galerak konpentsatzeko gutxieneko diru kopurua 
185 eurotan eta gehienezkoa 725 eurotan ezartzen zen. Laguntzak jasotzeko urte kopurua 20 urterainokoa 
zen, baina 2007-2013 aldirako Araudiak 15era murriztu du. Mantentze-kostuen subentzioei dagokienez, 
ez dago aldaketarik, lehen bezala orain ere 5 urteko epean subentzionatu ahal izango baitira. 

Kontzeptua Kopurua eurotan 
edo ehunekoa 

Basoen balio ekonomikoa gehitzeagatik 
 

Inbertsioaren %501 

Baso-produkzioaren balio erantsia gehitzeagatik 
 

Inbertsioaren %402 

Urteko gehienezko saria nekazaritza-lurren oihaneztapenak 
eragindako galerengatik: 
     -nekazari eta nekazari-elkarteentzat 
     -beste edozein pertsona fisiko edo juridikorentzat 
 

 
       700 € hektareako 

150 € hektareako 

Urteko ordainketa Natura 2000 Sareko basoentzat eta  
baso-ingurunearen aldeko ekintzetarako 
     -gutxieneko ordainketa 
     -gehienezko ordainketa 
 

 
40 € 

200 €3 
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nabarmena zuten basoetara soilik zuzentzen zuelako laguntzaren aukera. Oraingo 

Araudiak, aldiz, baso mota guztiei eskaintzen die ingurumenaren aldeko ekintzengatik 

subentzioak jasotzeko aukera. 

12.7.2. Baso-neurriak EAEko 2007-20013ko landa-garapeneko planean 

Aipatu denez, 2007-2013 aldiko landa-garapeneko planak Europako 

Batasunaren 1698/2005 Araudian oinarrituz garatuko dira. Plan hauek berebiziko 

garrantzia dute, beraietan biltzen baitira lehen sektoreak hurrengo zazpi urteetan jasoko 

dituen laguntzak. Lerro hauek idazterakoan Euskal Autonomia Erkidegoko planak 

argitaratu gabe jarraitzen du. Horregatik, puntu honetako iruzkinak planaren eztabaida-

fasean erabilitako lan-dokumentuaren analisian oinarriturik eginak daude batez ere45. 

Era berean, plan berriak zein aldaketa eta berritasun biltzen dituen hobeto jabetu ahal 

izateko, 2000-2006 aldiko plana ere kontuan izango dugu.  

Oraindik ez da zehaztu EAEko planak izango duen finantzaketa, zeren Europako 

Batasunak Espainiako Estatuari esleituriko fondoek %30eko murrizketa izan baitute 

aurreko aldiarekin alderatuz46. Gainera, Estatu barruko negoziazioetan konbergentziako 

eskualdeen finantzaketa gehitzen bada, EAErentzat murrizketa hori handiagoa gerta 

daiteke. Dokumentuaren arabera, eta kalkulu baikorrak eginez, 80-85 milioi euro 

inguruko finantziazioa lortuko luke EAEk Europako Batasunetik. Jaitsiera nabarmena 

izango litzateke aurreko planarekin alderatuz, kontuan hartuz 2000-2006 aldiko 

finantzaketa 121 milioi eurokoa izan zela. Gastu publikoaren kudeaketari dagokionez, 

EAE barruan 2000-2006 aldiko ereduari eusten zaio; alegia, fondo publikoen erdiaren 

kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku egongo da eta beste erdia Foru Aldundiek 

kudeatuko dute. 

EAEko Plan berriak ezartzen duen berritasun esanguratsuena Baso 

Kontratuarena da. Kontratu hau jabearen eta Administrazioaren artean adostuko da eta 

                                                 

45 “Documento base para la elaboración del programa regional de desarrollo rural del País Vasco 
2007-2013”, Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila. 2006. 

46 2007-2013ko landa-garapeneko programazioak azken aldi honetan Europako Batasunera 
integratu diren herrialdeak ere kontuan izan behar ditu, eta hauetariko askotan lehen sektoreak garrantzi 
handia du. 
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bere helburua Planeko neurrien ezarpena erraztea eta ingurumena aintzakotzat hartzen 

duten baso-praktikak bultzatzea da. Baina kontratu hau Baso Kudeaketa Iraunkorraren 

Plan Teknikoa duten  jabeei bakarrik aplikatuko zaie. Plan Tekniko horretan zehaztuko 

dira jabeek baso-ingurunearen alde onartutako konpromisoak, eta ordainetan gutxieneko 

sari bat eskainiko zaie urteko eta hektareako. Sari hori gehituz joango da onartutako 

konpromisoen arabera.  

Badirudi Baso Kontratu hauen bidez Planak aurreko programazio-aldian (2000-

2006) basoen funtzio ekologikoak bermatzeko sortutako kontratuen arrakasta urria 

zuzendu nahi duela. Lehenago aipatu den bezala, kontratu horien erakargarritasun urria 

hainbat faktorek eragin dute, horien artean epe ertain edo luzekoak izatea, diru kopuru 

urria eskaintzea eta laguntza-modalitate berria izatea. Horregatik Baso Kontratua, 

eraginkorragoa bihurtzeko asmoz, Baso Kudeaketa Iraunkorraren Plan Teknikoan 

ezarritakoa betetzera lotzen da, Plan Tekniko hau bilakatuz honela Baso Kontratuaren 

gunea. Gainera, EAEko kasuan Plan Tekniko hauek basoak zertifikatzeko prozesuarekin 

lotura zuzena dute, zertifikazioan parte hartu ahal izateko beharrezkoa baita plan horiek 

egitea47.  

Baso-ustiategiaren Plan Teknikoa onartzean, bere baso-jarduera aurretiaz 

ezarritako zenbait ingurumen-arau errespetatuz burutzeko konpromisoa hartzen du 

jabeak. Beraz, Baso Kontratuaren ezarpenak konpromiso posibleen zerrenda egitea 

eskatzen du eta konpromiso bakoitzerako kostuak eta sarrera-galerak kalkulatzea. 2007-

2013 aldian indarrean egongo diren baso-neurri gehienek Baso Kontratua izenpetzea 

eskatzen dute laguntzetarako eskubidea izateko baldintza moduan48.  

Esandakotik ez da ulertu behar landa-garapeneko plan berrian ingurumen-

neurriek hartzen dutenik garrantzi handiena. Lehenago aipatu denez, 2007-2013 aldiko 

landa-garapeneko programazioa lau ardatzen inguruan egituraturik agertzen da. 

Europako Batasunak FEADER fondoen bidez lau ardatz hauetara egingo dituen 

gutxieneko ekarpenak honakoak izango dira (ikus 12.11. taula): %10 lehenengo 

                                                 

47 Baso-sektoreak bizi duen krisi ekonomikoko egoerari aurre egiteko EAEko Planak ekimen 
egokitzat jotzen du baso-zertifikazioa. Horrez gain, Europako hego mendebaldeko zura marka bakar 
baten bidez merkaturatzea ere onuragarritzat jotzen du. 

48 Honek arazoak ere sor ditzake, zeren baso-jabe txiki askok ez dute, segur aski, Baso 
Kontraturik izenpetuko. 
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ardatzarentzat (nekazaritzaren eta basogintzaren lehiakortasuna gehitzea), %25 

bigarren ardatzarentzat (ingurumenaren eta landa-ingurunearen hobekuntza), %10  

hirugarren ardatzarentzat (landa-eremuetako bizi-kalitatea hobetzea eta bertako 

ekonomia dibertsifikatzea), eta %5 laugarren ardatzarentzat (Leader programak). 

EAEko Planean, aldiz, lehentasunak aldatu egiten dira eta finantzaketa publiko 

osoaren zati handiena lehenengo ardatzari eskaintzen zaio. Lehen sektorea lehia gero 

eta biziagoa eta laguntzak gero eta urriagoak izango diren etorkizunera egokitu nahian, 

planak lehenengo ardatzari, hots, lehen sektorearen lehiakortasuna gehitzeari, 

eskaintzen dio garrantzi handiena, eta gastu publikoaren %60 bertara zuzentzen du. 

Honen bidez, EAEko landa-garapeneko Planak lehen sektoreko jarduerentzat merkatua 

jarri nahi du erreferente nagusi moduan.  

12.11. EAEko 2007-2013 aldiko landa-garapeneko  planaren finantziazioa 

Ardatza 

EBko FEADER 
fondoen 

gutxieneko 
ekarpena (%) 

Gastu publiko osoaren 
banaketa EAEn (%) 

1. Lehen sektorearen lehiakortasuna 10 60 

2. Ingurumenaren kontserbazioa 25 25 

3. Landa-ekonomien garapena 10 15 

4. Leader 5 Aurreko  ardatzetakoa 

1. Lan-dokumentuaren arabera. 
Iturria: (Consejo Europeo, 2005b) eta Documento base para la elaboración del programa   

regional de desarrollo rural del País Vasco 2007-2013. 

12.11. taulan agertzen denez, EAEko Planean finantzaketa asko murrizten da 

ingurumenaren eta landa-ingurunearen hobekuntzaren kasuan  (bigarren ardatza), 

gastu publiko osoaren laurdena esleitzen baitzaio ardatz horri. Hirugarren ardatzera 

(landa-ekonomien garapena) gastu publikoaren %15 zuzentzen da. Azkenez, laugarren 
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ardatzaren (Leader ekimena) zehar-izaera kontuan izanik, beste hirurek hartzen dute 

parte bere finantziazioan49. 

Baso-sektorean lehen eta bigarren ardatzetako neurriek dute eragina. Lehen 

ardatzaren barruan basoen balio ekonomikoa gehitzera zuzendutako inbertsioak 

subentzionatuko dira50. Beste ekintza batzuen artean, neurri honen bidez lehen aipatu 

diren  Baso Kudeaketa Iraunkorraren Plan Teknikoak egitea finantzatuko da. Baina, eta 

hau ere garrantzizko berritasuna da, oihaneztapenek (baso-berritzeak) ez dute 

laguntzarik izango, hala ezartzen baitu aplikazio-araudiak.  Gainera, nekazaritzakoak ez 

diren lurren lehen oihaneztapena ere ez da abian jarriko EAEn. 

Bigarren ardatzak biltzen ditu ingurumenaren kontserbazioari loturiko neurriak. 

Natura 2000ko basoentzako laguntzek eta baso-ingurunearen aldeko laguntzek osatzen 

dute ardatz honen gunea. Natura 2000ko laguntzak ere 2007-2013ko landa-garapeneko 

programazioaren berritasuntzat hartu behar dira. Europako Batasunaren norabideak 

aztertzean aipatu bezala, laguntza hauen helburua Natura 2000 Sareko guneetan 

kokatzen diren basoen erabilerari ezarritako murrizketek jabeei eragindako kostu eta 

sarrera-galerengatik kalte-ordaina eskaintzea da. Laguntzen zenbatekoa, urteko eta 

hektareako, 40 eta 200 euro bitartean ezartzen da, baina gehitu ahal izango da zenbait 

kasutan.  

Baso-ingurunearen aldeko laguntzen helburua, bestalde, baso-jabeen 

konpromisoa lortzea da ingurunearen kontserbazioan. Neurri honen bidez baso-jabea, 

natura-baliabideen ustiatzaile izateaz gain, baso-ingurunea kontserbatzen eta hobetzen 

                                                 

49 Leader-en baitan sortutako programek eragina ardatz guztietan izan dezaketen arren, batez ere 
hirugarren ardatzeko helburuetara egokitzen dira. Ardatz honen lehentasuna landa-eremuetako 
populazioaren bizi-maila hobetzea eta bertako ekonomia dibertsifikatzea denez, leader-eko ekimenek 
hirugarren ardatzaren gehigarri-funtzioa beteko dute batik bat. 

50 Inbertsioaren erdia subentzionatuko da, baina Natura 2000ko guneren batean kokatzen diren 
basoen kasuan subentzio hori %60koa izango da. Baso Kontratua izenpeturik edo izenpetzeko bidean 
izateak ere gehitu egingo du subentzioaren ehunekoa. Baso Kontratua izatea ez da derrigorra laguntza 
mota hau jaso ahal izateko, baina kontratu horiek sektorean barna hedatu nahi direnez, saritu egingo da 
basoen balio ekonomikoa gehitzea helburu duten laguntzetan ere. Bestalde, baso publiko eta herri-
basoetan burutzen diren inbertsioak, nahiz eta ingurumen-eduki nabarmena izan, ez dira bigarren 
ardatzeko neurriren baten bidez subentzionatuko, lehen ardatzeko azpiegiturak neurriaren bidez baizik. 
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duen eragile aktibo bihurtu nahi da. Neurri honek zabaldu egin du aurreko aldiko 

Araudiak (1257/99) basoen funtzio ekologikoari buruz zuen kontzepzioa. Araudi horrek 

basoen egoera ekologikoa hobetzearen helburua interes publikoko basoetara mugatzen 

zuen, kontuan hartu gabe basogune guztiek dutela, neurri handiagoan edo txikiagoan, 

garrantzi ekologikoa. Baso-ingurunearen alde jabeak bere borondatez hartutako 

konpromisoek eragindako kostu-gehikuntza edo sarrera-galerak estaltzeko laguntzak, 

Natura 2000ko laguntzen kasuan bezala, 40 eta 200 euro bitartean ezartzen dira urteko 

eta hektareako. Aurreko aldiko Planak, ikusi denez, laguntza horien zenbatekoa 40 eta 

120 euroren artean ezartzen zuen.  

Gainera, bigarren ardatzeko neurri hauek laguntza gehigarrien aukera izango 

lukete beste neurri honen bitartez: inbertsio ez-produktiboei eskainitako laguntzak51. 

Neurri honek ingurumen-konpromisoen erakargarritasuna gehitu egiten du jabeei diru 

kopuru handiagoa lortzeko aukera eskaintzean. Ingurumen-helburuen lorpena 

sustatzean, Planaren planteamendu hau onuragarritzat jo behar da basoen funtzio 

ekologikoak indartzearen ikuspegitik. Nekazaritza-lurren oihaneztapena ere bigarren 

ardatz honetan agertzen da, baina orain EAEko landa-garapeneko politikak ez du lur 

mota horiek oihaneztatzearen aldeko apusturik egiten, eta hemengo fondoak beste neurri 

batzuetara bideratuko lirateke. Azkenez, suteen  edo hondamendi naturalen eragina  

jasan duten basoen potentziala berreskuratzeko eta arrisku horiei aurrea hartzeko ere 

laguntzak ezartzen dira. Aipatzekoa da, 12.2. taulan adierazten denez, azken neurri 

honetara (baso-berreskuratzea deiturikoa) zuzendutako laguntzek Planeko gastu 

publiko osoaren %4 hartzen dutela. Basoen balio ekonomikoa gehitzea helburu duen 

neurriak ere ehuneko berarekin hartzen du parte aurrekontuan. Ingurumen-edukia duten 

hiru neurriei dagokienez, gastu publiko osoaren %1,5 hartzen du bakoitzak. 

 

 

 

                                                 

51 Esaterako, zuhaizti zaharrak egoera onean jartzeko burutu beharreko kostu handiko inbertsioei 
aurre egiteko lagungarri gerta daiteke neurri hau. 
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12.12. Baso-sektorera zuzendutako neurri garrantzitsuenen1 partaidetza gastu 
publikoan (EAE)2 

Neurria Planeko gastu  publiko osoarekiko % 

Basoen balio ekonomikoa 4,0 

Natura 2000ko basoak 1,5 

Baso-ingurunearen aldeko laguntzak 1,5 

Baso-inbertsio ez-produktiboak 1,5 

Nekazaritza-lurren oihaneztapena 0,25 

Baso-berreskuratzea 4,0 

1. Ez dira agertzen nekazaritzako laguntzak ere biltzen dituzten neurriak. 
2. Behin-behineko aurrekontua. 
Iturria: Documento base para la elaboración del programa regional de desarrollo rural del 

País Vasco 2007-2013. 

Euskal Autonomia Erkidegoko baso-jabeen elkarteen ustez, lehen sektoreko 

laguntza guztiak batera agertzea ez da onuragarria baso-sektorearentzat, basogintzaren 

beharrizan bereziak kontuan hartzea zailago bihurtzen baitu horrek. Elkarteen esanetan, 

beharrizan horiek zerikusi gutxi dute nekazari eta abeltzainen beharrizanekin (Euskadi 

Basogintza/Forestal 2005, 70). 

Europako Batasunaren kasuan bezala, nekazaritza eta basogintzaren 

errendimendu ekonomikoa eta natura-baliabideen iraunkortasuna bateragarri egitea da 

EAEko dokumentuak ere hasiera batean planteatzen duen helburu nagusia. Adierazpen 

orokor hori egin arren, ikusi denez, nekazaritzaren eta basogintzaren lehiakortasuna 

gehitzera zuzentzen da finantzaketa publikoaren %60. Baso-sektoreari dagokionez, 

EAEko landa-garapeneko planaren helburua gaurko azalera zuhaiztua mantentzea eta 

baso-ereduari eustea dela esan dezakegu. Hor oinarrituz eta Europako Batasunaren 

norabideak jarraituz, ingurumenaren aldeko neurriak ezartzen dira, baina praktika 

iraunkor funtsezkoenak bultzatzeko, aldaketa esanguratsurik proposatu gabe. Gainera, 

puntu honetan aztertu den dokumentuan adierazitako finantziazio-aurreikuspenak ez 

balira beteko, zenbait neurri berrikusi beharra planteatuko litzateke, eta, segur aski, 

ingurumen-edukia dutenak izango lirateke kaltetuenak. 

2000-2006 aldian basoen funtzio ekologikoak bermatzeko ezarritako neurrien 

arrakastarik eza ikusita, landa-garapeneko Plan berriak biltzen duen Baso Kontratuaren  
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figura baliagarria gerta daiteke baso-jabeen interesa pizteko ingurumen-praktiken alde. 

Hala ere, ez dugu uste ezarritako sariak erakargarriak direnik helburu hori betetzeko. 

Honez gain, kontuan izan behar da Plan Teknikoak burutu beharrak ere zailtasuna 

eransten diola kontratu hauen aplikazioari. Gainera, aipatu den bezala, jabe txiki ugari 

gera daiteke Baso Kontratua izenpeturik gabe Plan Teknikorik ez izateagatik. Gai hauei 

dagokienez, beharrezkoa izango da jabeak informatzea eta aholkatzea, eta garrantzi 

handikoa gertatuko da baso-jabeen Elkarteen lana.  

Baso-berritzeentzat finantziazio publikorik ez eskaintzea 2007-2013 aldiko 

Planaren berritasun garrantzitsuenetarikotzat har daiteke. Gainera, aipatu bezala, 

nekazaritzakoak ez diren lurren oihaneztapenak ere Planetik kanpo geratuko dira. Eta 

aipatutako alderdi bi horiez gain, nekazaritza-lurren oihaneztapenari ere garrantzi gutxi 

eskaintzen zaio Planean.  

Baso-berritzeen subentziorik eza da EAEko baso-jabeen elkarteen kezka 

nagusiena landa-garapeneko planari dagokionez (Euskadi Basogintza/Forestal 2005, 

70). Izan ere, EAEko baso-eredua eta sektoreak orain bizi duen egoera ekonomiko larria 

kontuan izanik, berebiziko garrantzia hartzen du gai honek. Behin basoa bota ondoren 

berriro landatzeko pizgarri ekonomikorik ez bazaie eskaintzen jabeei, baso-jarduerak 

beherakada handia izan dezake EAEn. Gastu publikoa denez basogintzari loturiko 

jardueren bultzatzaile nagusia, Aldundiek finantziazio-bide propioren bat eskaini ezean 

egoera berri baten aurrean egongo ginateke. Dena den, aldi berri honetan subentzioak 

nola bideratuko diren jakitea beharrezkoa da edozein hipotesi egin aurretik.  
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13. INGURUMEN POLITIKEN ERAGINA BASO SEKTOREAN 

Tradizioz baso-sektorearen kudeaketa Nekazaritza Sailen ardura izan da 

herrialde guztietan. Gizartean arazo ekologikoei buruzko kezka areagotuz joan denean 

eta arazo horiei aurre egiteko baso-sektorearen ekarpena aintzakotzat hartu denean, 

zenbait tokitan Ingurumen Sailen ardura bihurtu da baso-politika. Hori ez da gertatu 

Bizkaian,  non baso-politikak Nekazaritza Sailaren ardura izaten jarraitzen baitu.  

Baina baso-politikari buruzko eskuduntzak Nekazaritza Sailen baitan jarraitzen 

duten tokietan ere, ingurumen-politikako neurriek gero eta eragin handiagoa dute baso-

politikan. Kontuan izan behar da zeharkakotasuna dela ingurumen-politikaren funtsezko 

ezaugarria1. Landa-garapeneko politikari buruzko kapituluan aztergai izan ditugun 

zenbait neurri ere ingurumenari loturikoak dira, baina kapitulu horretan aztertu dira 

basogintzara zuzendutako ohiko neurriekin batera agertzen direlako Europako 

Batasunaren Nekazaritza Politika Bateratuaren baitan.  

Kapitulu honetan landa-garapeneko politikatik kanpo geratzen diren, baina baso-

sektorean eragina duten ingurumen-ekimenak aztertzen dira. Euskal Autonomia 

Erkidegoak 2002-2020 aldirako ezarri duen Ingurumen Estrategia denez ekimen guzti 

hauek biltzen dituen esparru orokorra, bertatik abiatuz, Bizkaiko baso-sektorearen 

osagai ekologikoetan eragina izan dezaketen hiru ekimen izango dira aztergai: lurralde-

antolamenduaren baitan agertzen diren korridore ekologikoak, naturagune babestuak eta 

baso-zertifikazioa.  

                                                 

1 Azken aldian EAEko plan eta programa guztietan islatzen da, neurri handiagoan edo 
txikiagoan, ingurumen-ikuspegia. Horretarako lagungarria gertatzen ari da Ingurumen Inpaktuaren 
Ebaluazio Bateratua prozeduraren aplikazioa. Ebaluazio mota hau 2003an dekretu-bidez onartu zen eta 
politika eta programa sektorialetan aplikatzen ari da; batez ere, ingurumenean eragin handia duten 
esparruetan, hala nola nekazaritzan, garraioan, industrian eta lurralde-antolamenduan. 
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13.1. Euskal Ingurumen Estrategia 

Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen-politikaren ardatzak Garapen 

Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020) dokumentuak biltzen ditu2. 

Estrategia iraunkortasun-kontzeptutik abiatzen da eta kontzeptu horretan oinarrituz 

euskal gizarteak lortu beharreko ingurumen-helburuak finkatzen ditu. Helburu orokor 

bezala, gaurko belaunaldientzat bizi-kalitate maila egokia lortzea planteatzen du, baina 

etorkizuneko belaunaldien ongizatea arriskuan jarri gabe. Horretarako, bai produkzio-

sektoreentzat eta bai kontsumitzaileentzat, zenbait jarraibide ezartzen ditu.  

Euskal Autonomia Erkidego osorako ingurumen-estrategia bat ezartzearen 

beharra 1998ko EAEko Ingurumenaren Babeserako Lege Orokorrean agertzen zen3. 

Lege honek, Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen diren ingurumen-politika guztiek 

garapen iraunkorra izan behar dutela helburu ezartzen du4. Ingurumenaren babesa, baso-

sektorearekin zerikusi handia duten hiru ekintza nagusi hauen inguruan antolatzen du 

Legeak: ingurumen-inpaktuak leuntzea, biodibertsitatearen kontserbazioa eta landa-

ingurumenaren iraunkortasuna. Hazkunde azkarreko espeziez osatutako baso sailek 

paisaian duten eragin negatiboaz gain, euren ustiapenak kalte handiak eragiten ditu 

lurzoruan eta biodibertsitatean. Landa-eremuetan iraunkortasuna bermatzeko 

beharrezkoa da nekazaritzaren eta basogintzaren, alde batetik, eta ingurumenaren 

bestetik, arteko oreka lortzea. 

Legeak ingurumen-estrategia epe luzerako planteatzen du, ingurumen-politikak 

antolakuntza egonkorra eta iraupen luzea beharrezko baititu ekintza publikoari zein 

ekimen pribatuari bermea, segurtasuna eta eraginkortasuna eskaini ahal izateko. Hori 

dela eta, muga estrategikoa 2020. urtean jartzen du, Europako Batasunak bere garapen 

iraunkorrerako estrategian egin duen bezalaxe. Baina, era berean, Legeak epe luzeko 

estrategia hori epe laburragoko programetan  gauzatzea eskatzen du. Agindu hauek 

                                                 

2 Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020), 2002ko ekainaren 4an 
onartu zuen Eusko Jaurlaritzako Gobernu-Kontseiluak. 

3 EAEko Ingurumenaren Babeserako Lege Orokorra 3/98, otsailaren 27koa. Lege hau funtsezkoa 
izan da gerorantz ingurumenaren aldeko ekimenak garatzeko.  

4 Legeak, etorkizuneko belaunaldiek beren premiak asetzeko duten gaitasuna arriskuan jarri 
gabe, egungo premiak asetzen dituen garapen iraunkorra bermatzeko konpromisoa bere egiten du (2. 
artikulua). Horretarako airea, ura, lurra, paisaia, flora eta fauna modu iraunkorrean erabiltzearen 
garrantzia azpimarratzen du. 
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betez, Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak 2002an Garapen Iraunkorraren Euskal 

Ingurumen Estrategia (2002-2020) eta Ingurumeneko Lehen Esparru Programa  (2002-

2006) onartu zituen, azken hau lehenengoaren ikuspegi estrategikoaren baitan txertatuz. 

13.1.1. Euskal Ingurumen Estrategiaren egitura 

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak Euskal Autonomia 

Erkidegoan iraunkortasuna lortzeko bost baldintza eta bost ingurumen-xede jarri ditu. 

Baldintzen helburua oinarri egokiak sortzea da iraunkortasunerako bidean aurrerapenak 

egin ahal izateko. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen da zenbait aldaketa legal eta 

instituzional burutzea eta Administrazioaren, eragile sozioekonomikoen eta, oro har, 

gizarte osoaren arteko lankidetza bultzatzea. Estrategiak ezartzen dituen bost baldintzak 

honako hauek dira (Eusko Jaurlaritza, 2002a): 

1. baldintza: Ingurumen-aldagaiak politika guztietan kontuan hartzea. 

2. baldintza: Indarrean dauden legeak eta beren aplikazioa hobetzea. 

3. baldintza: Merkatuak ingurumenaren alde lan egin dezan bultzatzea. 

4. baldintza: Administrazioaren, enpresen eta hiritarren ingurumenarekiko jokabidea 

aldatzea 

5. baldintza: Ingurumenaren alorrean ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza 

bultzatzea. 

Baldintza hauek izaera oso orokorra dutenez eta baso-sektoreari buruzko 

neurriak ingurumen-xedeetan agertzen direnez, azken hauetan oinarrituz burutuko da 

lan honetan Estrategiaren azterketa. Honen haritik, Garapen Iraunkorraren Euskal 

Ingurumen Estrategia (2002-2020) hiru mailatan egituratzen da (Eusko Jaurlaritza, 

2002a):  

� Ingurumen-xedeak. 2002 eta 2020 urteen arteko aldian EAEn ingurumen 

alorrean erdietsi beharreko lorpenak zehazten dituzte ingurumen-xedeek. 

Ezarritako xedeak lortzeak etengabeko aurrerapenak egitea eskatzen du 

ingurumen-gaietan hamazortzi urte horietan zehar. Euskal Ingurumen 

Estrategiak kontsideratzen dituen bost ingurumen-xedeak honako hauek dira 

(Eusko Jaurlaritza, 2002a:3): 
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-Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak bermatzea. 

-Natura-baliabideak eta hondakinak arduraz kudeatzea. 

-Natura eta biodibertsitatea babestea. 

-Lurraldeko orekari eta mugikortasunari buruzko ikuspegi bateratua eskaintzea. 

-Klima-aldaketara egiten den ekarpena murriztea. 

� Helburuak. Ingurumen-xede bakoitzari dagozkion helburuen adierazpena, 

1998ko EAEko Ingurumenaren Babeserako Lege Orokorrak ezartzen dituen 

printzipioak kontuan hartuz egin izan da. Lege horrek ezartzen dituen 

printzipioak hauek dira: zuhurtzia eta aurrea hartzearen printzipioa, kalteak 

lehenik sorburuan zuzentzeko printzipioa eta ingurumena lehengoratzeko 

printzipioa (Eusko Jaurlaritza, 1998a).  

� Konpromisoak. Hauek, ingurumen-xedeak eta helburuak lortu ahal izateko 

ekintza zehatzak ezartzen dituzte. Konpromisoak bi eratakoak izan daitezke: 

konpromiso programatikoak (jarduera zehatz bati lotutakoak) edo 

konpromiso kuantitatiboak (zenbaki bidez adieraz daitekeen helburu bati 

lotutakoak)5. Bestalde, bi epe desberdinetarako zehazturik agertzen dira 

konpromisoak. Alde batetik,  epe laburreko konpromisoak daude, Esparru 

Programa konkretu baten aldian lortu beharrekoak (2006rako lehen Esparru 

Programaren kasuan). Beste aldetik, epe luzeko konpromisoak agertzen dira; 

hauen lorpena Esparru Programa baten iraupena baino gehiago luzatzen da, 

betiere 2020ko mugarekin.  

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak bere baldintzak, xedeak, 

helburuak eta konpromisoak zehazterakoan hiru dokumentu izan ditu kontuan: 

Europako Batasunaren Garapen Iraunkorrerako Estrategia6, Europako Batasunaren 

Ingurumeneko Seigarren Ekintza-Programa eta 2001eko EAEko Ingurumenaren 

Diagnostikoa7.  

                                                 

5 2002-2006 aldiko Ingurumeneko Esparru Programak 134 konpromiso programatiko eta 44 
konpromiso kuantitatibo biltzen ditu guztira. 

6 Mundu hobea lortzeko garapen iraunkorra Europan: Garapen iraunkorrerako Europako 
Batasunaren Estrategia, Europako Batzordea (2001). 

7 1998ko EAEko Ingurumenaren Babeserako Lege Orokorrean ezarritakoa betetzeko, Euskal 
Autonomia Erkidegoko ingurumen-egoerari buruzko txosten bat burutu zen: 2001eko EAEko 
Ingurumenaren Diagnostikoa.  
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Diagnostikoak adierazten duenez, EAEn ingurumena presio handienak honako 

arlo hauetan jasaten ari da: airearen kalitatean, klima-aldaketan, biodibertsitatean, 

lurzoruaren eta uraren kontsumoan eta hondakinen sorkuntzan. Bestalde, presio horiek 

eragiten dituzten eragile nagusiak garraioa, industria, eraikuntza, lehen sektoreko 

ustiapen modu batzuk (baso-jarduera euren artean) eta gizartean nagusi den kontsumo-

eredua izango lirateke. Diagnostikoan adierazten denez, gizarte postfordistan 

ingurumenaren gaineko presioaren eragile nagusia ez da industria, populazioaren 

kontsumo-ereduak baizik (Eusko Jaurlaritza, 2002a)8.  

Baso-sektoreak zerikusi zuzena du airearen kalitatean, lurzoruan, uren kalitatean, 

eta, batik bat, klima-aldaketan eta biodibertsitatean. Ikusi denez, 1992ko Lurraren Goi-

bileraren ondoren iraunkortasun-irizpideak indarra hartuz joan dira sektore horretan, eta 

irizpide horiek gauzatzerakoan ingurumen-politiken ekarpena ere garrantzitsua izan 

daiteke.  

13.1.2. Klima-aldaketa eta biodibertsitate-galera Ingurumen Estrategian 

Estrategiaren helburuetariko bat gaur ingurumenaren esparruan arazo global 

bihurtu diren klima-aldaketaren eta biodibertsitatearen galeraren aurkako borrokan 

ekarpena egitea da. Dakigunez, baso-sektoreak garrantzizko eginkizuna du arazo bi 

hauetan. 

Datozen urteotan klima-aldaketari buruzko eztabaidek eta gai honi buruz hartzen 

diren erabakiek berebiziko garrantzia izango dute, erabaki horiek, besteak beste,  

energia-, garraio- eta kontsumo-ereduan eragin zuzena izango dutelako, eta baita 

basogintza-ereduan ere. Kontuan hartu behar da 1990-2004 bitartean berotegi-efektua 

eragiten duten gas nagusien zuzeneko isurpenak %35 handitu zirela EAEn, Kyotoko 

                                                 

8 Kontuan hartu behar da ingurumen-aldagaiak produkzio-prozesuetan txertatzeko neurriek gero 
eta ezarpen handiagoa dutela industria-sektorean. EAEko industriak bilakaera positiboa izan du 
ingurumenaren ikuspegitik 1990etik aurrera. 1990 eta 2004 artean industriak sortutako balio erantsi 
gordina %68 gehitu da. Denbora-tarte horretan, sektoreko berotegi-efektua eragiten duten gasen isurpena 
%26 murriztu da eta hondakin arriskutsuen sorrera %13 (Eusko Jaurlaritza, 2006a). 
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Protokoloan Espainiako Estatuarentzat ezarritakotik 20 puntu aldenduz (Eusko 

Jaurlaritza, 2006b)9.  

Klima-aldaketaren arazoari aurre egiteko hainbat neurri aurreikusten ditu 

Estrategiak. Premiazkoena berotegi-efektuko gasen isurpenak murriztea denez, neurri 

garrantzitsuenen artean hauek agertzen dira: hidrokarburoekiko mendekotasuna 

gutxitzea, energia berriztagarrien aldeko politika energetikoa finkatzea, garraio 

publikoaren erabilera hedatzea eta kontsumo iraunkorra bultzatzea. Hauez gain, 

berotegi-efektuko gasen isurpenak konpentsatzeko karbono-biltegiak gehitzea ere 

proposatzen du, horretarako EAE barruan zein kanpoan burututako oihaneztapenei 

laguntzak eskainiz (Eusko Jaurlaritza, 2002a).  

Biodibertsitateari dagokionez, Estrategiak kapital naturala ezinbesteko 

baliabidetzat hartzen du, ez soilik gizakion biziraupena segurtatzeko, baizik eta 

gizartearen nortasun-ezaugarriei eta bizimoduari eusteko ere. Ildo honetatik, gizartearen 

balore-zerrendan natura zaintzeak lehen postuetan egon beharko lukeela adierazten da 

Estrategian. 2002an Johannesburgeko Goi-bileran adostutakoaren eta ondoren Europako 

Batasunak ezarritakoaren arabera, 2010erako biodibertsitatearen galera gelditu beharra 

dago  Euskal Autonomia Erkidegoan. Helburu hori lortzeko ekimen hauek planteatzen 

ditu Estrategiak: biodibertsitatearen behatoki-sarea antolatzea, Natura 2000 Sareko 

guneak modu egokian kudeatzea, naturagune babestuen Sarea hedatzea, hezeguneak 

berreskuratzea, Urdaibaiko biosferaren erreserban Biodibertsitatearen Zentroa sortzea 

eta biodibertsitateari buruzko sentsibilizazio- eta informazio- kanpainekin jarraitzea 

(Eusko Jaurlaritza, 2002a). Hala ere, Estrategiak ez dio inolako aipamenik egiten 

EAEko azalera zuhaiztuan hazkunde azkarreko espeziez osatutako baso sailek hartzen 

duten ehuneko handiari. 

Biodibertsitatea zaintzea oso loturik agertzen da lurraldearen gehiegizko 

artifizializazioa gelditzearekin. Ondare naturalaren funtsezko osagaia da lurraldea baina 

EAEn lurraldeak artifizializazio-prozesu bortitza jasan du, batez ere 1960tik aurrera. 

Jarduera ekonomikoak eraginda, kapital naturalaren zati handi bat kapital fisiko bihurtu 

                                                 

9 Klima Aldaketaren Euskal Bulegoa eta oraindik prestatze-fasean dagoen Klima Aldaketaren 
aurkako Euskal Plana ekimen positibotzat jo behar dira klima-aldaketaren arazoari aurre egiteko 
ahaleginetan. 
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da, batez ere urbanizazio-prozesuen, garraio-azpiegituren, industrialdeen, eta 

ekipamenduen bidez. Hazkunde azkarreko zuhaitz-espezieen hedapenak ingurunean 

eragin duen artifizializazioa, nahiz eta ez izan aurrekoen motakoa, ez da aipatzen 

Estrategian. Hala ere, ingurumen-iraunkortasuna lortu ahal izateko garrantzi handikotzat 

hartzen du lurraldeko ekosistemen funtzionamenduari eta kalitateari eustea. Horretarako 

ezinbestekotzat jotzen du ondare naturalari nabarmen eragiten dioten jarduerak 

saihestea, besteak beste, baso naturalen, biodibertsitatearen, ibai eta akuiferoen, eta 

nekazaritzako sistema tradizionalen galera.   

13.1.3. Baso-sektorearen eginkizuna Euskal Ingurumen Estrategian 

Europa mailan baso-gaietan erreferente nagusiak, lehenago aipatu bezala, 

Helsinki (1993) eta Lisboako (1998) Ministro Konferentziak dira, Konferentzia horietan 

sortu baitira baso-kudeaketa iraunkorrerako irizpide eta adierazle paneuroparrak. 

Irizpide eta adierazle horiek kontuan hartuz, Europako Batasunak landa-garapeneko 

Araudian biltzen ditu basogintzara zuzendutako neurriak. Horrez gain, Europako 

Batasuna gune babestuen Natura 2000 sare ekologikoa garatzen ari da, gune horietan 

basoak funtsezko osagaiak  izanik sarritan. 

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, Euskal Ingurumen Estrategiak 

Europa mailako eta Europako Batasuneko norabideak eta arauak bere egiten ditu. 

Horietan oinarriturik eta baso-kudeaketa iraunkorra bultzatzeko helburuarekin, mota 

honetako neurriak proposatzen dira Estrategian (Eusko Jaurlaritza, 2002a): onura 

publikoko basoetan antolaketa-planak burutzea, baso-zertifikazioa bultzatzea (aipatu 

gabe zein zertifikazio-sistema), baso autoktonoen azalera gehitzea, errentagarritasun 

ekonomikorik gabeko baso autoktonoentzako konpentsazio ekonomikoak ezartzea, 

karbonoa xurgatzeari buruz basoen eginkizuna indartzea, etab. Hurrengo lerroetan baso-

sektoreak Estrategian duen eginkizuna aztertzen da, xede eta konpromisoen inguruan 

egituraturik.  

1. XEDEA: Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak bermatzea. 

Xede honi lotuta baso-sektoreari eginbehar hau esleitu zaio: baso-azalera 

eustea edo gehitzea, airea garbitzeko, higadura kontrolatzeko eta uren 

erregimena babesteko beharrezkoa delako azalera zuhaiztu zabala. Izan ere, 
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baso-azalerarik ez galtzea ingurumen-politikaren eta baso-plangintzaren 

helburuetariko bat da.  

2. XEDEA: Natura-baliabideak eta hondakinak arduraz kudeatzea. 

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-egoeraren diagnostikoaren 

arabera, baliabideen kontsumoa eta hondakinen sorrera dira ingurumeneko 

gaietan lehentasuna dutenak. Honek, basogintzari dagokionez, berriztapen 

naturala ziurtatuko duten eta paisaian eta biodibertsitatean ahalik eta inpaktu 

txikiena eragingo duten ustiapen-prozesuak erabiltzea eskatzen du. Ikusi denez, 

EAEn gaur praktikatzen den ustiapen mota intentsiboa ez da egokiena 

iraunkortasunaren ikuspegitik. 

3. XEDEA: Natura eta biodibertsitatea babestea. 

Xede honetan eskaintzen dio Estrategiak arreta handiena baso-sektoreari. 

1940tik aurrera sektore honetan nagusitu den eredu produktibistaren ondorioz, 

Euskal Autonomia Erkidegoko ondasun naturalek, biodibertsitateak eta paisaiak 

batez ere, kalte handiak jasan dituzte. Estrategian ezinbestekotzat jotzen da 

paisaiak eta biodibertsitatearen berezko balioa babestea gaur egungo arriskuen 

aurrean10. Xede honen bidez, Estrategiak EAEn sistema naturalen erabilera 

iraunkorra, aniztasun biologikoa eta paisaien kalitatea finkatu nahi ditu. Hartu 

beharreko konpromisoei dagokienez, xede honen inguruan biltzen diren hainbat 

konpromisotan du baso-sektoreak zerikusi zuzena. Hauetariko gehienak epe 

laburrerako zehaztuak izan dira, hots, 2002-2006 urteen artean lortzeko, baina 

epe luzekoak ere badaude. Azken hauen lorpena 2006-2020 tarterako 

aurreikusten da. Ondoko taulak biltzen ditu konpromiso esanguratsuenak. 

 
     
 
 
 
 

                                                 

10 Naturak eskaintzen dizkionez gizarteari bizirauteko behar dituen baliabideak, sistema 
naturalen oreka eta osasuna bermatzea funtsezko eginbeharra da bizitzari eusteko eta gizarte osoaren 
funtzionamendurako. Horren baitan Estrategiak (34. orr.) biodibertsitateari garrantzi berezia eskaintzen 
dio, zientziaren aldetik duen interesagatik eta bere balio kultural eta sozial handiengatik.  
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13.1. taula. Baso-sektorearen eginkizuna natura eta biodibertsitatearen babesean 

 

Epe laburrerako konpromisoak (2002-2006) 

2003. urterako 

. EAEko Naturagune Babestuen Katalogoa egitea. 

. EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoa egitea. 

. EAEko baso-sektorearekin bertako basoen kudeaketa iraunkorra bermatuko duten 
arauak adostea. 

 

2004. urterako 

. EAEko Biodibertsitatearen Behatokien Sarea antolatzea. 

 

2006. urterako 

. EAEko Natura 2000 Sarean sartutako azalera Erkidegoko azalera osoaren %20raino 
zabaltzea. 

. Natura 2000 Sareko guneak babesteko, erabiltzeko eta berritzeko planak egitea. 

. Armañon, Aizkorri-Aratz eta Entzia parke natural izendatzea. 

. Desagertzeko arriskuan dauden espezie katalogatu guztientzat kudeaketa-planak 
ezartzea. 

. EAEko korridore ekologikoak antolatzea.  

. Onura publikoko basoen iraunkortasunerako Baso-Antolaketa Planak egitea. 

. EAEko Naturari eta Biodibertsitateari buruzko datuak eta informazioa biltzeko 
programa sortzea. 

. EAEn basoak modu iraunkorrean kudeatzen direla bermatuko duena zertifikazio-
sistema abian  jartzea.   

. Lurralde-antolamenduaren dokumentuetan Paisaiaren Europako Konbentzioko 
printzipioak kontuan hartzea. 

. EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoan jasotako guneak babesteko eta 
berritzeko planak egitea eta gune horiek lurralde-antolamenduan sartzeko bitarteko 
egokiak jartzea. 

. EAEko naturaren egitura kartografikoki definituko duen arau-esparrua zehaztea, 
babes-figura eta lotura-korridore guztiak bildu ditzan. 

 

Epe luzerako konpromisoak (2007-2020) 

. 2012. urterako, zuzeneko errentagarritasunik lortzen ez duten edo gutxienez 100 
urtean mozkin ekonomikorik emango ez duten baso autoktonoentzat konpentsazioak 
ezartzea. Konpentsazioak baso horien interes ekologiko eta sozialaren ordainetan 
eskainiko lirateke.  

. 2001eko datuekin alderatuta, baso autoktonoen azalera %10 handitzea 2012rako eta 
%20 2020rako. 

Iturria: Eusko Jaurlaritza (2002a) oinarritzat harturik egina. 
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4. XEDEA: Lurraldeko orekari eta mugikortasunari buruzko ikuspegi 

bateratua eskaintzea. 

Honek, lurralde-antolamendu planek xede honen inguruan zehaztutako 

konpromisoak kontuan hartzea eskatzen du. 2002-2006 epean hartu beharreko 

konpromisoen artean, bi hauek bildu ditu Estrategiak (40. orr.): (i) EAEko 

hamabost gune funtzionalen Lurralde Plan Partzialak behin betiko onartzea. (ii)  

Lurraldeko Sektore Planei dagokienez, 2005erako sei Plan onartzeko 

konpromisoa ezartzen zuen Programak, horien artean Nekazaritza eta 

Basogintzaren Lurraldeko Sektore Plana. Ingurumeneko Esparru Programak 

Plan horiek Programan bertan biltzen diren iraunkortasun-irizpideak kontuan 

izanik egitea eskatzen du. 

5. XEDEA: Klima-aldaketara egiten den ekarpena murriztea. 

Klima-aldaketa, gizateriarentzat ondorio larriak ekar ditzakeeneko ustea 

hedatu denetik, planeta osoko arazo bihurtu da eta lehentasuna hartu du azken 

urte hauetan ingurumen-gaien artean. Lan honetako beste atal batean aipatu 

denez, klima-aldaketaren kausa nagusia giza jarduerak sortzen dituen berotegi-

efektuko gasen kontzentrazioa areagotu izanari egozten zaio.  

Xede hau, EAE mailan  gai honi buruz neurri egokiak hartzeko ezarri da, 

modu horretan nazioarteko erkidegoak Kyotoko Protokoloan finkatutako 

helburuak bete ahal izateko. Ibilgailuek, zentral elektrikoek, etxebizitzetako 

berokuntza-sistemek,…erregai fosilak erabiltzean atmosferan eragindako CO2-

kontzentrazioa murrizteko aukera eskaintzen dute baso-ekosistemek11. 

Esandakoaren arabera, xede honen inguruan bi helburu adierazten ditu 

Estrategiak. Bata, berotegi-efektuko gasen emisioak kontrolatzea, eta bigarrena, 

gas hauen kontzentrazioa murriztea, karbono-biltegiak gehituz horretarako. 

Bigarren helburu honetara loturik agertzen da baso-sektorea eta ondoko taulak 

biltzen ditu horren inguruko konpromiso garrantzitsuenak. 

 
 

 

                                                 

11 EAEn CO2-isurpenen erantzule nagusiak garraioa, energia eta industria azpisektoreak dira. 
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13.2. taula. Klima-aldaketari aurre egiteko konpromisoak 

 

Epe laburrerako konpromisoak (2006. urterako) 

. EAEko baso-sektorearen azterketa egitea, karbono ahalik eta gehien xurgatuko duen 
basogintza-eredua ezartzeko. 

. Zertifikatutako zuraren erabilera sustatzeko kanpainak egitea, horrela modu 
iraunkorrean kudeatutako basoetako zura lehenetsi ahal izateko. 

 

Epe luzerako konpromisoa (2007-2020)  

. 2006. urtetik aurrera, eraikin publikoak egitean, baso-kudeaketa iraunkorraren 
ziurtagiria duen zura erabiltzea positiboki diskriminatzea. 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza (2002a) oinarritzat harturik egina. 

Konpromiso hauek ezartzeak euren betetze-mailaren jarraipena egitea eskatzen 

du. Hurrengo puntuan aztertzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehen 

Ingurumeneko Esparru Programaren emaitzak. 

13.1.4. 2002-2006ko  Ingurumeneko Esparru Programaren ebaluazioa  

Ingurumen Estrategiaren emaitzak ebaluatzeko Eusko Jaurlaritzak urtero 

ingurumenaren iraunkortasunari buruzko txosten bat argitaratzen du12. Estrategiaren 

eraginkortasuna eta bere aplikazioaren ondorioz lortutako aurrerapenak ebaluatzeko 

adierazle-sistema bat erabiltzen da. Adierazle-sistema horrek posible egiten du 

konpromisoen lorpen-maila objektibotasunez ebaluatzea13.  

EAEko Ingurumen Iraunkortasunari buruzko 2006ko Txostenaren arabera, 

konpromisoen betetze-maila handia izan da. 2002-2006ko Ingurumeneko Esparru 

Programaren 178 konpromisoen %81 hauetariko egoeraren batean aurkitzen da: lortuta, 

oso aurreratuta edo behar bezala garatzen. Konpromisoen %19 aurkituko litzateke hasi 

gabe, garapeneko lehen fasean edo zailtasun handiekin aurrera egiteko (Eusko 

                                                 

12 Txosten horiek Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak urtero iraunkortasunari buruz 
Gobernu-Batzordeari aurkezten dizkion dokumentuetan oinarritzen dira. Dokumentu horietan Esparru 
Programako konpromisoen jarraipena jasotzen da eta Gobernuko Sail bakoitzak ingurumen-
iraunkortasunari egindako ekarpena baloratzen da. 

13 Gaur egun iraunkortasun-adierazleak garatzeko lan ugari egiten ari da mundu osoan, batez ere 
Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako Batzordean, OECDren baitan eta Europako Batasunean.  
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Jaurlaritza, 2006b). Bestalde, konpromiso programatikoen (jarduera zehatz bati 

lotutakoak) eta konpromiso kuantitatiboen (zenbakizko helburu bati lotutakoak) lorpen-

maila oso antzerakoa da 13.3. taulak adierazten duenez. 

13.3. taula.  EAEko   2002-2006ko Ingurumeneko Esparru Programaren betetze-
maila 

Egoera 
Konpromiso 
programatikoak Hasi 

gabeak 
Hasita Aurreratuta Burututa 

Guztira 

2002-
2006 

Kopurua 10 15 44 65 134 

% %7 %12 %33 %48 %100 

Egoera 
Konpromiso 
kuantitatiboak Zailak  Egingarriak* 

Burutu 
daitezkeenak* 

Daturik ez 

Guztira 

2002-
2006 

Kopurua 6 13 23 2 44 

% %14 %29 %52 %5 %100 
*Kontuan izan behar da 2000-2006ko Programaren baitan epe luzeagoan (2020 arte) lortzeko 
konpromisoak ere agertzen direla. Beraz, emaitzak ebaluatzen dituen txostenak horien lorpen-maila ere 
kontuan hartzen du, 2002-2006 aldian egindako aurrerabidea baloratuz. 
Iturria: Eusko Jaurlaritza (2006a) oinarritzat harturik egina. 

Ingurumen-xede bakoitzari dagokionez, 2006ko txostenak egiten duen 

baloraziotik alderdi hauek nabarmendu daitezke (Eusko Jaurlaritza, 2006b): 

1. xedeari dagokionez (Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak 

bermatzea), hobekuntzak gertatu dira atmosferaren poluzio-mailetan14, lurzoru 

poluituak berreskuratzen aurrerapenak egin izan dira, eta uren kalitatea hobetu da ibai 

eta kostaldean. 

2. xedea (Natura-baliabideak eta hondakinak arduraz kudeatzea) 

iraunkortasunaren muina den faktore bati buruz ari da; hazkunde ekonomikoaren eta 

baliabideen erabileraren arteko loturari buruz, alegia. Txostenaren arabera, lehengo 

lotura estua indarra galduz doa azken urteetan. Hala, 1990-2004 bitartean baliabide-

eskaera EAEko ekonomia baino gutxiago hazi da. Ekonomiaren energia-

                                                 

14 Hala ere, errepide-bidezko garraioak isuritako partikulen ondorioz, hainbat udalerritan ez da 
hobekuntza handirik gertatu airearen kalitateari loturiko zenbait osagaitan (Eusko Jaurlaritza, 2006a). 
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eraginkortasuna –unitate ekonomiko bat sortzeko behar den energia kantitatea– %13 

hobetu da aldi horretan. Hala ere, energiaren guztizko kontsumoak eta materialen 

guztizko beharrizanak termino absolutuetan gehituz jarraitu dute15.  

3. xedeari (Natura eta biodibertsitatea babestea) loturiko helburuei dagokienez, 

EAEko naturagune babestuen sarearen hedadura gehitu egin dela aipatu behar da, 

dagoeneko lurraldearen %11 izanik. Halaber, EAEk Europako Batasunaren Natura 

2000 Sarean duen azalera  lurraldearen %20ra heltzen da. 

4. xedeari dagokionez (Lurralde-oreka eta mugikortasuna), lortutako 

aurrerapenak mugatuak izan dira. Hala, 1990-2004 bitartean garraio-sektorearen 

energia-kontsumoa %88 gehitu da. Bestalde, sektore honetan %92 gehitu da berotegi-

efektuko gasen isurpena, neurri handian EAE mugaz haraindiko garraio-ardatza izateak 

eraginda16.  

5. xedean (Klima-aldaketara egiten den ekarpena murriztea) biltzen dira gaur 

egungo ingurumen-arazo larrienari aurre egiteko ekintzak. Nahiz eta arazo honek 

ingurumen-politikako agendaren baitan lehentasuna duen EAEn, emaitza kezkagarriak 

lortu dira, zeren 2004an %20 gainditu zen Kyotoko protokoloak Espainiako 

Estatuarentzat ezarritako helburua. Arazo honi aurre egiteko hainbat ekintza planifikatu 

dira, hala nola, Klima Aldaketaren Euskal Bulegoa, Euskadiko Energia Estrategia 2010, 

Kontsumo Plan Iraunkorra eta, batez ere, oraindik bukatzeko dagoen Klima 

Aldaketaren aurkako Plana. 

Hurrengo bi taulek (13.4. eta 13.5. taulak) biltzen dute 2002-2006ko 

Ingurumeneko Esparru Programaren baitan baso-sektorearekin lotura duten 

konpromiso esanguratsuenen egoera 2006an. 13.4. taulan zenbaki bidez definitutako 

helburuei loturiko konpromisoak agertzen dira (konpromiso kuantitatiboak) eta 13.5. 

taulan jarduerei loturikoak (konpromiso programatikoak). 

                                                 

15 Xede honen beste esparruari dagokionez, hots, hiri-hondakinen kudeaketari, egoerak hobera 
egin du. 1994 eta 2004 bitartean hondakindegietara bideratutako hondakinen ehunekoa %20 gutxitu da –
%85etik %65era–, eta gaika bildutako etxeko hondakinen kopurua bikoiztu egin da (Eusko Jaurlaritza, 
2006a). 

16 Hala ere, aipatzekoa da xede honi dagokionez, EAEko hirurogei udalerri eta zortzi eskualde 
mugikortasun iraunkorreko planak garatzen ari direla (Eusko Jaurlaritza, 2006a). 
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13.4. taula. EAEko 2002-2006ko Ingurumeneko Esparru Programako 
konpromiso kuantitatiboen egoera 2006an 

KONPROMISO 

KUANTITATIBOA 
Lortzeko aurreikuspena Oharrak 

Baso-azalera eustea edo 
handitzea  

Lortuta 

 

2005eko Baso Inbentarioaren 
arabera, baso-azalerak gora 
egin du 1996-2005 aldian. 

2006rako EAEko Natura 
2000 Sarean sartuta egotea 
EAEko azalera osoaren %20. 

Lortuta 

 

Natura 2000 Sarean bildutako 
azalera 146.788 hektareakoa 
da, EAEko azalera osoaren 
%20,31. 

2006rako Tokiko Agenda 21 
ezartzea 5.000 biztanletik 
gorako udalerrietan, banaka 
zein eskualdeka.  

Lortuta 

 

5.000 biztanletik gorako 
udalerri guztiak daude Tokiko 
Agenda 21eko prozesuetan. 

Iturria: Eusko Jaurlaritza (2006a) oinarritzat harturik egina. 
 
 

13.5. taula. EAEko 2002-2006ko Ingurumeneko Esparru Programako konpromiso 
programatikoen egoera 2006an 

Egoera1 
KONPROMISO 

PROGRAMATIKOA H. G. Has. Aurr. Bur 
Oharrak 

Natura 2000 Sarean sartutako 
eremuak babesteko eta  
erabiltzeko planak prestatzea. 
 
 

  
X 
 

 

Natura 2000 sarea EAEko 
ordenamendu juridikoan 
txertatzeko aurrerapenak egin 
dira zenbait GKG-ren2 
Erabilera eta Kudeaketarako 
Plan Gidariak eginez 
(Gorbeia, Aralar eta  Aiako 
Harria). 

Armañon, Aizkorri-Aratz eta 
Entzia Parke Natural 
izendatzea.  
 

  X  

Armañon eta Aizkorri-Aratz, 
euren Natura Baliabideen 
Antolakuntza Planek behin-
betiko onespena lortu ondoren,  
2006n Parke Natural izendatu 
ziren. 

Kudeaketa-planak egitea 
galtzeko arriskuan dauden 
espezieen %100entzat. 
 

  
X 
 

 

Galtzeko zorian dauden 
espezie guztien  kudeaketa-
planak eginda daude, baina 
batzuk Aldundien onespenaren 
zain aurkitzen dira. 

Eremu Berezien Katalogoa 
onartzea, 1998ko  EAEko 
Ingurumenaren Babeserako 
Lege Orokorra aplikatu ahal 
izateko. 

  
X 
 

 

Dokumentuan ondare 
kulturalari eta korridore 
ekologikoei buruzko 
informazioa hobetu beharraz 
hitz egiten da. Bukatzeke 
dago. 
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Naturagune Babestuen Euskal 
Katalogoa egitea 

   �  

EAEko Biodibertsitatearen 
Behatokien Sarea ezartzea. 

   �  

EAEko korridore ekologikoen 
Sarea diseinatzea    � 

2005eko urtarrilean aurkeztu 
zen EAEko korridore 
ekologikoen Sarearen diseinu 
teknikoa. 

Baso-Antolakuntza Planak 
egitea onura publikoko basoetan 
iraunkortasuna sustatzeko. 
 
 

  
X 
 

 

2005ean antolatutako azalera 
4.597 hektareakoa izan da 
baso publikoetan (3.177 
hektareakoa baso pribatuetan). 
Ondorioz, 2005ean zehar 
baso-azalera antolatua %18 
gehitu da. 

EAEko baso-sektorearekin 
arauak adostea EAEko basoen 
kudeaketa iraunkorra 
bermatzeko. 

   � 
 

EAEko basoen kudeaketa 
iraunkorra ziurtatzeko eta 
sektoreko produktuen 
etiketatzea sustatzeko sistema 
abian jartzea. 
 

   � 

Baso-jabeek PEFC 
zertifikazio-sistema onartu 
dute. 2005ean %20 hazi zen, 
2004an zegoenarekiko, 
zertifikatutako azalera. 
Bestalde, zur-eraldaketa 
sektoreko EAEko 70 enpresek 
–ia sektore osoa– lortu zuten 
2005ean zaintza-katearen 
ziurtagiria. 

Paisaiaren Europako 
Konbentzioaren printzipioak 
antolamendu-dokumentuetan 
sartzea. 

  X  
Asko aurreratu da, baina 
gehiago garatu beharreko 
arloa da. 

EAEko Paisaia Berezi eta 
Apartekoen Katalogoa 
prestatzea. 

   � 
 

EAEko Paisaia Berezi eta 
Apartekoen Katalogoko guneak 
babesteko eta lehengoratzeko 
plan zehatzak egitea, eta 
lurralde-antolamenduan sartzea. 

X    

 

EAEko naturaren egituraren  
kartografiari buruzko esparru 
arauemailea garatzea, gune 
babestuak eta lotura-korridore 
guztiak bilduko dituena. 

X 
 

   

 

Nekazaritza eta Basogintzaren 
Lurraldeko Sektore Plana 
egitea, nekazaritza-azalerari 
eusteko helburua eta 
ingurumen-iraunkortasunerako 
irizpideak jasoz. 

  
 � 
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EAEko baso- eta zur-
sektorearen azterketa burutzea, 
karbono ahalik eta gehien 
xurgatuko duen basogintza 
hautatzeko eta zuraren erabilera 
bultzatzeko.  

  
 � 

Zuraren erabilera gehitu egin 
da eraikuntzan. 
Zura erabiltzearen abantailak 
azaltzen dituen modulua,  
2005-2006 ikasturtean ari da 
ezartzen ikastetxeetan. 

Baso-kudeaketa iraunkorreko 
agiria lortu duen zuraren 
erabileraren aldeko kanpainak 
egitea. 

   � 
Bilera ugari egin dira 
Udaletxeekin zur 
zertifikatuaren erabilera 
bultzatzeko. 

1. H.G.: hasi gabe; Has.: hasita; Aurr.: aurreratuta; Bur..: burututa. 
2. GKG: Garrantzi Komunitarioko Gunea. 
Iturria: Eusko Jaurlaritza (2006a) oinarritzat harturik egina. 

Baso-sektorearekin zerikusia duten konpromiso kuantitatiboak (13.4. taula), 

nahiz eta hiru besterik ez diren aipatzen, lortuta agertzen dira. Konpromiso 

programatikoei dagokienez ere (13.5. taula) asko dira burututa edo garapen-fase 

aurreratuan aurkitzen direnak. Hala ere, betetzen hasi gabe dauden konpromisoak ere 

badaude, hauen artean paisaiari eta  naturaguneei lotutakoak. Nahiz eta paisaia berezi 

eta apartekoen katalogoa amaituta aurkitzen den, gune hauek babesteko planik ez da 

egin oraindik, ez eta plan hauek lurralde-antolamenduan sartzerik lortu. Era berean, 

EAEko gune babestu eta korridore ekologiko guztiak bilduko dituen esparru 

arauemailea sortzeko lanak hasteko aurkitzen dira oraindik. 

Helburu programatikoei loturiko lorpenen artean garrantzi berezia hartzen dute 

Natura 2000 Sareko zenbait guneren kudeaketa-planak burutzeak, parke natural  berriak  

izendatzeak, Biodibertsitatearen Behatokien Sarea ezartzeak, korridore ekologikoen 

diseinuak, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Plana burutzeak eta baso-

kudeaketa iraunkorra sustatzeko helburuarekin lortutako akordioek.  

13.1.5. Ingurumen Estrategiaren balorazioa 

Ingurumen Estrategiak 2020 arte indarrean jarraitzen duenez, urruti geratzen da 

oraindik azken balorazioa egiteko momentua. Beraz, hemen egiten dena, Estrategiak 

berak ezartzen dituen ildo nagusienetan, 2002-2006ko Ingurumeneko Esparru 

Programaren bidez lortutako emaitzetan eta 2007-2010eko Ingurumeneko Esparru 

Programa lantzeko erabilitako dokumentuetan oinarriturik burutu izan da. 

Estrategia datozen urteetarako ingurumen-politikaren erreferentzia-esparru 

bezala planteatzen da, modu horretan eragile eta interes-talde ugariren bilgune 
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bilakatuz. Era berean, Estrategian zehazten diren konpromisoek orientabidea eta gida 

eskaintzen dute ingurumen-aldagaiak sektore-politiketan txertatzeko. Azken finean, eta 

hau izango litzateke dokumentu honen baliorik handiena gure ustez, Estrategiak 

ingurumenari loturiko ekimen eta ahaleginetarako gida bateratzailea eskaintzen du. 

Ingurumen-aldagaiak politika guztietan integratzeko ekintzak proposatzean, 

iraunkortasun-irizpideak ekonomia eta gizarteko arlo guztietara hedatzea ahalbidetzen 

du Estrategiak. 

Hainbat alde positibo nabarmendu daitezke Estrategian. Lehenengo eta behin, 

iraunkortasunaren ikuspegia –teorikoki behintzat– erabiltzea, bere helburua hurrengo 

belaunaldiei ingurumen-arazo nagusiak konponduta uztea baita 2020rako. Iraunkortasun 

sendoagoko ikuspegi batetik, arlo batzuetan –basoen ustiapenari eta osaketari 

dagokionez, esaterako– neurri ausartagoak jasotzen dituen Estrategia baten aldeko 

apustua egin daiteke. Hala ere, beste arlo batzuei dagokienez, badirudi gaur EAEko 

iritzi publikoak ingurumenari eskaintzen dion garrantzi-mailari modu egokiagoan 

erantzuten diola Estrategiak17. Bigarrenik, Euskal Autonomia Erkidegoari nazioartean 

dagokion ingurumen-erantzukizunaren kuota onartzen du Estrategiak, modu horretan 

garapen-bidean dauden herrialdeen eskabideak, neurri batean behintzat, aintzakotzat 

hartuz. Hirugarren aspektu positiboa kapital naturala zaintzeko egiten duen apustua da. 

Lurraldeko azaleraren %20 Europako Batasuneko Natura 2000 Sarean integratzean., 

EAEn babes-figuraren bat duen azalera gero eta handiagoa bihurtu da. 

2002-2006ko Ingurumeneko Esparru Programari dagokionez, bertan jasotako 

konpromisoen betetze-mailaren balantze orokorra positiboa den arren, abian jarritako 

planak eta programak ez dira nahikoa izan ingurumen-adierazle batzuen (berotegi 

efektuko gasak, partikulen isurpenak, lurzoruaren kontsumoa) joera negatiboa 

zuzentzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumenaren egoera ebaluatzen duten 

txostenen arabera, 2002-2006ko Ingurumeneko Esparru Programaren aplikazioaren 

ondorioz hainbat arlotan hobekuntzak gertatu dira, baina beste hainbatetan lortutako 

emaitzak kezkagarriak dira. EAEko Ingurumen Iraunkortasunari buruzko 2006ko 

                                                 

17 2004ko Ekobarometroak inkesta-bidez bildutako iritzien arabera, natura eta ingurumena 
zaintzeari buruzko kezka laugarren postuan agertzen da euskal hiritarren lehentasunetan, enplegua 
sortzea, biolentzia gainditzea eta pobrezia gutxitzearen ostean (Eusko Jaurlaritza, 2006a). Honen haritik, 
esan daiteke Estrategia hau, orokorrean eta bertan jasotako asmoei dagokienez bederen, gaurko EAEko 
biztanleriak ingurumenaren aldetik planteatzen duen eskakizun-mailara egokitzen dela.  
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Txostenean adierazten denez (Eusko Jaurlaritza, 2006b), Programaren eraginez 

aplikatutako ingurumen-politikek hobetu egin dute ingurumenaren egoera zenbait 

arlotan (uraren kalitatea, airearen kalitate orokorra, lurzoru kutsatuen berreskuratzea, 

hiri-hondakinen eta hondakin arriskutsuen kudeaketa, naturagune babestuen sarea 

handitzea) 18 baina ahulguneak ere agertzen dira beste hainbat arlotan (berotegi-efektuko 

gasen isurpenak, garraioak eragiten duen aire-poluzioa, hiri-hondakinen sorrera edo 

lurraldearen artifizializazioa).  

2007-2010eko Ingurumeneko Esparru Programa lantzeko bildutako Gizarte 

Foroak egindako hausnarketetan aipatzen den arazoetariko bat baso-azalerari loturikoa 

da. Azalera honek EAEko lurraldearen erdia baino gehiago hartzen duenez, eta 

monolaborantza eta ustiapen intentsiboa direnez bere funtsezko ezaugarriak,  baso-

sektorea garrantzi handiko ingurumen-inpaktuen erantzuletzat hartzen da, besteak beste,  

lurzoruen higadura, biodibertsitate-galera eta paisaian eragindako inpaktu negatiboa 

(Eusko Jaurlaritza, 2006e).  

Baso-sektoreari dagokionez, Euskal Ingurumen Estrategiak ez duela aparteko 

berritasunik eskaintzen esan behar da. Hamazortzi urteko epea kontuan hartzean 

dokumentu aproposa zen baso-jarduerari bide berriak irekitzeko eta funtzio ekologiko-

sozialak indartzeko, baina Estrategia, gehienbat, beste Plan edo ekimen batzuetan 

ezarritako norabide eta neurrien bilduma bilakatzen da, batez ere Euskadiko Baso 

Plangintzan eta landa-garapeneko planetan bildutakoena. Batzuetan Estrategiako 

konpromisoak ere –ez soilik xedeak, helburuak edo ekintzak– zehaztasun-maila 

gutxirekin deskribatuta agertzen dira. Hau gertatzen da, esaterako, biodibertsitatea 

babesten eta klima-aldaketaren aurkako borrokan basogintzak izan behar duen 

eginkizuna zehazterakoan.  

Baso-kudeaketa iraunkorraren lorpena EAEn baso-zertifikazioa ezartzeari eta 

hedatzeari loturiko konpromisoetan oinarritzen du Programak. Kontuan hartu behar da 

EAEn bultzatutako zertifikazio-sistema (PEFC sistema) baso-jabeen Elkarteek eta zur-

industriak –baina ez mugimendu ekologistek– onartu dutena dela. EAEko Ingurumen 

                                                 

18 Programa  hau garatu den heinean, Tokiko Agenda 21en inguruan bildutako prozesuak ere 
indartu egin dira EAEko udalerrietan, eta hori ere Programaren aspektu positibotzat jo behar da. 
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Iraunkortasunari buruzko 2006ko Txostenak (Eusko Jaurlaritza, 2006b) konpromiso 

horiek lortutzat ematen dituen arren, zertifikazio-sistema horrek ez du baso-kudeaketan 

aldaketa esanguratsurik burutuko den bermerik eskaintzen. 

Baso-kudeaketa iraunkorraren ikuspuntutik Ingurumen Estrategiak planteatzen 

dituen konpromiso aipagarrienak, gure ustez, baso autoktonoei loturikoak dira. Aipatu 

denez, Estrategiak baso horien azalera gehitzea proposatzen du (2012rako %10 eta 

2020rako %20, 2001eko datuekin alderatuz) (Eusko Jaurlaritza, 2002a). Izatez, 

Estrategiak planteatzen dituen ehunekoak ez dira handiak, kontuan hartzen badugu 

1986 eta 1996 bitartean hostozabalen azalera %7,3 gehitu zela Euskal Autonomia 

Erkidegoan eta 1996 eta 2005 urteen artean %9,5 (1986, 1996 eta 2005eko Baso 

Inbentarioak). Azken urteotako ingurumen-kontzientziak, eskari sozialak eta 

ekonomikoki, ekologikoki eta sozialki baso-ekosistema iraunkorrak lortzeko ahaleginek 

ehuneko handiago baten aldeko apustua eskatuko lukete. Kontuan izanik radiata 

pinuaren monolaborantzaren ondorioz EAEko isurialde atlantikoan basoen osaketa 

ingurumen-arazo esanguratsua bilakatu dela lurzoruari, biodibertsitateari eta paisaiari 

dagokionez, Estrategian baso autoktonoen azalera gehitzeko ezarritako konpromisoa ez 

dirudi aski izango denik egoera hau modu nabarmenean aldatzeko. Bestalde, 

Estrategiak ez du zehazten planteatzen dituen hostozabalen azalera-gehikuntza horiek 

zein neurriren bidez lor daitezkeen. 

Baso autoktonoekin loturiko beste alderdi aipagarri bat ere planteatzen du 

Estrategiak, errentagarritasun ekonomikorik lortzen ez duten baso autoktonoei euren 

funtzio ekologiko eta sozialengatik konpentsazio ekonomikoren bat eskaintzearen alde 

agertzean. Baso-sektoreari buruzko gaiak eztabaidatzen diren foroetan funtsezko 

aldarrikapena bihurtu da baso-ekosistemen kanpo-eragin positiboak ordaintzearena, 

baina eskabide hau elementu teoriko moduan geratzen da gehienetan, honelako neurri 

bat praktikan jartzeak dituen zailtasun eta kostuengatik. Euskal Ingurumen Estrategiak 

mota horretako proposamen bat biltzea aspektu positibotzat hartu behar da baso-

kudeaketa iraunkorraren ikuspuntutik. Dena den, konpromiso hau 2012an lortzeko 

planteatzen denez, ez dago oraindik bere lorpen-mailari buruz baloraziorik egiterik. 
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13.2. Baso-sektorea Lurralde Antolamendu Politikan  

EAEko azaleraren %55 azalera zuhaiztua denez (%59 Bizkaian) eta lurra eskari 

handia duen baliabide urria izanik, beharrezkotzat jo dugu lurralde-antolamendu 

politikak baso-sektoreari eskaintzen dion tratamendua aztertzea. Gainera, politika honen 

baitan baso-ekosistemen funtzio ekologikoak bultza ditzakeen figura interesgarri bat 

sortu da: korridore ekologikoak. Ikusi den bezala, ingurumen-estrategiaren 

helburuetariko bat, EAEko paisaia berezi eta apartekoak lurralde-antolamenduan behar 

bezala txertatzeaz gain, naturagune babestuak lotuko dituzten korridore ekologikoak 

ezartzea da.  

Lurraldearen antolaketa gizarte bateko politika ekonomiko, sozial, kultural eta 

ekologikoaren adierazpen espazialtzat  hartzen da (Allende, 2002). Antolamendu-planei 

dagokie lurraldearen antolaketa, eremu bakoitza erabilera zehatz batera egokituz eremu 

horren gaitasun, ezaugarri espezifiko eta irizpide ekologikoak kontuan hartuz. Interes 

ezberdin ugari biltzen direnez espazioaren erabileraren inguruan, lurralde-

antolamendua, batik bat, eginbehar politikoa bilakatzen da19. Gizarte demokratikoetan 

lurralde-antolamenduaren izaera politikoa onartzeak beharrezkoa egiten du 

populazioaren parte-hartzea bultzatzea lurralde-politika diseinatzerakoan eta 

gauzatzerakoan. 

Azken aldian garapen iraunkorraren kontzeptua ere txertatuz joan da lurraldea 

antolatzeko politiketan. Iraunkortasunak neurri handian lurraldean gauzatu behar 

duenez, ezinbestekoa bilakatu da lurralde-antolamendu planetan ingurumenaren 

aldagaia kontuan hartzea. Soteloren (2000) ustez lurralde-plangintza behartuta dago 

ingurumenaren gai konplexua kontuan hartzera garapen iraunkorraren kontzeptuaren 

eskutik, hemendik jasotako ideiak lurralde-antolamendu politika guztien parte bihurtuz. 

Lurraldea antolatzeko politikaren ikusmolde berrian ingurumen-aldagaiek 

garrantzia hartu dute, baina iraunkortasunak eskatzen duen lurraldearen ekosistema-

ikuspegian oinarritutako plangintza-estrategiak ez dira oraindik, epe laburrean behintzat, 

                                                 

19 Lurraldearen plangintza estrategikoak balore-juizioak egitea inplikatzen du. Lurraldearen 
analisiak alde teoriko garrantzitsua du, hainbat diziplina zientifikok eskainia, baina analisi horiek ez dute 
gaitasunik alternatiba bat beste bat baino hobea dela kategorikoki adierazteko. Zenbait alternatibaren 
artean aukeratu behar denean, balore-juizioak eta jarrera ideologikoa izango dira alternatiba batzuk 
aukeratzea eta beste batzuk baztertzea eragingo dutenak (Pujadas eta Font, 1998).  
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posible ikusten. Horrek gizartearen baloreetan eta sistema sozioekonomikoaren egituran 

aldaketa sakonak eskatzen ditu. Allenderen (2002) ustez, EAEko Administrazioak –

autonomikoak zein lurralde historikoetakoak edo  udaletakoak– ez du oraindik ondo 

barneratu, ez baitu ondo ulertu, iraunkortasunaren kontzeptua. Hori dela eta, egile honen 

ustez, burutzen diren  planek eta programek populazioaren behetik goranzko partaidetza 

kontuan ez izateaz gain, lurraldea lurzoru moduan tratatzen jarraitzen dute. 

Hurrengo atalak idazteko EAEko Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko 

Sektore Plana dokumentua (Eusko Jaurlaritza, 2005b) eta plan horren ingurumen-

inpaktuko ebaluazioa biltzen duen dokumentua (Eusko Jaurlaritza, 2005c) erabili dira 

oinarritzat. 

13.2.1. Lurralde-antolamendua EAEn 

Euskal Autonomia Erkidegoan 1990eko Lurralde Antolamenduaren Legeak 20  

du ahalmena, sektore-politika guztien irizpideak koordinatuz, lurralde barruan burutu 

daitezkeen  erabilerak zehazteko. Legeak sortzen dituen tresnak helburu hori lortzeko 

Lurralde Antolamenduaren Norabideak, Lurralde Plan Partzialak eta Lurraldeko 

Sektore Planak dira. Lurralde Antolamenduaren Norabideak21 dira erreferentzia-esparru 

orokorra lurralde-antolaketako beste tresna guztientzat eta lurraldean eragina duen 

edozein jarduerarentzat. Norabideen helburu nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan 

lurralde-eredu bat ezartzea da. Horretarako, azterketa zehatza egin ondoren, lurraldearen 

erabilera garrantzitsuenak erabakitzen ditu: babes bereziko eremuak, nekazaritza-

ustiapenerako lurrak,  azpiegitura eta ekipamendu handien kokapena, etab. 

Lurralde Antolamenduaren Norabideak, Lurralde Plan Partzialen bidez 

garatzen dira. Hauek, antolaketa zehatzago baten beharrean dauden esparru 

konkretuetarako ezartzen dira. Lurraldeko Sektore Planek, azkenez, sektoreetako 

jarduerak arautzen dituzte. Sektore Planetako erabakiak ezingo dira Lurralde Plan 

Partzialek eta Lurralde Antolamenduaren Norabideek erabakitakoaren aurka joan; hala 

gertatuko balitz, Lurraldeko Sektore Planeko zati hori baliogabeturik geratuko litzateke.  

                                                 

20 EAEko Lurralde Antolamenduaren Legea, 4/1990, maiatzaren 31koa. 
21 Otsailaren 11ko 28/1997 Dekretu-bidez onartuak. 
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Lurralde Antolamenduaren Norabideak gaurko egoeraren diagnostikotik 

abiatzen dira. Natura-baliabideek eta lurzoru ez urbanizagarriak ingurune fisikoan duten 

eginkizunari buruzko hausnarketa egitean, eskari sozial berrien agerpena kontuan 

hartzen dute. Alderdi hauei loturik ezartzen dituzten helburuen artean, hauek 

nabarmendu daitezke (Eusko Jaurlaritza, 1997b): balore ekologiko, produktibo eta 

zientifiko-kulturalen kontserbazioa; baliabideen ustiapen iraunkorra; natura-baliabideen 

balorizazioa; alde narriatuen lehengoratzea; ingurumenaren egoerari buruzko 

informazio-sistema baten ezarpena, etab.  

Landa-eremuei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoaren azalera urria eta 

dentsitate demografiko handia kontuan izanik, eremu hauek BPGra egiten duten 

ekarpen ekonomikoak adierazten duen baino balio estrategiko handiagoa dutela 

onartzen dute Norabideek. Landa-eremuak beharrezko osagaiak dira lurralde-antolaketa 

orekatua lortzeko. Eremu hauen premia bereziki nabarmena da Bizkaia eta Gipuzkoako 

kasuan, lurralde hauetako bailaretan hiriek, industriak eta azpiegiturek duten 

garrantziagatik. Dena den, 2001ean Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta 

Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planaren Aurrerapena22 agertu arte ez da egon 

landa-eremuaren antolaketarako tresna espezifikorik. Gero, 2005ean eman zion Eusko 

Jaurlaritzak onarpena Plan horri23. 

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Plana lurralde-

antolamenduko organigramaren barruan kokatzen da (ikus 13.1. grafikoa). Geroago 

aztertuko den bezala, basogintzari dagokionez Sektore Plana osagai hauen inguruan 

egituratzen da: basoen produkzio-funtzioa, basoen funtzio babeslea, interes 

naturalistikoko eremuak, korridore ekologikoen sarea eta paisaiaren tratamendua. 

 

 

 

                                                 

22 Nekazaritza eta Arrantza Sailak argitaratua urte horretan (Eusko Jaurlaritza, 2001). 
23 Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planaren berrikuspena hamar urte igaro 

ondoren egitea planteatzen du Planak. Dena den, Planaren zenbait alderdi lehenago ere berrikus daitezke, 
euren bilakaerak  edo eskari sozial edo sektorial berriek hala eskatuz (Eusko Jaurlaritza, 2005b). 
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13.1. grafikoa. Baso-sektorea lurralde-antolamenduan 

 

Iturria: Autoreak egina. 

13.2.2. EAEko Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Plana  

Lehenago aipatu den bezala,  Euskal Autonomia Erkidegoan lehen sektoreak 

populazioaren zahartzearekin batera duen arazo larriena nekazaritza-lurren urritasuna 

da. EAE bezalako azalera urriko eta dentsitate handiko lurralde batean lurrak presio 

handia jasaten duenez,  lehen sektoreko jarduerak lehia gero eta biziagoan aurkitzen dira 

lurraren beste erabilera batzuekin: etxebizitzen eraikuntza, industria, azpiegiturak, etab. 

Honen aurrean, ustiategiek zailtasun handiak dituzte euren lur-azalera gehitzeko. Hori 

dela eta, produkzio-eredu intentsiboagoak garatzera beharturik aurkitzen dira, baina hau, 
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Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Plana 

Nekazaritza Basogintza 

Produkzio funtzioa 
Funtzio babeslea 
Interes Naturalistikoko Eremuak 
Korridore Ekologikoen Sarea 
Paisaiaren tratamendua 
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era berean, ingurumena errespetatzen duten praktikak sartzearen aldeko aginduaren 

aurka agertzen da.  

Gizarte urbano eta industrialak EAEko eremu naturalean eragiten duen presioa 

ukaezinezko errealitatea da eta presio hau basoguneetara ere, eremu natural horren parte 

bezala, hedatuz doa. Gainera, baso-jarduera nekazaritza eta abeltzaintzarekin ere lehian 

sartzen da zenbait kasutan. Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planaren 

ardura da bere jarduerak burutzeko beharrezko duen lurra bermatzea lehen sektoreari 

eta, era berean,   sektore barneko jardueren artean  bateragarritasuna lortzea.  

i. NBLSParen esparru  juridikoa  

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Plana (NBLSP edo Sektore 

Plana aurrerantzean) lurralde-antolaketako beste dokumentu  batzuk (Lurralde 

Antolamenduaren Norabideak eta Lurralde Plan Partzialak) zedarritzen duten esparru 

juridikoaren barruan kokatzen da, eta hauen irizpideak eta proposamenak biltzera 

behartuta dago24. EAEko Lurralde Antolamenduaren Legeak aipatzen dituen antolaketa 

sektorialeko dokumentuetan txertatuz, NBLSPak nekazaritza- eta baso-lurren 

zonabanatze orokorra ezartzen du.  

NBLSPak Lurralde Antolamenduaren Norabideak garatu eta zehazten ditu 

ingurune fisikoari dagokionez. Hori egiteko, egun indarrean dauden zenbait plangintza-

dokumentu hartzen ditu kontuan, dokumentu horietako irizpideak eta helburuak bere 

eginez eta garatuz. Kontuan hartutako plan garrantzitsuenak lan honetako beste atal 

batzuetan aztertutakoak dira: Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 eta 2002-2006ko 

Ingurumeneko Esparru Programa, Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030, eta EAEko 

Landa Garapen Iraunkorraren Plana 2000-2006. Horiez gain, beste dokumentu hauek 

ere kontuan hartzen ditu NBLSPak: Landa Garapenerako Eskualde Planak, Baso 

Baliabideen Antolaketa Planak eta baso-kudeaketa iraunkorrari buruzko 

dokumentuak25.  

                                                 

24 EAEko Lurralde Antolamenduaren Legearen arabera, Nekazaritza eta Basogintzaren 
Lurraldeko Sektore Planeko erabakiek  udal planetan izango dute eragina, baina ez Lurralde Plan 
Partzialetan, dokumentu hauek, esan bezala,  Sektore Planen gainetik aurkitzen direlako.  

25 Baso Kudeaketa Iraunkorrari dagokionez, ez da aipatzen Planean zein dokumentu hartzen 
dituen kontuan. 



                                                                      13. Ingurumen-politiken eragina baso-sektorean     

  368 

NBLSPak arreta handia eskaintzen die EAEko Landa Garapen Iraunkorraren 

Planean nekazaritza, basogintza eta ingurumenaren bateragarritasuna bultzatzera 

zuzendutako neurriei. Horrez gain, eta maila orokorragoan, EAEko Euskal Ingurumen 

Estrategiaren  eta Ingurumeneko Esparru Programaren helmuga, helburu eta 

konpromiso gehienak biltzen ditu Sektore Planak, nahiz eta lotura handiena 

Ingurumeneko Esparru Programaren hirugarren xedearekin (biodibertsitatearen 

babesari buruzkoa) gordetzen duen26. Baso-sektoreari dagokionez, Sektore Plan honetan 

basoei buruz proposatzen diren neurri eta ekintzak Euskadiko Baso Plangintzaren 

(1994-2030) baitan kokatzen  dira. 

Euskadiko Baso Plangintzak argi uzten du Nekazaritza eta Basogintzaren 

Lurraldeko Sektore Planaren beharrizana, Plangintzan proposatutako ekintza ugarik 

lurraldearen erabilerari buruzko irizpideak ezartzea eskatzen baitute. Ildo horretatik, 

Plangintzak estrategiak aldatzea proposatzen du, baina betiere gaurko egitura 

sozioekonomikoan garrantzizko aldaketarik eragin gabe. Honela deskribatzen du Baso 

Plangintzak, Sektore Planaren eginbeharra: 

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Plana  funtsezko tresna da etorkizun 

hurbilean ingurune naturalean eragina izango duten indar nagusien arteko oreka 

lortzeko. Beraz, sortutako egitura sozioekonomikoak errespetatuz, aukera eskaintzen du 

gaurko estrategiak aldatzeko, sektorea etorkizun konplexuago baterako, eta landa- eta 

hiri-eremuen arteko harreman estuagoetarako prestatuz. (Euskadiko Baso Plangintza 

1994-2030:134).  

Naturagune babestuei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko Parke 

Naturalak, Biotopo Babestuak eta Urdaibaiko Biosferaren Erreserba Sektore Planaren 

antolaketa-esparrutik kanpo geratzen dira27. EAEko Naturagune Babestuen Sarea 

osatzen duten edo osatuko duten eremuen kasuan, gune horietako antolaketa-

dokumentuak (Natura Baliabideen Antolakuntza Plana eta Erabilera eta 

Kudeaketarako Plan Gidaria) izango dira eremu horietako erabilerak eta murriztapenak 

                                                 

26 Euskal Ingurumen Estrategiak biltzen dituen funtsezko elementu batzuei (ekosistemak, 
biodibertsitatea eta paisaiak) arreta berezia eskaintzen die NBLSPak ere, Korridore Ekologikoen, Interes 
Naturalistikoko Eremuen eta Paisaiari buruzko ataletan tratatuz. 

27 Parke Naturalak eta Biotopo Babestuak 1994ko Naturaren Kontserbaziorako Legearen azpian 
aurkitzen dira. Urdaibai aldea, bestalde, Urdaibaiko Biosferaren Erreserba Babesteko eta Antolatzeko 
5/2989 Legearen azpian aurkitzen da.  
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arautuko dituztenak. Bestalde, EAEko Hezeguneek, alde batetik, eta Kostaldeek, 

bestetik, euren Lurraldeko Sektore Plan propioa izango dute.  

Gune babestu hauez gain, EAEn balio naturalistiko handia duten beste alde 

batzuk ere aurkitzen dira: Interes Naturalistikoko Eremuak 28. Hauek Ingurumen Eremu 

Berezien kategorian sartzen dira, EAEko Ingurumenaren Babeserako Legearen 

arabera29. Interes Naturalistikoko Eremuen Zerrendan agertzen diren zenbait gune, 

bertako habitat batzuk duten garrantzia dela eta, Europako Batasuneko Natura 2000 

Sare ekologikoan sartzeko aukeratuak izan dira, Garrantzi Komunitarioko Gune edo 

Hegaztiak Babesteko Eremu Berezi bezala. Alde hauetan, irizpide orokor moduan, 

ingurumen-osagaien kontserbazio eta hobekuntzara bideratutako ekintzek hartzen dute 

lehentasuna. Gune horiek kudeaketa-plan propioak dituzten unetik aurrera, dokumentu 

horietako edukiek izango dute lehentasuna NBLSParen aurrean. Beraz, Sektore Planak 

ez du eskumenik babes-figuraren baten barruan aurkitzen diren eremuetan.  

ii.  Baso-sektorea NBLSPan  

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak lurzoru ez- 

urbanizagarriko nekazaritza eta basogintzaren erabilerak antolatzen ditu. Planaren 

muina euskal landa-eremuen lurralde-osagaia babestea da. Ondorioz, lehen sektoreko 

jarduerak  defendatzen ditu beste erabilera batzuen aurrean, nekazaritza- eta baso-

jarduerak bideragarri egiteko behar diren azalerak bermatuz, kantitatean eta kalitatean. 

Planak, esparru juridikoa eskaintzen du lehen sektorea (batez ere nekazaritza) beste 

erabilera batzuetatik (azpiegiturak, etxegintza eta industria, batik bat) babesteko. Aldi 

berean, nekazaritzako eta basogintzako jarduerak ingurumenarekin bateragarri egitea da 

Planaren beste ildo nagusia. Planak, helburu orokor bezala, nekazaritza- eta baso-

jarduerak sustatu nahi ditu, baina gaurko ingurumen-politiketan erabiltzen diren 

iraunkortasun-irizpideak kontuan izanik (Eusko Jaurlaritza, 2005b).  

                                                 

28 Hainbat ikerketa eta plangintza-dokumentutan inbentariatuak eta ebaluatuak izan dira alde 
hauek. Lan horietan proposatutako zerrenden artean Lurralde Antolamenduaren Norabideetan agertzen 
den Interes Naturalistikoko Eremuen Zerrenda da erabiliena, bere zehaztasunagatik eta  lortutako 
adostasun-mailagatik. 

29 EAEko Ingurumenaren Babeserako 3/98 Lege Orokorraren aldi baterako xedapenaren arabera, 
Lurralde Antolamenduaren Norabideek «Interes Naturalistikoko Eremu» bezala kontsideratutako guneak, 
Ingurumen Eremu Berezitzat  hartzen dira.  
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NBLSPak lurraldea hiru kategoria handitan banatzen du: balio estrategiko 

handiko lurrak, trantsizioko landa-paisaia eta basoa. Lehenengo bi kategorietan, 

isurialde atlantikoan bereziki, bailarak eta mendi-hegalen beheko aldeak sartzen dira. 

Hemen, lurzoruarengatiko lehia handia da laboreen, eraikuntzen eta komunikazio-

azpiegituren artean. Planaren ustez, alde hauetan lurzoru-baliabidea babestu beharra 

dago kanpoko presioen aurrean, ustiategien oraingo ahalmen produktiboa eta 

etorkizuneko garapena segurtatu ahal izateko. Bigarren kategorian lurraldearen goiko 

aldeak sartzen dira. Ondare naturala alde honetan agertzen da egoera onenean eta hemen 

ez dago ia lehiarik beste erabilera batzuekin. Alde hauetan, basoen ekoizpen-funtzioa 

segurtatzea eta zenbait baso-ekosistema babestea da helburua. Kategoria hauetariko 

bakoitzean baso-erabilera honela geratzen da arauturik (Eusko Jaurlaritza, 2005b eta 

2005c): 

� Balio estrategiko handiko lurrak. Babestu beharrekotzat hartzen dira, gaur 

egungo nekazaritza-erabilerak mantendu ahal izateko. Alde hauetan kokatzen 

diren basoek, euren paisaia edo ezaugarri ekologikoengatik kontserbatu nahi 

direnak salbu, nekazaritza-erabilera izan dezaketela hartzen da kontuan. 

Nekazaritza eta abeltzaintzarako balio estrategiko handiko lur hauetan 

zuhaitzak landatu ahal izateko Nekazaritza Sailaren berariazko baimena 

beharrezkoa izango da. 

� Trantsizioko landa-paisaia. Izaera produktiboko baso-erabilera mantendu 

ahal izango da, Basoa kategoriarako ezarritako baldintza berdinekin. Dena 

den, baso-landaketa berriek, burutu aurretik, dagokien Nekazaritza Sailaren 

aldeko txostena beharko dute. 

� Basoa kategoria. Kategoria honek baso autoktonoak –interes naturalistiko 

handikoak– eta espezie aloktonoen sailak –radiata pinua gailenduz bere 

hedaduragatik– biltzen ditu. Bi baso mota hauetan burutu beharreko 

kudeaketa bereiztu egiten du Sektore Planak. Basoa kategoriako eremuetan 

baso-erabilera lehenetsi du Planak, eremu horiek direlako egokienak 

erabilera horretarako eta beraietan lor daitezkeelako produktibitate 
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handienak30. Baso autoktonoak aurkitzen diren tokietan irizpide 

kontserbazionistak aplikatuko direla ezartzen du Planak. 

Osagai produktiboarekin eta kontserbazioarekin batera, basoen funtzio babeslea 

ere kontuan hartzen du Sektore Planak. Higadura-arriskuko aldeetan baso-jarduerek 

baliabide edafiko eta hidrikoen kontserbazioa bermatu behar dutela ezartzen du. Hori 

dela eta, suaren erabilera estentsiboa eta lur-mugimenduak  ia erabat debekatzen dira. 

Horrez gain, eskuzko landaketa lehenesten da landaketa mekanizatuaren aurrean eta 

mailakako mozketak (bakanketak, zatikako mozketak edo  jarraikako bakanketak) baso-

soilketen aurrean. Lan hauek burutzeko, dagokion Administrazioaren baimena 

beharrezkoa izango da; bertan, jarraibide zehatzak agertuko dira  lurzoru-galera ahalik 

eta txikiena izan dadin. Zuhaitzik gabeko aldeetan, oihaneztapena bultzatuko da, batez 

ere hazkunde ertain eta geldoko zuhaitzak erabiliz. Bestalde, baso-kategoriako lurretan 

eraikuntza eta azpiegitura berriak debekatu egiten ditu NBLSPak, abeltzaintza 

estentsibo tradizionalera loturikoak salbu. Halaber, ez du baimentzen suteek 

deforestaturiko lurren erabilera-aldaketarik. Planak, bestalde, oihaneztapenetan erabili 

beharreko espezieak jabearen beharrizanak eta lursail bakoitzaren ezaugarri fisikoak 

kontuan hartuz aukeratzea gomendatzen du (Eusko Jaurlaritza, 2005c). 

Oro har, NBLSParen barruan basoa kategoriara zuzentzen diren irizpideak 

Euskadiko Baso Plangintzan (1994-2030) bildurik agertzen dira. Horrez gain, Planak 

ezartzen du baso-kategoriako lurretan burutzen diren jarduerek Foru Arauek basoei 

buruz ezartzen dutena izan behar dutela kontuan31. Beraz, Euskal Ingurumen 

Estrategiaren kasuan bezala, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore 

Planean ere, baso-sektoreari buruz aurretiaz idatzita zeuden plangintza-dokumentuek 

eta arauek izan dute eragin handia. 

                                                 

30 Nekazaritza Sailek elkarrengandik hurbil dauden basoetako jabeak elkartzea bultzatuko dute, 
horrela, azalera handiagoetan, inbertsio bateratuak egin ahal izateko eta kudeaketa eraginkorragoa burutu 
ahal izateko.  

31 NBLSParen aplikazio-esparruan baso-erabilera Aldundien basoei buruzko Foru Arauen eta 
beste arau gehigarri batzuen bidez erregulaturik egongo da. Basoak mozteko zein landatzeko eskariak 
dagokien Nekazaritza Sailean aurkeztu beharra dago. Basoa mozteko baimena eskaintzerakoan, 
beharrezko neurriak hartzea proposatzen du Sektore Planak, ustiapenak ingurune naturalean ahalik eta 
kalte gutxien eragin dezan. 
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13.2.3. EAEko Korridore Ekologikoen Sarea  

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak biodibertsitatearen 

kontserbaziora egiten duen ekarpen teoriko esanguratsuena korridore ekologikoen sarea 

da. Teorikoa diogu, zeren praktikan ez baitu, basogintzari dagokionez, aldaketa 

nabarmenik ekarri gaurko egoerara. 

2005ean aurkeztu zen, Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitatearen Zuzendaritzaren 

aginduz, Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarea diseinatzeko 

proposamen teknikoa. Estudio hau garrantzizko abiapuntua izan da, gai honekin 

zerikusia duten eragileen artean eztabaida-prozesua zabaltzen lagundu duelako (Sustrai 

2006, 76). 

Habitaten zatitzeak eta isolamendu biologikoak arriskuan jartzen dituzte 

lurraldearen lotura ekologikoa eta biodibertsitatearen kontserbazioa. Hori dela eta, 

naturaren kontserbazioan eta lurralde-plangintzan erabiltzen diren politika klasikoen 

eraginkortasuna zalantzan jarria izan da. Gaur onartua da naturagune isolatuen 

kudeaketan oinarrituriko kontserbazio-estrategiak ez direla gai lurralde osoan zeharreko 

fluxu eta prozesu ekologikoak kontuan hartzeko. Honi erantzuteko beharrezkoa da 

naturaguneak lotuko dituzten sare funtzionalak sortzea, baina sare hauen osaketa 

konplexua da, lurralde-antolamenduan eta hainbat sektoretan baitu eragina (Gurrutxaga, 

2004). 

Herrialde industrializatuetan flora eta faunaren isolamendua hartzen da 

naturaguneen narriadura eta biodibertsitatearen etengabeko galeraren kausatzat. 

Isolamenduaren eragina ez da nabarmen agertzen epe laburrean, baina epe ertain edo 

luzera espezieen desagertzea eragin dezake. Isolamendu hori dela eta, naturagune 

babestu ugari mundu osoan etengabeko dibertsitate biologikoaren galera jasaten ari dira. 

Gaur ekologoen kezketariko bat eskala handiko fluxu genetikoen etenek izan ditzaketen 

ondorioak aurreikustea da (Eusko Jaurlaritza, 2005b). Zientzia ekologikoaren arabera, 

natura babesteko politikek ez dute epe luzera emaitza onuragarririk lortuko lurraldea 

bere osotasunean hartzen ez badute. Horretara datoz korridore ekologikoak, lurraldean 

zehar sakabanaturik aurkitzen diren gune babestuak elkar lotzera32. 

                                                 

32 Teoria Ekologikoak Bideragarri den Gutxieneko Populazioa kontzeptua erabiltzen du. 
Kontzeptu honek denbora luzez bizirauteko gehienezko probabilitatea duen populazio isolatu txikiena 
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Landaretza naturaleko gune handiak egotea eta gune hauek elkarren artean 

komunikatzeko aukera izatea –elkartruke genetikoa ahalbidetuz– oinarrizko faktorea da 

lurraldeko faunaren dibertsitatea bermatzeko. Gaur dauden basoak, oihanezta daitezkeen 

beste alde batzuekin batera, funtsezko elementuak dira lurraldeko gune babestuen arteko 

lotura bermatzeko. Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak 

lurraldearen plangintza burutzean kontuan hartu beharra izan du korridoreek duten 

garrantzia. 

EAEko etengabeko biodibersitate-galera geldiarazteko, NBLSPak interes natural 

handieneko guneak elkar lotzea posible egingo duen Sare bat sortzea proposatzen du. 

Sare hau Korridore Ekologikoen Sarea deituko da, hierarkizatua eta funtzionala izango 

da eta EAE osoan zehar hedatuko da. Sare honek EAEren mugakide diren Autonomia 

Erkidegoetako guneekiko lotura ahalbidetuko luke eta, eskala handiagoan, Europa 

mailako fluxu genetikoen  sistemaren parte bilakatuko litzateke. Sare honen funtzio 

nagusiak hauek izango lirateke: isolatutako fauna- eta flora-populazioen arteko 

elkartruke genetikoa ahalbidetu, espezieen tokiko desagertze-prozesuak gutxitu eta 

kolonizazio-prozesuak ahalbidetu. Beraz, helburua, interes natural handieneko guneen 

arteko lotura biologiko galduak berreraikitzea eta euren bideragarritasun genetiko eta 

ekologikoa bermatzea da (Eusko Jaurlaritza, 2005b). 

i. Korridore ekologikoen beharra EAEn 

Korridorerik ezean ingurumenaren aldetik kalitate handieneko guneek lurralde 

barruan irla bezala geratzeko arriskua izango lukete. Hori gertatuko litzateke, esaterako, 

Europa mailako Natura 2000 sare ekologikoa osatzen duten habitat edo espezie 

interesgarrien guneekin33.  

                                                                                                                                               

adierazten du; alegia, populazio horrek bizirauteko behar duen gutxieneko tamaina, tamaina horren 
azpitik, aurreikus daitekeen epe labur batean, desagertzeko probabilitate handia izanik. Kontzeptu 
honetatik beste bat ondorioztatzen da, Bideragarri den Gutxieneko Gunea, hau da, populazio batek 
bizirauteko behar duen gutxieneko azalera. Oro har, zenbat eta altuagoa izan espezie baten posizioa 
piramide trofikoan, hainbat eta lurralde gehiagoren beharra izango du (Eusko Jaurlaritza, 2005b). 

33 Flora eta faunako espezieak mugaz gaindiko natura-baliabidea direnez, euren babesak 
Autonomia Erkidego bat eta baita Estatu bat baino azalera handiagoa duen  kudeaketa-esparrua eskatzen 
du.  Kezka honi erantzunez sortu da Europako Batasunean, Habitaten Zuzentarauaren bidez,  Natura 2000 
Sare ekologikoa. Horregatik, sare hori osatuko duten guneak aukeratzeko irizpideen artean bi hauek 
agertzen dira: gune horiek interes komunitarioko espezieen  migrazio-bideetan kokaturik egotea, eta  
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EAE populazio-dentsitate handiko lurraldea denez, pertsona-kontzentrazio handi 

honek sortutako beharrizanek (natura-baliabideen ustiapenak, urbanizazio-prozesuak, 

azpiegiturak,…) ingurunean eraldaketa handia eragin dute. EAErako proposatutako 

korridore ekologikoen sareak garrantzi handia du bertako biodibertsitatearen 

kontserbaziorako, baina era berean, korridoreen izaeragatik, garrantzi hori Estatura, eta 

baita Europa osora, hedatzen da. 

Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan korridore ekologikoen beharrizana bi 

mailatan planteatzen da. Bata EAE barrura begira eta bestea Europara begira. 

Lehenengoari dagokionez, korridoreen beharra EAE barnean naturagune babestuak 

egotearekin lotzen da. Aipatu bezala, EAEk 58 gune ditu Europako Batasuneko Natura 

2000 Sare ekologikoan. Naturagune babestuen helburua biodibertsitatea mantentzea 

denez, gune horietako arautegiek bertan egin daitezkeen jarduerei mugak ezartzen 

dizkiete, baina gune horietatik kanpoko lurretan biodibertsitatearen aurka doazen 

ekintzak eta jarduerak burutzen dira. Hori dela eta, gune babestuak sarritan lurralde 

barruko uharteak bilakatzen dira. Egoera hau saihesteko beharrezkoak dira korridore 

ekologikoak. 

Bigarrenari dagokionez, kontuan hartu behar da Euskal Autonomia Erkidegoa 

erregio biogeografiko mediterraneo eta eurosiberiarraren artean kokatzen dela, fauna eta 

florako espezie askorentzat ipar-hego banaketaren muga bilakatuz. Bestalde, euskal 

mendiek, Europan interes natural handikoak diren Pirinio eta Kantabriar Mendikateen 

arteko lotura ahalbidetzen dute. Gainera, mendien lerrokadura hau, Iberiar Sistemaren 

ipar ertzean kokatzen da, sistema natural hau Iberiar penintsulako handienetakoa eta 

Mendikate Zentralarekin lotzen dena izanik. Beraz, EAE, bere kokapenagatik, migrazio-

bide konplexu askoren lotune bilakatzen denez, fluxu genetikoen berrezarpena EAE 

barrena Erkidego honen erantzukizun garrantzizkoa bilakatu da (Eusko Jaurlaritza, 

2005b).  

Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren %14 proposatu da etorkizuneko 

EAEko Korridore Ekologikoen Sarea osatzeko. Orain eginkizuna sare hori lurralde-

                                                                                                                                               

Europako Batasuneko barne-muga bateko alde batean eta bestean  kokatzen den ekosistema baten parte 
izatea (Consejo Europeo, 1992). 
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antolamendu sektorialean txertatzea da (Sustrai 2006, 76:15). Ibaietako, nekazaritzako 

eta basoetako korridoreak proposatzen ditu Lurraldeko Sektore Planak. Azken hauek 

dira aztergai lan honetan.  

ii. Baso-korridoreak 

Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumenari loturiko bi legek egiten diote 

aipamena –modu esplizituz batzuetan, zeharka besteetan– korridore ekologikoei: 

1994ko EAEko Naturaren Kontserbaziorako Legeak eta 1998ko EAEko Ingurumenaren 

Babeserako Lege Orokorrak. Azken lege honen arabera, korridoreek Ingurumen Eremu 

Berezien tratamendua izango dute. Horrek, ahal den neurrian, korridoreetan modu 

linealeko azpiegituren eraikuntza –landa-bideak eta -pistak barne– ekiditea  dakar. 

Edozein kasutan ere, azpiegitura horiek Ingurumen Inpaktuko Ebaluazioaren mende 

egongo lirateke34.  

Espezieen mugikortasuna galarazten duten osagai garrantzitsuenak hesiak dira. 

Korridore Ekologikoen Sarea ezartzerakoan garrantzi handikoa da hesiak kontuan 

hartzea, hauek korridoreen etena eragiten baitute, Sarearen funtzionamendua arriskuan 

jarriz. Gizakiek sortutakoen artean, urbanizazio-prozesuak eta azpiegiturak dira 

inportanteenak35. Baso-sistema batzuk ere hesi artifizialak dira, baina, oro har, lehen 

aipatutako hesi gogorrak (azpiegiturak, etab.) baino hesi iragazkorragoak dira. Giza 

jardueraren intentsitateak eta ekosistema naturaleko guneek garrantzi handia dute hesi 

hauen egituran. Zenbat eta intentsiboagoa izan sistema, hainbat eta iragazkortasun 

gutxiago izango du. Basoguneetan, espezie bakarreko laboreen azalera handiak hesi 

gogorragoak bilakatzen dira zuhaitz-dibertsitatea duten aldeak baino (Eusko Jaurlaritza, 

2005b). 

                                                 

34 Proiektu-fasean erabakiko lirateke azpiegitura berrian burutu beharreko ekintzak, azpiegitura 
horren iragazkortasuna bermatzeko. 

35 Urbanizazio-prozesuen kasuan ekosistema erabat aldatua izan denez, giza presentziara 
ohitutako espezie gutxi batzuk baino ez dira egokitzen biotopo horretara. Azpiegiturek (autopistak, 
errepideak, trenbideak, bideak, pistak,..) sortutako hesien kasuan eraldaketak animalia-populazio bat bi 
azpipopulazio txikiagotan –ia kontakturik gabe euren artean– zatikatzeko eta isolatzeko moduko eragina 
izan dezake. Hesi artifizial hauek jatorri antropikoa dutenez, posible da gizakiak alderantzizko zentzuan 
ere jardutea, hau da, iragazkiaren intentsitatea gutxituz. Dena den, hesi-kontzeptua espezie konkretu 
bakoitzari lotua agertzen da; autopista bat gaindiezinezko hesia da ungulatuentzat baina ez hegaztientzat. 
Modu berean, nekazaritza-lurrak  hesi bilakatzen dira basoko espezie batzuentzat, baina ez espazio 
irekikoentzat (Eusko Jaurlaritza, 2005b). 
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Ikusi denez, EAEko isurialde atlantikoan lehen sektorean baso-ustiapenak 

garrantzi handia du, hedadura zabala hartuz. Erabiltzen diren espezieak asko dira, baina 

radiata pinua gailentzen da guztien artean. Honek, itsas mailatik 700-800 metroko 

altuerarainoko lurrak hartzen ditu. Kostaldean eukaliptoak ere garrantzia hartzen du. 

Kasu hauetan, sailak espezie bakarrekoak eta adinkideak izaten dira. Kontuan izanik 

radiata sailek Bizkaiko azalera osoaren zati handia hartzen dutela, bertatik pasatzen 

diren korridoreek beharrezko izango dute baso-sistema hauek iragazkorrago bihurtzea, 

kudeaketa egokia aplikatuz horretarako. Hawes et al.-en (2006) ustez, hazkunde 

azkarreko espeziez osatutako baso sailak nagusi diren aldeetan, baso naturalez osatutako 

korridoreak garrantzizko tresna izan daitezke kontserbazio-helburuak lortzeko. 

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak zur-produkziora 

zuzendutako lurren korridore ekologiko izaera hobetzeko planteatzen dituen neurrien 

artean hauek agertzen dira36 (Eusko Jaurlaritza, 2005b): 

-Baso sailen barruan egon daitezkeen zuhaizka eta zuhaitz naturalak zaintzea. 

-Ibar eta  ibaiertzetan  urbazterreko landaretza mantentzea. 

-Azalera handiko baso-soilketarik ez burutzea.  

-Baso-ustiapenari mugak jartzea faunaren araldi eta hazkuntza sasoian. 

Baina mota honetako neurriak aipatu arren, NBLSPak produkzio-funtzioari 

eskaintzen dion lehentasuna agerian uzten du adierazpen honek: «Neurri hauen 

intentsitatea baso-jardueren errentagarritasunak ezartzen dituen mugak kontuan izanik 

erabaki beharko da» (Eusko Jaurlaritza, 2005b:119). Honek, praktikan, baso-

korridoreetan aplika daitezkeen neurri zuzentzaileak ezerezean gera daitezkeela esan 

nahi du. 

13.2.4. Paisaiaren tratamendua Lurraldeko Sektore Planean  

Paisaia gizartearen ondare natural eta kulturalaren garrantzizko ezaugarria da eta 

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak kontuan hartzen du. Plan 

                                                 

36 Neurri hauek aplikatu ahal izateko basoak korridoreen diseinuan egon behar dute. Bestalde, 
neurri hauek hiru lurralde historikoetan homogeneizatzea komenigarritzat jotzen da. 
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honek paisaia baldintzatzailetzat jartzean, bere helburua EAEn paisaia-balio handia 

duten eremuak  babestea da. 

Europako herrialdeetan paisaiari buruzko arauak ezartzerakoan ezinbesteko 

erreferente bilakatu da Europako Paisaiaren Konbentzioa. Konbentzio honek paisaia 

babestu, kudeatu eta antolatu beharreko baliabidetzat hartzen du. Bere helburua tresna 

legal lotesle bihurtzea da, baina behar den malgutasuna mantenduz Europako paisaia 

guztietan eragina izan ahal izateko. Konbentzioak Europako paisaia mota guztiak 

hartzen ditu kontuan, ez ezaugarri estetiko nabarmenak dituztenak soilik. Paisaia-

kontzeptuak lurraldea bere osotasunean hartzen duela kontsideratzeak –ez lurralde 

horren zati bati edertasuna ematen dion apaingarri gisa hartzea– paisaiari buruzko 

aurreko ikusmoldeetatik garrantzizko aurrerapausoa ekarri du. Konbentzioaren alde 

sinatzaileek hartutako konpromiso orokorren artean paisaia lurralde-antolamenduan 

kontuan hartzearena agertzen da. Izan ere, hainbat arlotan (hirigintza, nekazaritza, 

basogintza, …) hartutako erabakiek dute eragina paisaian, baina guztiak biltzen dira, 

azken finean, lurralde-antolamenduaren inguruan (Lebeau, 2002). 

Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan ezin daiteke hitz egin gizatiartu gabeko 

aldeez. Hala ere, eremu batzuetan osagai naturalek elementu artifizialek, urbanoek edo 

azpiegiturakoek baino pisu espezifiko handiagoa hartzen dute. Paisaiaren kalitatea 

babesteko, EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoa landu da. 

Baso-ekosistemak funtsezko osagaia dira Euskal Herriko paisaian eta euskal 

populazioak paisaiaz duen pertzepzioan eragin nabarmena dute. Hori dela eta, 

garrantzitsua da basoak paisaian modurik egokienean integratzea. Gainera, basoetan 

paisaiari loturiko helburuak lortzeko neurriak aplikatzeak basoen kalitate ekologikoan 

hobekuntzak lortzea dakar era berean. EAEn kota altuetako basoek, batik bat, osatzen 

dituzte paisaia natural baliotsuenak.  

Dena den, EAEko Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak 

bere Antolaketa-Norabideetan (Eusko Jaurlaritza, 2005b:127) zenbait planteamendu 

orokor baino ez ditu egiten paisaiari dagokionez. Baso-paisaia hobetzean (hostozabal 

autoktonoen azalera gehituz, batik bat) populazioak paisaiarekin lotura estuagoa izatea 

eta berarekin identifikatzea lortuko litzatekeela dio Planak. Ildo horretatik, 

beharrezkotzat jotzen du baso-administrazioko teknikariak, baso-jabeak eta 
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profesionalak sentsibilizatzea eta prestatzea, paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko 

neurriak har ditzaten .  

13.2.5. Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planaren balorazioa 

Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak bi esparru hartzen 

ditu: nekazaritza –abeltzaintza barne duela– alde batetik, eta basogintza, bestetik. 

Nekazaritzari dagokionez, Planak sektore honen aldeko apustua egiten du. Nekazaritza 

eta abeltzaintza jarduerak egoera larrian aurkitzen dira, batez ere Bizkaia eta 

Gipuzkoako lurraldeetan. Hauetan, jarduera hauek sektore beraren arazoez gain 

(laborarien zahartze-prozesua, batik bat), lurraren erabileraren inguruan sortzen den 

lehia handiaren presioa jasan behar dute37. 

Planak, lurrari dagokionez, baldintza egokiak jarri nahi ditu nekazaritza eta 

abeltzaintza jarduera bideragarriak izan daitezen. Horretarako, haranetako toki lauetan 

eta mendi-hegalen behe aldeetan kokatzen diren lurrak nekazaritza eta abeltzaintzarako 

balio estrategiko handikotzat jotzen ditu. Baina lur hauek, nekazaritzarako estrategikoak 

izateaz gain, beste jarduera ekonomiko guztientzat ere, hots, gizarte osoarentzat, balio 

handienekoak dira. Alde honetatik, Ainzek dionez, Sektore Planak apustu sendoa egin 

du osagai ahulenaren alde: 

Azpikategoria honetan [Balio estrategiko handiko nekazaritza eta abeltzaintza] 

nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueren babesa eta sustapena lurraren erabilerak hain 

hertsiki arautuz eta mugatuz lortu nahi da, ezen naturagune babestuetan  ezartzen diren 

mugekin alderatu baitaiteke38 (Ainz, 2002:3). 

Alde batetik, Planaren jarrera nekazaritza-lurren defentsan gehiegizko 

apustutzat har daiteke, baina egia da, bestalde, nekazaritza-lur onenak galduko 

                                                 

37 Nekazaritza Zentsuen arabera, 1989 eta 1999 urteen artean nekazaritza-azaleraren %4 galdu da 
Bizkaian: 178.600 hektarea izatetik 171.700 ha. izatera; 6.900 ha. gutxiago, beraz (EUSTAT, 2001). 
Nekazaritza-sindikatuen ohiko oinarrizko eskabidea izan da nekazaritza-lur urritasunak sortutako egoera 
larria konpontzeko neurriak aplikatzea (beste batzuen artean, landa-lurrak birkalifikatzeak sortarazten 
dituen itxaropenei mugen bat jarriz). 

38 NBLSPak lurzoru ez urbanizagarriko zati baliotsuenari (nekazaritza eta abeltzaintzarako balio 
estrategiko handiko lurrak) ia babestutako lurzoruaren kategoria eskaintzen dio. Honek, etorkizuneko 
industri-, hiri- eta azpiegitura-garapenak baldintzatzen dituenez, gatazka sor daiteke Plan horren eta 
Lurralde Plan Partzialen eta Udal Planen artean (Ainz, 2002).  
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liratekeela azpiegiturei, industriari eta hirigintzari loturiko interesen mesedetan, lur 

horiek nekazaritza-jarduerarako babesten dituen neurririk gabe. 

Euskal Ingurumen Estrategiaren baitan egindako diagnostikoaren arabera, 1990-

2000 aldian 52 km2-ko azalera bihurtu da artifizial Euskal Autonomia Erkidegoan, batez 

ere nekazaritza lurrak erabiliz. Honek esan nahi du urtero, gutxi gorabehera, 500 ha. 

lurzoru bihurtzen direla artifizial EAEn (Eusko Jaurlaritza, 2005c:69). Prozesu hau 

geldiaraztea ez da erraza izango, azpiegituren, hirigintzaren eta bigarren eta hirugarren 

sektoreen presioa handia  baita, baina geldituko ez balitz, nekazaritza-lurrek leku 

urbanizatuetatik basoguneetara suposatu duten trantsizio-fasea desagertuz joango 

litzateke apurka-apurka. 

Basogintzari dagokionez, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko Sektore 

Planak higadura-arriskudun eremuak toki gutxi batzuetara mugatzen ditu eta ontzat 

ematen du gaur egun burutzen den baso-jarduera intentsibo eta oldarkorra, nahiz eta 

Lurralde Antolamenduaren Norabideek  ere onartzen duten baso-ustiapen eredu hau 

dela ekosistemen narriadura eragiten duen kausetariko bat. Baso-baliabideak 

antolatzerakoan Sektore Planaren funtsezko irizpidea gaurko azalera zuhaiztua 

mantentzea eta basoen produkzio-funtzioa bermatzea da39. Baso-jabeen elkarteen 

ikuspuntutik, bestalde, Planak baso-sektoreari garrantzi estrategikorik ez eskaintzea, 

baso-jarduera ingurumen-arazotzat hartzea eta basogintzari jarritako murriztapenengatik 

konpentsazio ekonomikorik ez ezartzea kritikatzen da (Euskadi Basogintza/Forestal 

2005, 70). 

Basogintza biltzen duen Lurraldeko Sektore Plan batek baso-eredu berri bat 

sortzeko gaitasuna  izan beharko luke printzipioz, alde bakoitzerako egokienak diren 

zuhaitz-espezieen arabera zonifikatuz lurraldea. Sortutako eredu horrek gidatuko luke 

Baso Administrazioaren estrategia, bai baso publikoen kudeaketari dagokionez eta bai 

baso pribatuen subentzio-politikari dagokionez. Baina EAEko Nekazaritza eta 

Basogintzaren Lurraldeko Sektore Planak ez du eredu-aldaketarik proposatzen 

basogintzaren arloan. Lehenago aipatu bezala, Sektore Plan honek bere aurretik 

basogintzari buruzko plangintza estrategikoaren baitan argitaratutako dokumentuetan 

                                                 

39 Zaharkiturik geratu den terminologia erabiliz, NBLSPak baso-kudeaketak hiru helburu 
klasikoak lortzen ahalegindu behar duela dio: zur-produkzioa bermatzea, denboran zeharreko 
errendimendua eta gehienezko erabilerak. 
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biltzen diren irizpideak eta norabideak onartzen ditu, batik bat, Euskadiko Baso 

Plangintzan (1994-2030) eta Aldundien basoei buruzko Foru Arauetan bildutakoak. 

Honek azalduko luke, gure ustez, Sektore Planaren berritasunik eza gai honetan. 

Planak, funtsean, basoa kategoria definitzen duenean argi azaltzen den bezala, azalera 

osoa zur-produkziorako kontsideratzen du, egon daitezkeen baso autoktonoak 

salbuespentzat hartuz.  

Berritasunik eza Planak proposatzen duen Korridore Ekologikoen Sarean ere 

agertzen da. Sare hau biodibertsitatearen kontserbaziorako funtsezko elementua 

bilakatzea da Planaren helburua. Horretarako, neurri egoki batzuk aurreikusten ditu 

(hedadura handiko baso-soilketak ekidin, hazkunde azkarreko sailen barruan egon 

daitezkeen zuhaitz naturalak zaindu, etab.) baina neurri horien aplikazioa, lehen aipatu 

bezala, baso-jardueren errentagarritasunak ezartzen dituen mugak kontuan hartuz 

burutzea eskatzen du Planak. Beraz, korridore ekologikoen kasuan ere produkzio-

funtzioak hartzen du lehentasuna biodibertsitatea kontserbatzearen aurrean. 

13.3. Baso-politika Naturagune Babestuetan 

Ikusi denez, Euskal Ingurumen Estrategiaren baitan Naturagune Babestuek 

garrantzi handia hartzen dute. EAEko azalera osoaren %20 baino gehiago Natura 2000 

Sarean sartuta aurkitzen da, modu horretan Ingurumeneko Esparru Programak 2006rako 

ezartzen zuen helburua lortuz. Gune hauek, bertako paisaien edertasunari, ekosistemen 

garrantziari, flora eta faunaren aberastasunari edo formazio geomorfologikoen 

berezitasunari esker, balio ekologiko, estetiko, zientifiko eta kultural handiko eremuak 

bilakatu dira. Naturagune babestuen balioa ekosistemak berak duen balioan datza, baina 

horrez gain, gune hauetako erreferente sinbolikoak, kulturalak eta historikoak ere 

esangura handikoak dira.  

Gune hauen garrantziaz oharturik Europako Batasunak Natura 2000 Sare 

Ekologikoa sortu du, kontinenteko naturagune esanguratsuenei babes berezia 

eskaintzeko asmoz. Euskal Autonomia Erkidegoan ere babestutako azalera hedatuz joan 

da azken aldian. Eta kontuan hartu behar da, lan honi dagokionez, gune hauen  

hedaduraren zati handi bat azalera zuhaiztuak osatzen duela eta azalera honek kudeaketa 

berezitua eskatzen duela. Kudeaketa iraunkorrak ekintza-esparru berri bat eskaini badu 
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mota guztietako basoak tratatzeko, gune babestuetakoak dira, ezbairik gabe, lehentasuna 

hartzen dutenak. 

13.3.1. Naturagune Babestuak Europako Batasunean: Natura 2000 Sarea  

Europako Batasunak  hainbat Zuzentarautan –eta baita landa-garapeneko 

Araudien bidez– agertu izan du ingurumena zaintzeko konpromisoa. Baina neurri 

guztien artean biodibertsitatea babesteko garrantzitsuena 1992ko Habitat Naturalen 

babesari buruzko Zuzentaraua40 izan da, Europako naturaren egoerak eta etorkizunari 

buruzko kezkak eraginda sortua41.  

Bestalde, 1992ko Lurraren Goi-bileran sinatutako Dibertsitate Biologikoaren 

Hitzarmenean biodibertsitatea gizateria osoaren aberastasuna dela aldarrikatzen da eta 

herrialdeak aniztasun biologikoa kontserbatzeko eremu babestuak ezartzera eta neurri 

bereziak hartzera bultzatzen ditu (CBD, 2001). Europako Batasunak, biodibertsitatearen 

galeraren arriskuaz  jabeturik, 1993an  berretsi zuen Hitzarmena eta bertan onartutako 

neurriak aplikatzeko konpromisoa hartu zuen42.  

                                                 

40 Kontseiluaren 92/43 Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalen eta basa-fauna 
eta floraren kontserbazioari buruzkoa (DOL 206, 1992ko uztailaren 27koa). Habitaten Zuzentarauak 
Elkartearentzat interesgarriak diren habitat naturalen, eta animalia- eta landare-espezieen zerrenda 
ezartzen du, hauen biziraupena bermatzeko kontserbazioko eremu bereziak (Garrantzi Komunitarioko 
Guneak) izendatzea eskatuz era berean. Habitaten Zuzentarauaren aurretik, Hegaztien Zuzentaraua atera 
zen (Kontseiluaren 79/409/EEE Zuzentaraua, 1979ko apirilaren 2koa) Europako hegaztiak babesteko 
helburuarekin. Hegaztiek euren joan-etorrietan muga administratiboak zeharkatzen dituztenez, euren 
babesa EB mailan bermatu beharra dago. Horrela, Hegaztien Babeserako Eremu Bereziak sortu ziren. 
Modu honetan, bi Zuzentarauok (79/409/EEE “Hegaztiak” eta 92/43/EEE “Habitat”) helburu bakarra 
dute: Europan zehar eremu babestuen sarea sortzea, habitatak kontserbatuz soilik izango baita posible 
bertako espezieak kontserbatzea. Habitaten Zuzentarauaren bidez, Europako Batasunean Natura 2000 
Sare ekologikoa sortu da, lehen aipatutako Garrantzi Komunitarioko Guneak (Habitaten Zuzentarauaren 
irizpideen arabera izendatuak) eta Hegaztien Babeserako Eremu Bereziak (Hegaztien Zuzentarauko 
irizpideen arabera definituak) bilduz. 

41 Europako Batzordearen dokumentu batean adierazten denez, EBko zenbait herrialdetan talde 
batzuetako (ugaztunak, hegaztiak,…) espezieen galera handia izan da azken aldian, %24rainokoa kasuren 
batean. Aipatutako dokumentuan –Ingurumenaren Europako Agentziak lortutako ondorioak agertuz– 
adierazten da, EBn gertatutako biodibertsitate-galera hori arrazoi hauei zor zaiela: nekazaritzan eta 
basogintzan lurzorua modu intentsiboan erabiltzeari, uren eta atmosferaren kutsadurari, azpiegituren 
eraginez habitat natural ugari zatikaturik geratzeari, hirigintzari eta masa turismoari (Europako Batzordea, 
2004). 

42 1998ko otsailean Europako Batasunak Europako Elkartearen Estrategia  biodibertsitatearen 
inguruan dokumentua onartu zuen (Europako Batzordea, 1998b). 1998ko abenduan,  Espainiako Estatuan 
Dibertsitate biologikoaren erabilera iraunkorrerako eta kontserbaziorako Estrategia dokumentua onartu 
zen. Bere helburua, EBn Elkarte osorako egindako estrategiaren eta Autonomia Erkidegoek egingo 
zituztenen artean zubi bilakatzea zen (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 
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Beraz, Dibertsitate Biologikoaren Hitzarmena eta lehen aipatutako Habitat 

naturalen babesari buruzko Zuzentaraua izan dira Natura 2000 Sare Ekologikoaren 

sorrera posible egin dutenak. Egun, Europako Batasunean interes handiko naturaguneak 

babesteko tresna garrantzitsuena Sare hau da. Bere helburu nagusia EBko 

biodibertsitatea kontserbatzea da, lurralde bateko ekosistema, espezie eta barietate 

genetiko guztiak kontuan hartuz. 

Dibertsitate Biologikoaren Hitzarmenak in situ kontserbazioa eta ex situ 

kontserbazioa bereizten ditu. Lehenengoan, espezieen kontserbazioa ingurune 

naturaletan burutzen da. Ex situ kontserbazioan, aldiz, ingurune horietatik kanpo43 

(CBD, 2001). Natura 2000 Sarearen helburua Europako Batasuneko fauna eta florako 

espezie eta habitat baliotsuenak in situ kontserbatzea eta kudeatzea da. Baso-eremuetan 

biodibertsitatea in situ kontserbatzeak basoen kudeaketa iraunkortasunaren printzipioak 

kontuan izanik burutzea eskatzen du. Iraunkortasunaren baitan biodibertsitatearen 

kontserbazioa da muina eta Habitaten Zuzentarauak, Natura 2000 Sarearen bidez, 

garrantzizko apustua egin du Europako Batasunean bizitza mota guztiak babesteko. 

Nietoren (2004) ustez, Sare hau ezartzea Europak bere historian zehar naturaren 

kontserbazioaren alde egin duen ekimen inportanteena izan da. Baina Natura 2000 

Sarearen ezarpena eta kudeaketa ez da gertatzen ari, ez erraza ez istilurik gabea. 

Logikoa denez, batez ere nekazari eta baso-jabeen artean sortu ditu kezkak, Sareko 

eremu gehienak beraien lurretan kokatzen direlako. 

Natura 2000 Sarearen arrakastarako ezinbesteko baldintza da bere finantziazio 

egokia. Izaera komunitarioko neurri batzuetatik aparte, Europako Batasuneko Estatuak 

arduratu dira orain arte ingurumenari loturiko politikak betearazten eta finantzatzen. 

Printzipioz, Estatuei dagokie Natura 2000 Sarearen kudeaketak eragindako kostuei 

aurre egitea. Hala ere, ekimenaren interes komunitarioa aintzakotzat hartuz –Europako 

ondare naturala babestera zuzentzen baita– eta Estatuentzat gehiegizko zama 

finantzarioa izan daitekeela kontuan izanik, batez ere biodibertsitatean aberats diren 

herrialdeentzat, Habitaten Zuzentarauaren 8. artikuluak Elkartearen finantziazioaren 

aukera ere aurreikusten du.  

                                                 

43 Ex situ kontserbazioan aniztasun biologikoaren osagaien kontserbazioa euren habitat 
naturaletatik kanpo burutzen da (gene-bankuetan, lorategi botanikoetan, gatibutzako hazkuntzarako 
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Orain arte Natura 2000 Sarera zuzendutako fondo bakarra LIFE-Natura fondoa 

izan da44, nahiz eta herrialdeek beste aukera batzuk ere izan dituzten finantziazioa 

lortzeko. Landa-garapeneko 1999ko Araudiak, esaterako, finantzaketa FEOGAtik 

lortzea ahalbidetu izan du. Finantzaketa hori basoak –Natura 2000 Sarekoak barne– 

irizpide ekologikoak erabiliz kudeatzen dituzten baso-jabe pribatuengana edo 

udalerriengana zuzendu izan da45.  

Sarea kudeatzeaz arduratzen direnen artean iritzi hedatua izan da Europako 

Batasunak orain arte eskainitako laguntza finantzarioa ez dela nahikoa Habitaten 

Zuzentarauaren eskakizunak modu egokian bete ahal izateko. Hau dela eta, 

finantzaketa, epe laburrean, landa-garapeneko Araudien bidez gehitzea proposatu izan 

da (Prieto, 2005). Aipatu denez, 2007-2013ko landa-garapeneko politikaren baitan hasi 

da Europako Batasuna Natura 2000 Sareko guneetan kokatzen diren ustiategiei laguntza 

berezia eskaintzen. Epe luzeagora, EBren finantzaketa-tresna garrantzitsuenek Sarearen 

kudeaketan parte hartzea proposatzen da46. 

                                                                                                                                               

zentroetan, zoologikoetan, akuarioetan,…). Dena den, elementu biologikoen babesa, ahal den neurrian, 
beraien esparru naturaletan lortu beharko litzatekeela kontsideratzen da (CBD, 2001). 

44 1992an sortua, LIFE programa Elkarteko ingurumen-politikaren finantza-tresna da. Programa 
honen bidez, proiektu zehatzak burutzeko fondoak eskaintzen dira. LIFE programaren bidez finantzatu 
daitezkeen proiektuek hiru esparru hartzen dituzte: Natura, Ingurumena eta Hirugarren Herrialdeak (EB 
inguruetako herrialdeetara zuzendutako proiektuak). 1992an eratu zenetik, LIFE-Naturak era askotako 
proiektuak finantzatu ditu: inbentario zientifikoak, in situko kontserbazio-ekintzak, lurren erosketa edo 
errentamendua, etab. 2000-2004 aldirako, LIFE programaren hirugarren etapa (LIFE-III), 300,8 milioi 
euro zuzendu dira naturaren kontserbazio-proiektuetarako (Prieto, 2005). 2005 eta 2006rako LIFE-IIIren 
jarraipena aplikatu da. Programa honen barruan burutuko da, esaterako, Aiako Harria Parke Naturalaren 
kontserbazio-proiektua, 2005eko ekainaren 22an onartu baitzuen Europako Batasuneko Habitaten 
Batzordeak Gipuzkoako Foru Aldundiak bidalitako proiektu-proposamena. Proiektu honen gauzatze-epea 
4 urtekoa izango da, guztira 2.260.318 € inbertituko dira eta EBren kofinantzaketa %50ekoa izango da  
(Lizaso eta Olalde, 2005:39). LIFE proiektuek, oro har, lau urteko iraupena izaten dute eta urtero 
berrikusten dira. LIFE-Natura fondoak eskaintzen duen kofinantzaketa proiektu konkretuetara zuzentzen 
da, modu horretan espezie eta habitaten kontserbazioan erdiesten diren lorpenak bistaratzeko. 

45 Gainera, 2003ko Nekazaritza Politika Bateratuaren erreformak FEOGAren erantzukizuna 
indartu nahi izan du Natura 2000 Sarearen finantzaketan, landa-garapeneko Araudiaren 16. artikulua 
erreformatuz. Konkretuki, Hegaztien (79/49/EEE) eta Habitaten (92/43/EEE) Zuzentarauen aplikazioak 
eragindako ingurumen-murriztapenen konpentsazioa ahalbidetzen du. Bestalde, LIFE-Natura eta landa-
garapeneko fondoez gain, beste bide batzuk ere badaude naturaguneen kudeaketa finantzatzeko: (i) EBko 
herrialde batzuetan Erregio Garapenerako Europako Fondoko baliabideak erabili dira Natura 2000 Sareko 
guneekin zuzenean lotutako inbertsioak finantzatzeko; (ii) Kohesio Fondoen helburua garraio-sare 
transeuroparretan inbertitzeaz gain, ingurumenarekin loturiko sektoreetan inbertitzea denez, herrialde 
hartzaileek –orain arte Espainia, Grezia, Irlanda eta Portugal– Natura 2000 Sareko guneetara ere zuzendu 
dituzte fondo horiek; (iii) LEADER+ eta INTERREG ekimen komunitarioek ere eskaintzen dute 
finantzaketa lortzeko aukera.  

46 Natura 2000 Sarearen finantzakea-arazoei –Batasunaren zabalkundearekin gehitu direnak, 
bestalde– aurre egiteko, Europako Batzordeak osatutako lantaldeak txosten bat aurkeztu du. Talde honek 
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13.3.2. EAEko Naturagune Babestuak  

Euskal Autonomia Erkidegoak XX. mendean zehar industrializazio- eta 

hirigintza-prozesu bortitzak bizi izan ditu. Horren ondorioz, giza jarduerak aldatu ez 

duen gune naturalik aurkitzea ez da posible. Beraz, kasu honetan, gune naturalaz hitz 

egitean, gune gizatiartuaz ari gara (López Lillo, 2001). Hala ere, jatorrizko egoerara 

hurbiltzen gaituzten ezaugarriak gordetzen dituzten inguruak badira EAEn. Balio 

handiko gune naturalak dira eta bertako aniztasun biologikoa ere aipagarria da.  

EAEk Atlantiko eta Mediterraneoko erregio biogeografikoetako habitatat ditu 

eta baita hainbat motatako ekosistemak, hala nola, lurrekoak, ur kontinentaletakoak, 

estuarioetakoak, kostaldekoak eta ozeanikoak47 (IHOBE, 2005). Baina aipatu bezala, 

balio natural handiko guneak mantendu arren, joan den mendean gertatutako 

ingurumen-narriadurako prozesuaren ondorioz hainbat landare-  eta animalia-espezie 

desagertzeko arriskuan aurkitzen dira48. 

1994ko Euskadiko Naturaren Kontserbaziorako Legeak49, lurraldearen 

antolamenduaz eta garapen iraunkorraz arduratzen diren beste dokumentu batzuekin 

batera, garapen sozioekonomikoa eta naturaren babesa  bateragarri egiteko zenbait 

oinarri ezarri zituen. Bere helburuetariko bat ekosistema naturalak eta basa-fauna eta -

flora kontserbatzea denez, Euskal Autonomia Erkidegoko Naturagune Babestuen Sarea 

sortu du. Lege horren arabera, EAEko Sareko naturagune babestuak hiru mota 

                                                                                                                                               

2003-2013 aldian Natura 2000 Sarearen kudeaketak 3.400 eta 5.700 milioi euro bitarteko kostua, urtero, 
izango duela kalkulatu du. Zabalkundeak 27 herrialdetarako Sare bat finantzatu beharra ekarri du, 
kontuan izanik, gainera, sartu berriek Natura 2000 Sarera zuzenduko dituzten lurren ehunekoa lehengo 
hamabostena baino handiagoa dela («Natura 2000 eta basoak. Erronkak eta Aukerak», EBko 
Ingurumeneko Zuzendaritza Orokorra, http://europa.eu/pol/env/index_en.htm). 

47 EAEk, nahiz eta azalera txikia izan, habitat desberdineko aldeak ditu: Gorbeia edo Aralarreko 
pagadi eta hariztiak, Urdaibai edo Txingudiko padurak, Arabako Lautadako lurrak,...  

48 Animalien ehun espezie eta azpiespezie baino gehiago, eta landaretzari dagokionez beste 
horrenbeste, agertzen dira Desagertzeko Arriskuan dauden Flora eta Faunako Espezieen Euskal 
Katalogoan. Katalogo hau Euskadiko Naturaren Kontserbaziorako 16/1994 Legearen bidez sortua izan 
da. Espezieei dagokienez, biodibertsitatearen kontserbazioa EAEn  Katalogo horren bidez kudeatzen da. 
(Eusko Jaurlaritza, 2005b). EAEn eratu berri den Biodibertsitatearen Behatokien Sarea landaretza, fauna 
eta itsas ingurua kontrolatzeko helburuarekin jaio da. 

49 EAEn gune babestuak izendatzeko politika aktiboa 1980ko hamarkadaren bigarren erdian hasi 
zen, baina 1994an Euskadiko Naturaren Kontserbaziorako Legea onartu zen ingurune naturala 
kontserbatzeko helburu espezifikoarekin. Lege honek Estatu mailako 1989ko Ley de Conservación de 
Espacios Naturales deituriko legea osatu eta garatzen du. 
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hauetariko batean sailkaturik agertzen dira (Eusko Jaurlaritza, 1994a: III. kap., 13. art.): 

Parke Naturalak, Biotopo Babestuak eta Zuhaitz Bereziak. 

13.1. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Parke Naturalak* eta Biotopo Babestuak 

 
* Aizkorri-Aratz eta Armañon (Peñas de Ranero) 2006an izendatu ziren Parke Natural. 
Iturria: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net. 

EAEn Parke Natural izendatu diren eremuak hauek dira (13.1. irudia): Urkiola 

(5.958 ha.), Gorbeia (20.211 ha.), Valderejo (3.418 ha.), Aralar (10.971 ha.), Izki (9.081 

ha.), Aiako Harria (6.913 ha.), Pagoeta (1.335 ha.), Aizkorri-Aratz  (19.331 ha.) eta 

Armañon (3.519 ha.)50. Biotopo Babestu izendatutako guneak, bestalde, hauek dira 

(13.1. irudia): Itxina (571 ha.)51, Gaztelugatxe (158 ha.), Guardiako Aintzirak (46 ha.), 

Leitzaran ibaia (74 ha.) eta Inurritza (52 ha.). 

                                                 

50 Gipuzkoa eta Araba artean kokatzen den Aizkorri-Aratz aldea 2006ko apirilaren 4an izendatu 
zuen Eusko Jaurlaritzak Parke Natural. Bestalde, Enkarterrietan kokatzen den Armañon (3.519 ha.) 
Bizkaiko hirugarren Parke Naturala eta EAEko bederatzigarrena bihurtu da 2006ko irailaren 19an Eusko 
Jaurlaritzak horrela izendatzean. Parke hauek Garrantzi Komunitarioko Gune izendapena ere badute eta, 
ondorioz, Europako Natura 2000 Sarean integraturik daude.  

51 Gorbeiako Parke Naturalaren barruan kokatua. 
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Azkenik, 1995 eta 1997ko Dekretuen bidez, 26 Zuhaitz Berezi izendatu dira 

EAEn52 (ikus 13.2. irudia eta 8. eranskina). 

13.2. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko Zuhaitz Bereziak 
 

    

  Iturria: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net. 

Naturaren  Kontserbaziorako Legearen bidez sortutako Naturagune Babestuen 

Sarea osatzen duten hiru figura hauez gain (Parke Naturalak, Biotopo Babestuak eta 

Zuhaitz Bereziak) babes-figura gehiago ere aurkitzen dira EAEn: Urdaibaiko 

Biosferaren Erreserba53, Ramsar Zerrendako Hezeguneak54, Korridore Ekologikoen 

Sarea eta Interes Naturalistikoko Guneak. Euskal Autonomia Erkidegoa bezalako 

azalera urriko erkidego batean hainbeste babes-tresna egoteak bi ondorio ditu. Alde 

batetik, lurraldearen ehuneko handi bat (%22,7) figuraren batean sarturik aurkitzen da, 

eta bestetik, babes-figurak gainjarri egiten dira. Hau dela eta, kasu batzuetan gune bat 

(edo beraren zati bat) sare edo zerrenda batean baino gehiagotan aurki daiteke. 

                                                 

52 Zuhaitz Bereziaren figurak bakarkako ale isolatuak babesten ditu, hauek, euren tamaina, 
edertasuna, historia  edo  interes zientifiko-kulturala dela eta, babes hori merezi dutela kontsideratzen 
denean. Gaur egun 26 zuhaitzek lortu dute izendapen hori. Zuhaitz Berezien artean pagoak, arteak, 
haritzak, lizarrak, haginak, sekuoiak, etab. aurkitzen dira (ikus 8. eranskina). 

53 Aparteko lege baten bidez (Urdaibaiko Biosferaren Erreserba Babesteko eta Antolatzeko 5/89 
Legea) izendatutako gune babestua.  

54 Nazioarte mailan babes-figura berezi bat dago hezeguneek osatutako ekosistementzat. 
Nazioarteko Garrantzia duten Hezeguneen Zerrenda (Ramsar Zerrenda) 1971an izen berarekin egindako 
Konbetzioan sortu zen. EAEn, oraintsu sartu direnekin, leku heze hauek agertzen dira zerrenda horretan: 
Urdaibaiko Padurak (915,9 ha.), Txingudi (134,1 ha.), Ullibarri (386,4 ha.), Guardiako Aintzirak (45,2 
ha.), Gesaltza-Kaizedoko Lakua (25,8 ha.) eta Salburua (174,8 ha.). 
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EAEko gune naturalen sarea garatuz joan den era berean, Europako Batasunean, 

Habitaten Zuzentarauaren aplikazioaren ondorioz, Natura 2000 Sare Ekologikoa sortu 

da. Lehen aipatutako babes-figurak Sare honetan sartu ahal izateko izendapen 

hauetariko bat jaso behar dute Europako Batasunaren aldetik: Garrantzi Komunitarioko 

Gunea edo Hegaztien Babeserako Eremu Berezia. 

               13.3. irudia . Natura 2000 Sarea EAEn 

   
LIC: Lugar de Importancia Comunitaria/GKG: Garrantzi Komunitarioko Gunea.  
ZEPA: Zona de Especial Protección de Aves/HBEB: Hegaztien Babeserako Eremu Berezia. 
Iturria: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net.   

Espainiako Estatuan, Europako Batasunaren eskaria jarraituz, Autonomia 

Erkidegoen esku geratu da Europako sare ekologiko horretan sartuko diren guneak  

proposatzea55. Euskal Autonomia Erkidegoan 1997ko lehen proposamenean 25 gune 

(lurraldearen %12) izendatu ziren Sarean sartzeko56, baina gerorantz kopuru hau gehitu 

egin da eta azkenean 58 gune (lurraldearen %20,3) aukeratu dira (Eusko Jaurlaritza, 

                                                 

55 Proposa daitezkeen figurak Hegaztien Babeserako Eremu Bereziak –zuzenean Natura 2000 
Sarean sartzen direnak– eta Garrantzi Komunitarioko Guneak dira. Azken hauek Europako Batzordeak 
onartu behar ditu Kontserbazioko Eremu Berezi izendatu aurretik. Hauetan beharrezkoa da habitat eta 
espezieen kontserbazioa bermatuko duten neurriak hartzea. Horretarako, gunearen eskakizun 
ekologikoetara egokitzen den kudeaketa-plana aplikatzea eta administrazio-neurriak ezartzea da 
beharrezkoa. 

56 1997ko abenduaren 23ko Gobernu-Kontseiluaren Akordioa. 
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2006f)57: 52 Garrantzi Komunitarioko Gune (25 Araban, 18 Gipuzkoan eta 13 

Bizkaian) eta  Hegaztien Babeserako 6 Eremu Berezi (4 Araban, 1 Gipuzkoan eta 2 

Bizkaian) (ikus 13.3. irudia eta 9. eta 10. eranskinak). 

13.6. taulak adierazten duenez, Arabako lurraldea da 80.000 hektarearekin (bere 

azaleraren laurdena baino gehiago) ekarpen handiena egiten duena Natura 2000 Sarera. 

Gipuzkoak 40.000 hektareako ekarria egiten du (bertako lurraldearen bostena) eta 

Bizkaiak, azkenez, egiten du ekarpen urriena 25.000 hektarearekin (bere azaleraren 

%11). Emaitza hauen ondorioz, eta itsasaldeko guneak kontuan hartuz, Euskal 

Autonomia Erkidegoaren ekarpena Natura 2000 Sarera 146.788 hektareakoa da,  

Erkidegoaren azaleraren %20,3. Eta lehen esan bezala, azalera honen zati esanguratsua 

azalera zuhaiztuak osatzen du. 

13.6. taula. Natura 2000 Sareko gune motak lurraldeka (azalera hektareatan) 

 Araba Gipuzkoa Bizkaia Itsasaldekoak EAE 

GKG1 44.817 39.884 22.789 11 107.500 

HBEB2 9.470 55 1.409 1.030 11.963 

GKG+HBEB 25.995 80 848 402 27.325 

Natura 2000 80.282 40.019 25.046 1.443 146.788 

Azal. 2000/ 
Azal. osoa (%) 

%26,4 %20,2 %11,3 - %20,3 

GKG: Garrantzi Komunitarioko Gunea.  
HBEB: Hegaztien Babeserako Eremu Berezia. 
Iturria: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net. 

13.3.3. Naturagune Babestuen kudeaketa 

Natura kontserbatzeko politikek biodibertsitatea eta paisaia zaintzeko  duten 

tresna garrantzitsuenetarikoak bilakatu dira Naturagune Babestuak, landare- eta 

animalia-espezieen populazioak  mantentzen dituztelako, arriskuan edo desagertzeko 

zorian dagoen fauna eta floraren kontserbazioa bermatzen dutelako eta arro 

hidrografikoetako lurzorua babesten dutelako. Baina, horrez gain, gune hauek 

                                                 

57 2000ko azaroko eta 2003ko ekaineko Gobernu-Kontseiluaren Akordioak. 
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ikerkuntza zientifikorako eta hezkuntzarako laborategi biziak bilakatzen dira, balore 

kulturalak mantentzen dituzte, populazioaren aisialdirako aukera handiak eskaintzen 

dituzte eta turismoa bultzatzen dute. Hau guztiau dela eta, interes sozial eta ekonomiko 

handiko guneak bilakatu dira, bisitari ugari erakarriz58.  

Naturagune babestuetan hiru aldagairen arteko bateragarritasuna lortu beharra 

azaltzen da: kontserbazioa, erabilera publikoa eta jabeen interesak. Kontuan izan behar 

da aisialdiko erabilerek eragin kaltegarria izan dezaketela biodibertsitatearen 

kontserbazioan. Horregatik, gune hauetako bisitak kontserbazioaren helburuarekin 

bateragarri egin ahal izateko, erabilera publikoa arautzeak garrantzi handia hartzen du. 

Bestalde, bai kontserbaziora zuzendutako neurriek eta bai erabilera publikoa arautzen 

dutenek, eragin zuzena dute jabetza-eskubideetan.  

Eremu babestuei buruzko ikuskera eboluzionatuz joan da eta honek, era berean, 

eragina izan du gune hauen kudeaketan. Euren sorreran funtsezko helburua paisaia 

babestea bazen ere, gaur natura-baliabideak babestea da lehenesten den funtzioa, 

paisaiaren kontserbazioa horren ondorio bezala ulertuz (Vicente, 2005). Horrez gain, 

biodibertsitatearen eta paisaiaren kontserbazioa erabilera publikoarekin bateragarri 

egitearen ideia joan da nagusituz. Beraz, Parke Nazionalen hasierako garaian paisaia 

eder aldagabeak kontserbatzearen aldeko ideia erromantikoa nagusitu bazen ere, egungo 

kudeaketaren helburua biodibertsitatearen eta paisaiaren kontserbazioa erabilera 

publikoarekin bateragarri egitea da59. Jiménez García-Herreraren (2001) ustez, 

hasierako kontserbazioaren ideia antropomorfikotik, kudeaketa ekologikoan 

oinarritutako interbentzio-etika nagusitu da gaur egun. 

Baso-kudeaketa iraunkorrak biodibertsitatea eta paisaia zaintzea mota guztietako 

basoen kudeaketaren parte garrantzitsu bilakatzea eskatzen badu ere, osagai horiek 

garrantzi berezia hartzen dute naturagune babestuetan kokatzen diren basoetan, gune 

babestu horien izateko arrazoi nagusia biodibertsitatea babestea eta paisaia hobetzea 

                                                 

58 Espainiako Estatuko Parke Nazionalek, Parke Naturalek eta beste espazio natural batzuk 
urtean hamar milioi pertsonatik gora hartzen dituztela kalkulatu da (www.mma.es). 

59 XI. Munduko Baso Kongresuan aipatu zen gune babestuen antolaketan tokiko osagai 
biologikoek izan behar dutela lehentasuna turismoaren aurrean. Ikuspuntu honek gune horien kudeaketan 
biodibertsitatearen kontserbazioari eskaintzen dio lehentasuna, baina, batez ere, adierazi nahi du turismoa 
erakartzeko gaitasunik ez duten aldeak ez liratekeela bigarren mailan jarri behar, horietan biologia, 
historia edo kultura aldetik balio inportanteak aurkitzen direnean.  
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direla kontuan izanik60. Arrazoi ugari egon daiteke gune hauetako baso-eremuetan 

mozketarik ez burutzeko edo baso horiek beste interbentzio batzuetatik kanpo uzteko. 

Gracia et al.-ek (1997) hauek adierazten dituzte: i) esku-hartzerik jasan ez duten 

oihanek interes zientifiko handia dutelako zenbait prozesu biologiko ulertu ahal izateko; 

ii) animalia-espezie batzuk habitat heldu eta asaldura gutxikoak behar izaten 

dituztelako; iii) baliabide genetikoen mantentzea segurtatzeko; iv) eremu hauek duten 

hezkuntza-balioagatik; v) aisialdi eta turismorako eskaintzen dituzten aukerengatik; vi) 

alde batzuen berezitasunagatik; eta vii) balio historiko edo espiritualarengatik61. 

Baina naturagune babestuak eremu naturalak izateaz gain, gune sozialak ere 

badira. Horregatik, euren kudeaketan dinamika ekologikoa kontuan hartzeaz gainera, 

talde guztien interesak eta hauen arteko erlazioak ere aintzakotzat hartu beharra dago. 

Bi eratako istiluak sortzen dira gune babestuen inguruan. Alde batetik, kudeatzaileen 

artekoa, hots, kontserbazioaren aldekoen, eta erabilera publikoa eta bisitak sustatzearen 

aldekoen artean sortzen diren tirabirak. Bestetik, gune hauetako lurren jabeen eta 

Administrazioaren artean sortzen diren istiluak; lurraren lehengo erabileraren eta 

gunerako nahi diren erabilera berrien artean sortzen den tentsioa, alegia (Corraliza, 

2003). 

Gune babestuetako jabeen eta Administrazioaren arteko istiluei dagokienez, 

jabetza-eskubideak errespetatzearen eta elkarrizketa eta akordioen bidea nagusitu da, 

naturaguneetako jabeek ingurumenaren babesa inposaketa bezala har ez dezaten eta, 

ondorioz, ustiategiak abandonaturik gera ez daitezen. Administrazioak lurren jabeekin 

borondatezko akordioak sinatzea da indar gehien hartu duen bidea. Jabe horiek 

Administrazioarengandik konpentsazio bat jasoko lukete euren basoak erabilera 

berrietara egokitzeagatik, hala nola, zuhaitz-mozketarik ez burutzeagatik, landaretza 

autoktonoa garatzeagatik, publikoari sarrera uzteagatik, natura-ibilbideak edo 

                                                 

60 1998ko Europako Batasuneko Baso Estrategiak kudeaketa iraunkorra lortzeko basoetako 
dibertsitate biologikoa zaintzea funtsezkoa dela nabarmentzen du, ekintza komunitarioez gain 
herrialdeetako baso-plan edo antzerako tresna guztietan lehen mailan jartzea proposatuz (European 
Council, 1999). 

61 Hau guztiau dela eta, Europako Kontseiluak herrialde kideei programa nazionalak abian 
jartzeko eskatu die, oraindik bizirik dirauten oihan natural eta erdinaturalak salbatu ahal izateko eta oihan 
naturalei buruzko ikerkuntzak bultzatzeko (European Council, 1999). 
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hezkuntza- eta zientzia-jarduerak garatzeko baimena emateagatik, etab.62. Izan ere, 

aipatutako alderdi hauek dira adierazgarrienak naturagune babestuetako kudeaketaren 

arrakasta-maila neurtzeko. 

13.3.4. Basoen egoera EAEko Natura 2000ko guneetan 

Kontuan izanik EAEko azaleraren erdia baino gehiago  basoz estalita dagoela, 

Natura 2000ko guneetan aurkitzen den azalera zuhaiztua ere handia da. Lizaso eta 

Olaldek (2005) adierazten dutenez, EAEn basoz osatutako Garrantzi Komunitarioko 

Guneak inportantzia handikoak dira Natura 2000 Sarearen baitan. 13.7. taulak islatzen 

du EAEk Natura 2000 Sarean dituen 58 guneetako baso-azalera zelan banatzen den 

konifero eta hostozabalen artean eta zein den jabetza mota. 

13.7. taula. EAEko Natura 2000 Sareko basoen egoera 2005ean 

Azalera Jabetza (azaleraren %) 
Espeziea 

Ha. Ehunekoa Pribatua Publikoa 

Koniferoak 22.060 %22,7 %36,3 %63,7 

Hostozabalak 75.186 %77,3 %21,4 %78,6 

Guztira 97.246 %100 %24,8 %75,2 
Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

13.7. taulan ikus daitekeenez, Natura 2000 Sareko guneetan hostozabalek 

hartzen duten azalera oso handia da koniferoenarekin alderatuz; hiru bider baino 

handiagoa, 75.000 ha. (%77) eta 22.000 ha. (%23) estaltzen baitituzte, hurrenez hurren. 

Beraz, egoera espezieen dibertsifikazioaren ikuspuntutik eta basoek bete beharreko 

funtzio ekologiko eta sozialen aldetik, EAEko baso-sektoreak orokorrean  duena baino 

hobea da gune babestuetan. 2005eko Baso Inbentarioaren arabera, koniferoek EAEko 

baso-azalera osoaren %49 estaltzen dute, baina Natura 2000 Sarearen baitan, 13.7. 

taulako datuetan agertzen denez, %23ra ez da heltzen espezie koniferoek estaltzen duten 

azalera. 

                                                 

62 Administrazio eta jabeen arteko borondatezko akordioen helburua jabeek konpentsazio 
ekonomikoa  lortzea da egiten duten kudeaketa motagatik. Dena den, abantaila fiskalak eskaintzea ere 
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Jabetzaren egiturari dagokionez ere, EAEko baso-sektorea osorik kontsideratuta 

baino Natura 2000 Sareko basoen egoera egokiagoa da kudeaketa iraunkorra 

bultzatzeko eta aldaketak eragiteko. 2005eko Baso Inbentarioak aurkezten dituen datuen 

arabera, EAEko baso-azalera osoaren %59 pribatua da eta %41 publikoa. Aldiz, Natura 

2000 Sareko gune babestuetan, 13.7. taulak erakusten duenez, baso-azaleraren hiru 

laurdenak jabetza publikokoak dira eta laurden bat besterik ez da jabetza pribatukoa. 

Jabetza mota hau gehiago nagusitzen da koniferoetan (%36) hostozabaletan baino 

(%21). 

Espezieen banaketari eta jabetzaren egiturari dagokienez, EAEko Natura 2000 

Sareko basoen datu hauek guztiz egokiak dira kudeaketan eskakizun ekologiko eta 

sozialei indar gehiago eskaintzeko. Hala ere, egoera orokor hau, hurrengo puntuan 

azaltzen denez, ez da indar berarekin islatzen Bizkaiko gune babestuetan.  

13.3.5. Basoen egoera Bizkaiko Natura 2000ko guneetan 

EAEk Natura 2000 Sarean dituen 58 guneen artean garrantzi handiena 

hedaduraz, ingurumenaren ikuspuntutik, legearen aldetik eta sozialki, Parke Naturalek 

hartzen dute. Bizkaiko kasuan, Urkiola, Gorbeia eta Armañongo Parke Naturalez gain, 

garrantzi handiko beste gune bat ere agertzen da: Urdaibaiko Biosferaren Erreserba. 

13.8. taulan biltzen da basoen egoera, espezieen banaketari dagokionez, Bizkaiko hiru 

Parke Naturaletan63 eta Urdaibaiko Biosferaren Erreserban. 

Taula aztertzean, lehenengo eta behin basoek gune babestu hauetan duten 

garrantziari buruzko datua nabarmentzen da. Gorbeialdeko kasuan, azalera zuhaiztuak 

guneko azalera osoaren hiru laurden estaltzen du (%75), baina Urkiolako Parkean  eta 

Urdaibaiko Erreserban ere ehunekoak oso handiak dira, %60 eta %57, hurrenez hurren. 

Armañongo Parkean ere azalera zuhaiztua azalera osoaren erdia da ia (%46). 

 

                                                                                                                                               

(pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan mantentze-gastuen dedukzioa, esaterako) izan daiteke 
konpentsazio modu bat, bakarrean, edo aurrekoaren osagarri gisa. 

63 Kontuan izan behar da Urkiolako eta Gorbeiako Parke Naturalak Bizkaia eta Araba artean 
kokatzen direla eta lurralde bietako Aldundiek hartzen dutela parte euren kudeaketan. Urkiolari 
dagokionez, Parkeko hedadura osoaren %84 kokatzen da Bizkaiko lurralde historikoan eta Gorbeialdeko 
kasuan %39. 
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13.8.  taula. Espezieen banaketa Bizkaiko Natura 2000ko guneetako basoetan 

Azalera 
zuhaiztua 

Radiata Koniferoak Hostozabalak 
Gunea 

Hedadura 

osoa (ha.) ha. %2 ha. %3 ha. %3 ha. %3 

Urkiola 5.958 3.563 60 856 24 1.417 40 2.146 60 

Gorbeia 20.211 15.130 75 1.701 11 5.036 33 10.094 67 

Armañon 2.966 1.365 46 377 28 495 36 870 64 

Urdaibai1 5.455 3.119 57 678 22 718 23 2.401 77 

Guztira 34.590 23.177 67 3.612 15 7.666 33 15.511 67 

1. Hemen, Urdaibaiko Biosferaren Erreserba barruan Natura 2000 Sarean integratu diren guneak biltzen 
dira. Beraz, hiru Garrantzi Komunitarioko Gune (Urdaibaiko Artadi Kantauriarrak, Urdaibaiko Ibai-
Sarea, eta Urdaibaiko Itsasertzak eta Padurak) eta Hegaztien Babeserako Eremu Berezi bat (Urdaibaiko 
Itsasadarra) biltzen ditu64.  
2. Ehunekoa hedadura osoarekiko. 
3. Ehunekoa azalera zuhaiztuarekiko. 
Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

Espezieen banakuntzari dagokionez, hostozabalak nagusitzen dira, %60ko 

portzentajea gailenduz kasu guztietan (13.8. taula). Urdaibai nabarmentzen da guztien 

artean (%77), bertako artadi kantauriarrek estaltzen duten azalera dela eta. Dena den, 

Bizkaiko lau gune hauek batera harturik, %67 da hostozabalek azalera zuhaiztuan 

hartzen duten ehunekoa, EAEko gune babestuetan espezie hauek hartzen duten 

portzentajea (%77) baino hamar puntu beherago (13.7. taulan ikusi denez).  Koniferoek, 

aldiz, Bizkaiko gune babestuetan garrantzi handiagoa dute (%33) EAE mailan baino 

(%22,7) (ikus 13.7. eta 13.8 taulak). Koniferoen barruan, radiata pinuak garrantzia 

izaten jarraitzen du Bizkaiko gune babestuetan. Urkiolan, Armañonen eta Urdaibain 

azalera zuhaiztuaren %20tik gorako portzentajeak hartzen ditu espezie honek. 

Gorbeiako Parke Naturalean  hartzen du ehuneko txikiena (%11) baina bertan aurkitzen 

da radiata azalera handiena termino absolutuetan (1.701 ha.). 

Jabetzaren egiturari dagokionez, jabetza pribatuak Bizkaian agerpen handiagoa 

du EAE osoko datuetan baino. 13.9. eta 13.10. taulek biltzen dute Bizkaiko gune 

babestuetako basoen egoera jabetzaren aldetik. 

                                                 

64 Urdaibaiko Erreserba osoa kontsideratuz radiata pinuak garrantzi handiagoa hartuko luke, zur 
mota honen ekoizle inportantea baita Urdaibai aldeko eskualdea. IKTren (2001) datuen arabera, azalera 
zuhaiztua Erreserban 14.109 hektareakoa da, horietatik 10.200 ha. radiata espezieari dagozkiolarik, 3.608 
ha. hostozabalei eta 301 ha. baso mistoari. 
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   13.9. taula. Jabetzaren egitura Bizkaiko Parke Naturaletako basoetan 

Urkiola Gorbeia Armañon  

Prib. 
(%) 

Publ. 
(%) 

Prib. 
(%) 

Publ. 
(%) 

Prib. 
(%) 

Publ. 
(%) 

Radiata 85 15 56 44 1 99 

Koniferoak 62 38 36 64 1 99 

Hostozabalak 66 34 13 87 2 98 

Guztira 65 35 21 79 2 98 
   Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

13.10. taula. Jabetzaren egitura Urdaibaiko Biosferaren Erreserban 

 Urdaibaiko 
Artadi 

Kantauriarrak 

Urdaibaiko 
Ibai-Sarea 

Urdaibaiko 
Itsasertzak 
eta Padurak 

Urdaibaiko 
Itsasadarra 

 Pribat. 

(%) 

Publik. 

(%) 

Pribat. 

(%) 

Publik. 

(%) 

Pribat. 

(%) 

Publik. 

(%) 

Pribat. 

(%) 

Publik. 

(%) 

Radiata 92 8 99 1 99 1 67 33 

Koniferoak 92 8 99 1 99 1 69 31 

Hostozabal. 68 32 92 8 100 0 90 10 

Guztira 70 30 95 5 99,9 0,1 83 17 
Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

Parke Naturalei dagokienez, Urkiolakoan hartzen du jabetza pribatuak garrantzi 

handiena, Parke honetako baso-azaleraren %65 esku pribatuetan baitago (13.9. taula). 

Gorbeian %21 da pribatua eta Armañongo Parke Naturalean ia baso guztiak dira 

publikoak. Bai Urkiolan eta bai Gorbeian jabetza pribatuak radiata pinudietan hartzen 

du ehuneko handiena, %85 eta %56, hurrenez hurren. Dena den, 13.10. taulan ikus 

daitekeenez, Bizkaiko gune babestuen barruan Urdaibaiko Biosferaren Erreserban du 

jabetza pribatuak agerpen handiena, Erreserbako lau guneetako ehunekoak oso handiak 

baitira (artadi kantauriarren kasuan ere azaleraren %70 pribatua da). 

Kudeaketa iraunkorraren ikuspuntutik, bai basoen osaketari dagokionez eta bai 

jabetzaren egiturari dagokionez, Bizkaiko naturagune babestuetako basoen egoera 
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lurralde honetako baso-azalera osoa kontuan hartuz baino hobea da65. Gogoratu behar 

da, Bizkaiko baso-azalera osoan hostozabalek %34 estaltzen dutela eta koniferoek %66 

(2005eko Baso Inbentarioa). Bizkaiko naturagune babestuetako basoetan, aldiz, 13.8. 

taulan agertzen den bezala, ehuneko horiek ia alderantzizkoak dira: %67 hostozabalak 

eta %33 koniferoak. Jabetzaren egiturarekin ere beste horrenbeste gertatzen da. Baso-

azalera osoa kontuan hartuz, %23 da jabetza publikokoa eta %77 pribatukoa (2005eko 

Baso Inbentarioa). Aldiz, Parke Naturaletan eta Urdaibaiko artadi kantauriarretan, 13.9. 

eta 13.10. tauletan agertzen den moduan, jabetza publikoak ehuneko handiagoak hartzen 

ditu eta jabetza pribatuak txikiagoak. Hala ere, ez da gauza bera gertatzen Urdaibaiko 

beste sailetan, non jabetza pribatuak indar handia agertzen baitu. 

13.3.6. Baso-politika Bizkaiko Naturagune Babestuetan 

Bizkaiko naturagune babestuetako basoak multifuntzionalago bihurtu ahal 

izateko beharrezkoa da baso horien dibertsifikazioan aurrerapausoak ematea, handia 

baita oraindik, aurreko puntuan ikusi den moduan, koniferoek, eta hauen baitan radiata 

espezieak, estaltzen duten azalera. Bestalde, espezie-banaketa aztergai izan dugun beste 

aldagaiarekin erlazionatzen badugu, hots, jabetzaren egiturarekin, esan behar da posible 

dela multifuntzionaltasuna sakontzearen bidean aurrerapenak egitea, Administrazio 

Publikoa baita hazkunde azkarreko espezieez estalitako baso-azaleraren zati handi baten 

jabe. Gainera, bere basoen osaketa aldatzeaz gain, Baso Administrazioak (Aldundiak) 

posible du beste ekintza batzuk burutzea ere naturagune babestuetako basoetan 

iraunkortasuna bermatzeko: jabe pribatuak espezieak dibertsifikatzera behartu ditzake 

konpentsazio ekonomiko bat eskainiz errenta-galerarengatik, jabe pribatuekin 

kontratuak sina ditzake gune babestuetako basoetan funtzio ekologiko eta sozialak 

indartzeko, eta, azkenez, baso pribatuak eros ditzake baso horien orientabide 

produktibista aldatzeko. 

Europako Natura 2000 Sare Ekologikoaren azaleraren %75 baso-lurrak izan 

arren, Sare horretako basoak kudeatzeko norabide eta gida argirik ez dago oraindik 

                                                 

65 Esan bezala, naturagune babestuen barruan hiru Parke Naturalak eta Urdaibaiko Biosferaren 
Erreserba izan ditugu kontuan. 
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(Nieto, 2004:41). Euskal Autonomia Erkidegoan ere gune hauek kudeatzeko 

esperientzia oraindik urria da, denbora gutxi igaro baita helburu honetarako politikak eta 

lan-ildoak abian jarri direnetik. Dena den, orain arte Parke Natural moduan kudeatu 

direnak, gune izendatu berriak baino egoera hobetik abiatuko dira Habitaten 

Zuzentarauak ezartzen dituen helburuak bete ahal izateko. Hala ere, hurrengo urteetan  

Natura 2000 Sareko guneak kudeatzeko eskakizunak zorrotzagoak izango direla 

aurreikusten denez, beharrezkoa izango da zerikusia duten eragile guztiak modu 

aktiboan inplikatzea eta euren artean akordioak lortzea kontserbazio-neurrien aplikazioa 

eraginkorra izan dadin. Hamabigarren kapituluan ikusi denez, Europako Batasuna bere 

2007-2013 aldiko landa-garapeneko politikaren baitan laguntzak eskaintzen hasi da 

Natura 2000 Sarearen barruan aurkitzen diren basoentzat. 

1983ko Lurralde Historikoen Legearen arabera, Bizkaian Foru Aldundiari 

dagokio bertako naturaguneen balio ekologikoak babesteko neurriak hartzea eta 

betearaztea66. Bizkaiko Basoei buruzko Foru Arauaren II. Tituluan aipamena egiten 

zaie gune babestuetan kokatzen diren basoei, euren erregimen juridiko berezia 

onartuz67. Dena den, baso horietan Foru Arauan ezarritakoa ere aplikagarria da, ez 

baldin badoa gune babestuak duen legeria propioaren aurka; hau da, Natura Baliabideen 

Antolakuntza Planean (NBAP) eta Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidarian  

ezarritakoaren aurka68 (Bizkaiko Foru Aldundia, 1994: 10. art.)69. Plan Gidaria da, 

indarrean dagoen aldian, gune babestua kudeatzeko oinarrizko tresna. Plan honek 

kudeaketarako irizpideak eta neurriak ezartzen ditu, betiere NBAPan finkatutako 

norabideetan oinarriturik. Plan Gidariak, gune babestuaren barruan burutzen diren 

                                                 

66 Foru Arauaren V. Titulua Naturagune Babestuen Administrazioari buruzkoa da. Bertan, 
kudeaketa-organoen antolakuntza eta funtzioak arautzen dira eta Naturagune Babestuen Erregistroa 
sortzen da (Bizkaiko Foru Aldundia, 1994:109. art.). 

67 Lehenago ikusi denez, naturagune babestuak Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko 
Sektore Planetik ere kanpo geratzen dira, gune horien antolaketa eta kudeaketa Plan berezien bidez 
burutzen baita. 

68 1994ko Euskadiko Naturaren Kontserbaziorako Legearen arabera, naturagune babestuei 
buruzko eskuduntzak Eusko Jaurlaritzaren eta Aldundien artean banatzen dira. Eusko Jaurlaritzaren esku 
dago gune bat Parke Natural izendatzea eta Parkeko NBAParen eta Plan Gidariaren alde arau-emailea 
onartzea. Foru Aldundien esku dago, aldiz, Parkearen Kudeaketa Erakundea osatzea. 

69 Gai honi dagokionez, aipatu behar da Espainiako Basoen Lege berriak ere planteamendu 
berbera mantentzen duela (Ley 43/2003 de Montes, 2.3 artikulua). Bestalde, Lege honek beste figura bat 
ere –Baso Baliabideen Antolakuntza Plana– sortzen du, bere helburua naturaguneetan kokatzen diren 
basoak arautzea izanik. Plan hori Natura Baliabideen Antolakuntza Planaren parte da eta biak aldi berean 
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jarduera sozioekonomikoak arautu behar ditu eta, era berean, gunearen erabilera 

publikoa zehaztu, inguruaren babesa alde batetik, eta aisialdirako, jolaserako eta 

heziketarako erabilerak, bestetik, bateragarri egiteko. 

Landa-garapeneko politikari buruzko kapituluan ikusi denez, 2000-2006 aldian 

politika honen baitan eskainitako laguntzak handiagoak izan dira gune babestuetan 

aurkitzen diren basoentzat. Bizkaiko kasuan, oihaneztapen edo baso-lanengatik jasotako 

subentzioek %10eko gehikuntza izan dute basoak Aldundiak kudeatutako gune 

babesturen batean kokatuz gero. Aipatu denez, 2007-2013 aldiko landa-garapeneko 

politikan Europako Batasunak laguntza bereziak ezarri ditu Natura 2000 Sarean dauden 

basoentzat. Aipatutako laguntza hauez gain, Plan Gidaria onarturik duten guneetan 

Plan horretan ezartzen dira bertan burutzen diren oihaneztapenek eta, oro har, baso-

jarduerek, bete beharreko baldintzak70. Modu berean, gune hauetako baso-jabeek 

jasango duten errenta-galerarengatik eskuratu beharreko konpentsazioak ere ezartzen 

dira, zenbait kasutan hazkunde ertain edo geldoko espezieen ehuneko bat sartzera 

behartzen baititu Plan Gidariak.  

Hurrengo puntuan Bizkaian Parke Natural izendapena jaso zuen lehen gunean, 

hots, Urkiolan, aipatutako baldintzak eta konpentsazioak zelan aplikatzen diren  

aztertuko da71. Urkiolako Parke Naturalean burutzen den baso-kudeaketa hiru arrazoitan 

oinarriturik aukeratu da. Alde batetik, Urkiola izatean Bizkaiko lehen Parke Naturala, 

bere kudeaketa-sistema erreferentzia bilakatu da geroago izendatu zen Gorbeiako Parke 

Naturalarentzat eta sortu berria den Armañongo  Parkearentzat. Bestetik, Urkiolako 

Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaria erreformatu berria da; 

hori dela eta, egun jarraitzen den politika eta lortu nahi diren helburuak adierazteko 

dokumentu bereziki egokia da. Azkenez, 2005eko Baso Inbentarioaren arabera, Parke 

                                                                                                                                               

aplikatzen diren kasuetan  bigarrena nagusitzen da, hierarkikoki maila altuagoan aurkitzen baita (Calvo 
eta Colom, 2005: 438). 

70 Parke Naturalen barruan jabeak euren basoak landatzera eta egoera onean kontserbatzera 
bultzatzeko egiten diren oihaneztapen eta baso-lanetarako subentzio-erregimena Plan Gidarian 
araututakoa izango da. 

71 Esan bezala, naturagune babestuen artean Parke Naturalak dira garrantzi sozial handiena 
dutenak. Zenbait gune, bere balio natural, kultural eta paisaiari loturikoengatik Parke Natural izendatzen 
dira, eremu horietako baliabideak modu egokian kudeatzeko eta euren mantentzea eta hobekuntza 
bermatzeko. Bizkaiko Urkiola, Gorbeia eta Armañongo Parke Naturalak izendapen hori izateaz gain 
Natura 2000 Sarean ere integraturik daude,  Garrantzi Komunitarioko Gune izendatuak izan baitira. 
Ondorioz, izendapen bi horietatik datozkien baldintza eta aukeretara lotuak aurkitzen dira. 
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honetako azalera zuhaiztuaren laurdena radiata espezieak eta %40 espezie koniferoek 

estaltzen dutenez, interesgarria da baso-politikak zein norabide jarraitzen duen ikustea 

espezieen dibertsifikazioari dagokionez. 

13.3.7. Baso-politika Urkiolako Parke Naturalean 

Urkiolako Parkean72 burutzen den baso-kudeaketara hurbiltzeko Parkearen 

Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidariaren azterketa bihurtzen da funtsezko 

elementua. Hurrengo lerroak, beraz, dokumentu horren azterketan oinarritzen dira. 

Horrez gain, aurreko Plan Gidaria73, Urkiola Parke Natural izendatzen duen 

Dekretua74, Urkiolako Parkearen Natura Baliabideen Antolakuntza Plana (NBAP)75 eta 

Parkeko baso-erabilera arautzen duen Dekretua76 izan dira aztergai.  

Landaretza autoktonoaren desagertzea izan da, ekonomikoki errentagarriagoak 

diren hazkunde azkarreko espezieak erabiltzean, Urkiolako Parkean gertaturiko 

ingurumen-galera esanguratsuenetarikoa. Gizakiaren jardueraren eraginez, landaretza 

potentzialari legozkiokeen formazio helduak leku gutxitan mantentzen dira Urkiolako 

Parkean. Horien ordez landare-komunitate berriak daude, jatorrizkoak desitxuratu, 

eraldatu edo ordezkatu dituztenak. Urkiolako Plan Gidariak identifikatzen dituen 

arazoen artean ere, alderdi honi lotutakoak dira hainbat (Eusko Jaurlaritza, 2006g): i) 

zuhaitz-espezie aloktonoen hedapena; ii) baso-ustiapenaren ondorioz Parkeko habitat 

                                                 

72 1989n izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak Urkiola aldea Parke Natural bere balio natural eta 
kultural handiengatik. Urkiolako naturagunea, esan bezala, Parke Naturala izateaz gain, Natura 2000 
Sarean ere integraturik dago, 1997an Garrantzi Komunitarioko Gune (ES2130009) izendatua izan 
baitzen. Parkean interes komunitarioko 13 habitat mota daude eta horrek eragin du Parkearen sarrera 
Natura 2000 Sarean. Urkiolako Parke Naturalak EAEko egitura ekologikoan eginkizun esanguratsua du. 
Inguru oso populatu bateko  barruti naturala denez, ezinbestekoa bilakatzen da EAEko beste eremu 
natural batzuen arteko (Gorbeia eta Aizkorri) korridore ekologikoa sortzeko. Halaber, garrantzizkoa da 
kantabriar eta piriniar mendi-kateak euskal mendien bidez lotzeko (Eusko Jaurlaritza, 2006g). 

73 Urkiolako Parke Naturalaren 1996ko Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaria (Eusko 
Jaurlaritza, 1996b).   

74 Urkiola aldea Parke Natural izendatzen duen Dekretua (Eusko Jaurlaritza, 1990). 
75 Urkiolako Parke Naturalaren Natura Baliabideen Antolakuntza Plana 1994an onartu zen 

dekretu baten bidez (Eusko Jaurlaritza, 1994b), baina Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenak 
dekretu hori baliorik gabe utzi zuen, bere aurka jarritako Administrazioarekiko auzi-helegite batean 
oinarriturik (1997ko urriaren 24ko epaia). Epai horren ondorioz, berriro berrikusi eta tramitatu da 
Urkiolako Parke Naturalaren Natura Baliabideen Antolakuntza Plana, azkenez 2002an onartuz (Eusko 
Jaurlaritza, 2002b). 

76 Urkiolako Parke Naturalean baso-erabilera kudeatzeari buruzko Foru Dekretua (Bizkaiko Foru 
Aldundia, 1999).  
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natural askoren galera; iii) partikularren basoak edozein urtarotan mozteak, faunaren 

hazkuntza-garaiak aintzakotzat hartu gabe, Parkeko faunaren kontserbazioan eragindako 

kalteak; iv) baso-jabeekin (eta baita  abeltzainekin) sortutako gatazkak, Parkearen 

antolamendu-lana zailduz.  

Baso-ustiapenak Urkiolan, Bizkaiko beste naturagune babestu batzuetan 

bezalaxe, pisu  esanguratsua du. Horregatik, Plan Gidariak baso-kudeaketari garrantzi 

handia eskaintzen dio. 13.11. taulan adierazten denez, zuhaitzek Parkearen azaleraren 

%60 hartzen dute. Bestalde, azalera zuhaiztuaren %40, radiata eta beste espezie 

konifero batzuei dagokiena, baso-ustiapenera zuzendua dago neurri handian77. 

Hostozabalei azalera zuhaiztuaren %60 dagokie78.   

13.11. taula. Zuhaitz-espezieak Urkiolako Parke Naturalean 

Azalera 
zuhaiztua 

Radiata Koniferoak 
guztira 

Hostozabalak Parkearen 
hedadura 
osoa (ha.) ha. %1 ha. %2 ha. %2 ha. %2 

5.958 3.563 60 856 24 1.417 40 2.146 60 

1. Ehunekoa hedadura osoarekiko. 
2. Ehunekoa azalera zuhaiztuarekiko. 
Iturria: 2005eko Baso Inbentarioko datuetan oinarriturik egina. 

Aipatu den bezala, Plan Gidarian ezartzen dira Parke  barruko baso-jarduerak  

bete behar dituen baldintzak eta baso-jabeek izango duten konpentsazio ekonomikoa 

baso-azaleraren zati batean hostozabalak landatu behar izateagatik. Bi alde hauek 

aztertuko dira hurrengo lerroetan.  

 

                                                 

77 Urkiolako baso-baliabideek erabilera handia izan dute historian zehar. Gaur baso-ustiapena, 
neurri handian, radiata pinuan zentratzen da, baina laritzak eta beste konifero batzuk ere ia 600 
hektareako azalera hartzen dute Parkean (Eusko Jaurlaritza, 2006g). 

78 2005eko Baso Inbentarioko datuak eta Urkiolako Parkeko Plan Gidarikoak ez datoz bat 
zuhaitz-espezieek hartzen duten azalerari dagokionez, nahiz eta euren arteko aldea ez den handia. Hemen 
Inbentariokoak erabiltzea erabaki dugu, aurreko puntu batean ere datu horiek erabili izan direlako.  
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i. Baso-jarduerari jarritako baldintzak 

Urkiola aldea Parke Natural izendatu zenetik 1989an, bai Natura Baliabideen 

Antolakuntza Planak eta bai  Plan Gidariek, arreta berezia eskaini diote Parkeko baso-

jarduerari. Hala ere, 1999an Bizkaiko Foru Aldundiak Foru Dekretu bat argitaratu zuen 

Parke barruko baso-jarduera arautzeko. Dekretuak Parkeko baso-ustiapenaren  ondorio 

kaltegarriak ekiditea eta baso autoktonoen kontserbazio-maila eta hobekuntza bultzatzea 

ditu helburu nagusi. Beraz, jarraian idatzitakoa hiru dokumentu horietan oinarritzen 

da79. 

Lehenengo eta behin esan behar da Parke barruan neurri ugari bertako Erakunde 

Kudeatzailearen esku geratzen direla. Honen baimena beharrezkoa da oihaneztapen 

guztietarako, edozein zuhaitz mota mozteko eta bost hektarea baino gehiagoko 

azaleretan baso-soilketak burutzeko. Era berean, mugak eta baldintzak ezarri ahal 

izango dizkie mozketa eta zura ateratzeko metodoei, eta baita hauek burutzen diren  

garaiei80. Espezie autoktonoak nagusi diren kasuetan ustiapenari jarritako mugak 

debekuraino hel daitezke, Bizkaiko lurralde historikoan indarrean dagoen arautegia 

kontuan izanik81. Azkenez, Erakunde Kudeatzaileari ematen zaio baso-lurrak erosteko 

ahalmena, baso naturalak eta paisaiaren eta babesaren aldetik interesgarrienak diren 

basoak eskuratu ahal izateko.   

Esandakoaz gain, Parkeko baso-jarduerak beste muga batzuk ere baditu 

(Bizkaiko Foru Aldundia, 1999; Eusko Jaurlaritza 2006i). Produkzioa helburu duten 

koniferoen oihaneztapenak, esaterako, horretarako egokienak diren aldeetara mugatuko 

                                                 

79 Eusko Jaurlaritza,1994b; Bizkaiko Foru Aldundia, 1999 eta Eusko Jaurlaritza, 2006g.   
80 Baso-ustiapenean ingurunean inpaktu gutxi eragiten duten tekniken erabilera onesten da. 

Landaketak, lurraren prestatze-lanak eta garbiketak burutzerakoan %50etik gorako maldetan ezingo da 
makineria autobultzaturik erabili. Hortik beherakoetan makineria erabili ahal izango da, baina baldintza 
batzuen barruan. Dena den, %50etik beherako aldapetan ere eskuz egindako lanak lehenesten dira. 
Bestalde, mozketa-hondakinen suntsipen mekanikoa ahalbidetzen duen makineriaren erabilera ere 
bultzatzen da. Agindutakoa bete ezean Erakunde Kudeatzaileak jarduera geldiarazi ahal izango du, 
ustiapenean Parkeko helburuetarako egokiagoak diren bitartekoak erabiltzera behartuz (Eusko Jaurlaritza, 
2006g).  

81 Espezie autoktonoekin aparteko kasuetan soilik baimenduko dira baso-soilketak eta kasu 
horietan jabea urte biko epearen barruan basoa oihaneztatzera behartzen da, betiere bertan egon diren 
espezieak erabiliz (kasu berezietan bakarrik onartuko da erabilera aldatzea). Espezie autoktonodun 
basoetan baso-soilketa edota erabilera-aldaketa planteatzen denean, hauen izaera apartekoagatik, erabakia 
kasuz kasu hartuko dela ezartzen du Plan Gidariak.  
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dira82. Halaber, balio ekologiko urria duten habitatak (radiata pinu- eta Lawson altzifre 

sailak, batik bat) apurka-apurka balio handiagoko beste batzuengatik ordezkatuko dira. 

Eta epe luzera espezie arrotzeko sailen ordezkatzea proposatzen du Plan Gidariak,  

zuhaitzen birsorkuntza naturala  eta espezie autoktono baliotsuen landaketa bultzatuz. 

Ingurumen-arazo ugariren sorburu diren baso-bideei buruz, Plan Gidariak bide berrien 

eraikuntza ekiditea eta oraingo sarea erabiltzea proposatzen du; helburua, bideak baso-

lanen eta zaintza-zerbitzuen beharrizan errealetara egokitzea da. Paisaiari dagokionez, 

baso-ustiapenetan paisaiaren tratamendua kontuan hartzea gomendatzen da83.  

Hostozabal autoktonoen landaketa sustatzea da Parkeko kudeaketaren helburu 

nagusienetariko bat. Horretarako, 13.12. taulan agertzen diren neurriak planteatzen ditu 

Plan Gidariak Parkeko zonifikazioaren arabera84. Batezbesteko malda %50etik gorakoa 

den lursailetan egiten diren landaketa berrietan  60 urtetik gorako txanda duten 

espezieak erabili beharko dira. Babes bereziko aldeetan burutzen diren oihaneztapen 

guztietan erreserbatuko da azaleraren ehuneko bat hostozabal autoktonoak landatzeko 

edota arboladi zaharra mantentzeko. Alde hauetako oihaneztapen guztietan azaleraren 

%10 gutxienez (azalerari edo zuhaitz kopuruari dagokionez) hostozabal autoktonoa 

landatzeko erreserbatu beharra dago, eta baso-erabilerarik ez duten lurren kasuan 

azaleraren %25. Alde hauetan baso-ustiapena mugatuta geratuko da85. Neurri hauek 

                                                 

82 Edozein kasutan ere, beharrezkoa izango da oihaneztapen horiek inpaktu esanguratsurik ez 
sortzea inguruan. Eta landaketa berriak egitearen alde baino, goian aipatutako baldintza betetzen duten 
basoen errentagarritasuna gehitzearen alde agertzen da Foru Dekretua (Bizkaiko Foru Aldundia, 1999). 

83 Paisaiari dagokionez garrantzi handikoa da hostozabalen zuhaiztiak zaintzea eta gehitzea, 
hauek, urtaroekin kolorea aldatzean, kalitate handiko paisaiak sortzen baitituzte. Bestalde, Plan Gidarian 
mozten edo oihaneztatzen diren  basoetako mugetan forma geometrikoegiak ez erabiltzea gomendatzen 
da, batez ere lerro zuzenak ekidinez ahal den neurrian. Lerroetan etenak egitea egokiagotzat jotzen da.  

84 Taulan agertzen diren hostozabalen ehunekoak Parkeko NBAPan ezarritakoak dira. 
85 Aipatutako neurri guztiek Parkeko basoen funtzio ekologikoa izan dute kontuan, baina, era 

berean, ingurumenaren aldetiko hobekuntza guztiek funtzio soziala ere indartzen dute. Dakigunez, 
Parkeek garrantzizko funtzio soziala betetzen dute, eta Urkiolakoak modu bereziz. Urkiolaren erabilera 
atseden eta aisialdirako XX. mendearen hasierakoa da, nahiz eta Santutegira egindako bisitaldi erlijiosoak 
askoz lehenagokoak diren. 1960ko hamarkadatik aurrera bisitarien kopurua goraka joan da. Gaur egun, 
atsedenerako jarduerek –mota askotakoak– garrantzi handia hartu dute Parkean. Parketik hurbil gune 
populatuak kokatzean, hainbat eratako jendea hurbiltzen da Parkera: mendizaleak, kirolariak, eskalatzai-
leak, ehiztariak, espeleologoak, etab. (Eusko Jaurlaritza, 2006g). 2002an burututako ikerketa baten 
arabera, 1991-2001 aldian bisitarien erdia Parkera eguna pasatzera (pic-nic lagunartean, Toki Alai 
interpretazio-zentrorako bisitak, etab.) hurbiltzen zen bitartean, beste erdia kirolen bat praktikatzera 
hurreratzen zen. Gehienak Parkearen ohiko bisitariak dira eta gutxik igarotzen dute gaua Parkean edo 
inguruetan (Basagoiti eta Cordero, 2002). 
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baso-jarduerari planteatzen dizkioten murrizketek baso-jabeen errentan eragina dutenez 

–galerak sortuz–, konpentsazio-sistema bat eratu da. 

13.12. taula. Urkiolako Parkean aplikatu beharreko neurriak zonifikazioaren 
arabera 

Iturria: Urkiolako Parkeko Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaria (Eusko Jaurlaritza, 2006g). 

ii.  Konpentsazioak baso-jabeei espezie-aldaketagatik 

Parke barruan baso-jarduerak dituen mugak direla eta, jabe pribatuek baso-

errentetan izandako galerak konpentsatzeko sistema bat ezartzen du Plan Gidariak. 

Konpentsazioen helburua jabeek errentagarritasunik ez galtzea da Parkeko araudiaren 

aplikazioaren ondorioz. Beraz, baso-jarduerari dagokionez, jabe horiek orain arte 

bezalako errentagarritasuna lortzen jarraitu beharko lukete86. 

                                                 

86 Ez da ahaztu behar, lehenago ere aipatu den bezala, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzen 
erregimen orokorrean ezartzen denaren arabera, Parke Naturaletako baso-jarduerek, naturaguneetatik 
kanpoko basoekin alderatuz, diru-laguntza handiagoa (%10 gehiago) jasotzen dutela, gune babestuetan 
baso-jarduerari jartzen zaizkion baldintza zorrotzagoak direla-eta (Bizkaiko Foru Aldundia, 2005a). 

Zonifikazioa Lurren oraingo 
erabilera 
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Baso naturalak Lurraren malda Zuhaiztia mantentzea  
% 50etik gorako 
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espezieak landatzea 
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Paisaia eta 
ekosistemak babestea 

Zuhaiztia mantentzea 

 

Baso-erabilerarik 
ez duten lurrak  
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mantentzea.  
Oihaneztatzerakoan, 
azaleraren %25ean 
hostozabal autoktonoak 
erabiltzea  
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Urkiolako Parkea osatzen duten lurren %60 baso-jarduerara zuzentzen da, hau 

baita naturagune babestu honetako jarduera ekonomiko nagusia. Bestalde, ikusi den 

bezala, azalera zuhaiztuaren %65 jabetza pribatukoa da, %85eraino helduz radiataren 

azaleraren kasuan (2005eko Baso Inbentarioa). Datu hauetatik ondorioztatzen da 

garrantzi handikoa dela jabe-elkarteen onespena eta lankidetza izatea lur pribatuetan 

baso-politikaren norabideak aplikatu ahal izateko. Euskadiko Baso Plangintzan ezartzen 

den ildoa jarraituz, Urkiolako Parkeko NBAPak ere ez du lurren desjabetzea erabiltzen 

baso-politika burutzeko87. 

Naturagune babestuen izendapen-prozesuan eta ondorengo kudeaketan bertako 

populazioarekin elkarrizketa mantentzea eta akordioak adostea funtsezkoa da, guneko 

helburuak bertako populazioari ahalik eta kalte gutxien eraginda bete ahal izateko. 

Urkiolako kasuan, Parkeko lurren jabeek, batez ere baso-ustiapenerakin zerikusia 

dutenek, Elkarte bat sortu zuten, euren interesak defendatzeko88. Nahiz eta hasiera 

batean euren lurretan eragina izan zezakeen kontserbazioaren aldeko edozein neurriren 

aurka agertu, baso-konpentsazioei (1996ko Plan Gidarian ezarriak eta 2006koan 

berrikusiak) buruz adostutako politikak  gatazkak ekidin ditu89 (Azpitarte, 2001). 

Konpentsazio-sistema aplikatzeko 2006ko Plan Gidariak Parkeko azalera 

zenbait poligonotan banatzen du eta poligono bakoitzari basoko espezierik 

produktiboena esleitzen dio. Horrela, erreferentziako proiektua definitzea lortzen da; 

alegia, jabearentzat errentagarritasun handieneko proiektua. Horrekin batera proiektu 

komenigarriak zehazten dira, hots, Parkearen araudia jarraituz burutu beharko 

liratekeenak poligono horretan. Poligono bakoitzerako erreferentziako proiektuak eta 

proiektu komenigarriak zehaztu ondoren, eta etorkizuneko gastuen eta diru-sarreren 

                                                 

87 Urkiolako Parkeko Natura Baliabideen Antolakuntza Planak bere Xedapen Orokorrean 
ezartzen duenez, Parkeko lurretan ezingo da inolako ekintzarik burutu jabearen baimenik gabe. Horrez 
gain, Xedapen horietan ezartzen denez, Parkean aplikatzen diren arau bereziek eragindako kalteengatik 
desjabetzearen bidea, jabeak kalte-ordainean edo konpentsazioan Parkeko Erakunde Kudeatzailearekin 
akordioetara heltzen ez direnean, soilik, erabiliko da (Eusko Jaurlaritza, 2002b). 

88 Urkiolako Parke Naturalak Kaltetutakoen Elkartea. 
89 Jabeen eskubideei egindako kalte guztiak konpentsatuko zireneko konpromisoa hartu zen, 

murriztapen bakoitzarengatik konpentsazioaren kopurua adostuz. Lortutako akordio horiek garrantzi 
handikoak izan dira jabe kaltetuen eta Parkeko administrazioaren arteko harremanak bideratzeko, nahiz 
eta gerora ere, logikoa den bezala, istiluak sortu izan diren. Parke Naturaletan guztiz beharrezkoa da jabe-
elkarteak sortzea, Parkeko Erakunde Kudeatzaileak hizketakide zuzena izan dezan sortzen diren istiluei 
konponbidea aurkitzeko (Azpitarte, 2001). 
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aurreikuspenean oinarrituz, proiektu horien errentagarritasuna kalkulatzen da90. Eta 

ondorioz, jabeak diru-sarreretan izandako gutxitzea konpentsatzeko zenbatekoak 

zehazten dira (Eusko Jaurlaritza, 2006g: I. eranskina). Beraz, jabea hazkunde azkarreko 

espezieetan oinarritutako landaketaren ordez hazkunde geldoko espezieak erabiltzera 

behartzen bada, hau da,  bere baso-proiektua aldatuz  errentagarritasun txikiagoa lortzen 

duen proiektu bat burutzera behartzen bada, konpentsazio ekonomikoa jasoko du. 

Parkeko Erakunde Kudeatzaileak erabilera mugatua duen lursail bakoitza aztertuko du, 

jabearekin akordio batera heltzeko landatu beharreko espezieei buruz. 13.13. taulan 

agertzen da zenbait espezieri legokiekeen konpentsazioa erreferentzia moduan bigarren 

mailako kalitateko radiata pinua erabiliz. 

13.13. taula. Hasierako konpentsazioa 2. mailako kalitateko radiata pinuaren 
errentagarritasunarekin parekatzeko 

Espeziea BET1 (%) Konpentsazioa (€/ha) 

Radiata pinua (2. mailakoa) 6,59 - 

Douglas izeia 5,00 1.599 

Larizio pinua 4,69 1.789 

Haritz amerikarra 3,38 2.559 

Pagoa 2,15 2 .246 

Haritz arrunta 1,73 2.530 
1BET: Barne-errendimenduaren tasa 
Iturria: Urkiolako Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaria (Eusko 

Jaurlaritza, 2006g) 

Espezieei dagokienez, Plan Gidariak hazkunde geldoko bi espezie erabiltzen 

ditu, baina mozketa-txanda desberdina dutenak (pagoa eta haritz arrunta) eta hazkunde 

ertaineko hiru espezie (bi konifero –larizio pinua eta Douglas izeia– eta hostozabal bat -

                                                 

90 Kalkulu honek etorkizunean baso-sektoreko prezioek izango duten bilakaerari buruzko 
hipotesi ekonomiko-finantzarioak egitea eskatzen du. Zurak 2003an  izandako batezbesteko salmenta-
prezioak eta Bizkaiko Foru Aldundiak baso-lanentzat onartutako moduluak kontuan izanik eginda daude 
kalkuluak 2006ko Plan Gidarian. Bestalde, kalkulu horietan jabeek Aldundietatik –Bizkaikotik eta 
Arabakotik Urkiolako Parkearen kasuan–  jasotako laguntzak kontuan hartzen direnez, laguntzen 
zenbatekoak nabarmen aldatuko balira konpentsazioak ere berrikusi beharra aurreikusten du Plan 
Gidariak. 
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haritz amerikarra). Espezie hauen errentagarritasuna erreferentziakoarena (radiata 

pinua) baino txikiagoa denez, espezie horiek erabiliz burututako oihaneztapenek 

konpentsaziorako eskubidea izango dute. Konpentsazio handiena hazkunde geldoeneko 

espezieek (pagoa eta bertako haritza) lortzen dute, 2.246 eta 2.530 euro hektareako, 

hurrenez hurren91. 

Komenigarritzat jotzen da konpentsazioaren diru kopurua ez ematea dena batera 

hasierako momentuan, bazik eta proiektuaren lehen urteetan zehar banatzea, horrela 

jabeak dagozkion lanak (zaintza, garbiketak eta beste baso-lan batzuk) burutzen dituela 

bermatu ahal izateko. Zenbat eta gehiago luzatu konpentsazioen ordainketa-epea, 

oihaneztatutako basoa aurrera ateratzeko lanak luzaroago burutuko direla bermatzen da. 

Aldez aurretik, eta jabeen eta Parkeko Erakunde Kudeatzailearen arteko akordioak 

gauzatu arte, 2006ko Plan Gidariak lau urteko epea jotzen du egokitzat hazkunde 

geldoko espezieen kasuan (zainketa lana luzaroago behar dutelako) eta bi urteko epea 

txanda ertaineko koniferoen kasuan92.  

Espeziea aldatu beharrak eragindako konpentsazioetara zuzentzen da diru 

kopuru gehiena, baina, horrez gain, beste errenta-galera batzuk ere sor daitezke gune 

babestuetan. Parke barruko eremuan Parketik kanpo baino arau murriztaileagoak 

aplikatzean baso-jarduerari, beharrezkoa egiten da Parkeko jabeei konpentsazioak 

eskaintzea  kanpoko jabeen aurrean diskriminatuak ez izateko. Beraz, kudeaketaren 

xedea Parkeko Erakunde Kudeatzailearen eta jabeen artean akordioak lortzea da, jabeen 

jarduera eta Parkeko helburuak bateragarri egin ahal izateko. 

 

 

                                                 

91 13.13. taulan 2. mailako radiata pinuaren errentagarritasuna lortzeko hasieran eskaini 
beharreko konpentsazioen zenbatekoa agertzen da zenbait espezierentzat. Adibide gisa, 2.-3. kalitate-
mailako radiata pinua erreferentziatzat erabiltzen duen konpentsazio-taula agertzen da Eranskinen atalean  
(11. eranskina). 

92 Parkeko Erakunde Kudeatzailearen eta baso-jabeen artean akordioa  lortutakoan, akordio hori 
bi aldeen konpromisoak bilduko dituen agiri batean gauzatzea gomendatzen da Plan Gidarian. Agiri 
horretan, alde batetik, jabearen eginbeharrak zehaztuko lirateke basoaren mantentze-lanei dagokienez. 
Bestetik, Parkeko Erakunde Kudeatzailearen erantzukizunak agertu beharko luke adostutako diru 
kopuruak emateko. Azkenez, jasotako diru kopuruak itzularazteko aukera bildu beharko luke, jabeak bere 
eginbeharrak betetzen ez dituen kasuetarako.  
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iii . Espezie-banaketaren bilakaera Parkean 

Bere ezaugarriak direla eta, baso-jardueran aldaketa sakonak nabaritzeko 

denbora-aldi luzea da beharrezkoa. Hala ere, Plan Gidari bien artean igarotako hamar 

urteko aldia baliagarria gertatzen da oihaneztapenek hartutako joeraren ondorioz baso-

egituran gertatutako aldaketak ikusteko. Gai honi dagokionez, Urkiolako Parkeko lehen 

(1996)  eta bigarren (2006) Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidarietako datuak 

aztertuz, ondoko taulak adierazten dituen emaitzak lortzen dira: 

         13.14. taula. Espezie-banaketaren bilakaera Urkiolako Parkean (1996-2006) 

1996 2006  

      Baso mota Azalera 
(ha) 

% 
Azalera 

(ha) 
% 

Baso naturalak 1.530 25,7 1.680 28,2 

Koniferoak 

    Radiata pinua 

1.673 

      1.067 

28,1 

18,0 

1.368 

         774 

23,0 

13,0 

Beste eremu batzuk 2.755 46,2 2.910 48,8 

Parke Naturala 
guztira 

5.958 100,0 5.958 100,0 

Iturria: (Eusko Jaurlaritza, 1996b eta 2006i) oinarritzat harturik egina.  

Oihaneztapen berrietan jabeak azaleraren ehuneko bat (%10 edo %25 kasuaren 

arabera, lehenago ikusi den bezala) hostozabal autoktonoak landatzera zuzendu behar 

izatean, baso naturalen azalerak gora egin du Urkiolako Parkean. Koniferoenak, aldiz, 

eta honen barruan radiata pinuarenak, beherako joera agertzen du. 13.14. taulan ikus 

daitekeenez, 1996tik 2006ra bitartean baso naturalen ehunekoa, Parke osoko azalera 

kontuan hartuz, %25,7tik %28,2ra igo da; koniferoena, aldiz,  %28,1etik %23ra jaitsi 

da. Koniferoen jaitsiera hau, ia osorik, radiata pinuaren azaleraren gutxitzeari zor zaio, 

espezie hau Parkeko azaleraren %18 estaltzetik 1996an %13 estaltzera jaitsi baita 

2006an.  

Baso-jarduerari ezarritako baldintzen bidez eta Erakunde Kudeatzailearen eta 

jabeen arteko konpentsazioei buruzko akordioen bidez, Urkiolako Parkeko baso-egitura 

aldatuz joan da. 13.14. taulako datuen arabera, esan dezakegu hostozabalen azalera 

gehitzearen eta hazkunde azkarrekoena gutxitzearen helburua gauzatuz doala, nahiz eta, 

dirudienez, erritmo nahiko geldian. Bestalde, Urkiolako Parkea kudeatzen hasi zenetik, 
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Bizkaiko Foru Aldundiak landaretza autoktonoko 138 baso-hektarea eskuratu ditu. Lur 

horietan ahalegin handienak orain arte pagadiak hobetzera eta euren azalera handitzera 

zuzendu dira93 (Eusko Jaurlaritza, 2006g). Administrazioak basoak erosteak 

kontserbaziora zuzendutako helburuak lehenestea ahalbidetzen du eta garrantzizko 

ekimena bihurtzen da kudeaketa iraunkorraren ikuspuntutik. 

13.4. Baso-zertifikazio prozesua Euskal Autonomia Erkidegoan 

Baso-sektorean praktika iraunkorrak bultzatzeari dagokionez, baso-zertifikazioa 

ekimen esanguratsua bilakatu da azkenaldi honetan. Ikusi denez, EAEko Ingurumen 

Estrategiak ere garrantzi handia eskaintzen dio zertifikazioari baso-kudeaketa 

iraunkorrera heltzeko bidean. Baina zertifikazioaren gaia nahasia bilakatu da. Alde 

batetik, zenbait esparrutan baso-ekosistemen ingurumen-egoerara lotu beharrean 

zuraren kalitatea gehitzearekin parekatzen delako, eta bestetik, ez dagoelako 

zertifikazio-sistema bakar bat. 

Zertifikazioaren helburua, zazpigarren kapituluan aztertu den bezala, ez da 

kalitate handiagoko zura lortzea –nahiz eta baso-praktika hobeak aplikatzea helburu hori 

erdiesteko ere lagungarri gertatu– baizik eta baso-kudeaketa iraunkorra bultzatzea 

merkatuko indarretan oinarrituz. Beraz, baso-sektorera zuzendutako beste ekimen 

ugarirekin alderatuz, zertifikazioaren ezaugarri nabarmenena ekimen pribatuak 

bultzatutakoa izatea da. Ekoiztutako zura praktika iraunkorrak aplikatuz lortu dela 

bermatzean, zertifikazioak garrantzizko aurrerapausoa izan beharko luke basoen funtzio 

ekologikoak indartzeko ahaleginean. Lehenago aipatu den bezala, bi zertifikazio-

sistema daude, bata ingurumenaren aldeko erakunde eta mugimenduei lotua (FSC 

sistema) eta bestea baso-jabeen eta zur-industriaren interesei lotua (PEFC sistema). 

Egoera honek sistema bi hauen artean aukeratu beharra ekarri du. 

Europako Batasunean, Europako Parlamentuaren eskakizunari erantzunez, 

Batzordeak azaldu zuen bere iritzia basoen kudeaketa iraunkorra zertifikatzeko 

prozesuen inguruan. Bere aholkuen arabera, EBn ezartzen diren zertifikazio-sistemek 

                                                 

93 Kontuan izan behar da Urkiola aldean pagadi asko, pago-adarrak mozkintzeko praktika 
tradizionalaren ondorioz, egoera txarrean aurkitzen direla gaur egun. 
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nazioarte mailan adostutako irizpide eta adierazleetan oinarritu behar dute. Horrez gain, 

printzipio hauek jarraitu behar dituzte: sinesgarritasuna, gardentasuna, borondatezkoa 

izatea, interes-talde guztien parte-hartzea ahalbidetzea eta diskriminaziorik eza baso- eta 

jabe-motei dagokienez. Batzordeak, beraz, ez du sistema konkreturik  gomendatzen. 

Hala ere PEFC sistemaren aldeko adierazpenak usu agertu dira EBko dokumentuetan 

(Prieto, 2005). 

Europako Batasuneko instituzioek gai honi buruz agertu duten indefinizioan 

oinarrituz, Espainiako Estatuko 2003ko Basoen Legeak ere ontzat jotzen du 

zertifikazio-sistema bat edo beste erabiltzea (Ley de Montes 2003). Espainiako Estatuko 

Ingurumen-Ministerioak ere ez du sistema bataren edo bestearen alde egiten. Bere 

iritziz, baso-zertifikazioa ekimen pribatuak zuzendu behar du eta ez da komenigarria 

botere publikoek ezer inposatzerik, are gutxiago gaur egun zertifikazio-sistema bat 

baino gehiago agertzen direla kontuan izanik. Ingurumen-Ministerioaren iritziz, 

Gobernuak neutral mantendu beharko luke, sistemen arteko lehian sartu gabe 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan ez da neutraltasun hori ageri, Baso 

Administrazioak hasieratik egin baitu PEFC sistemaren alde94.  Administrazioaren eta 

baso-sektoreko eragileen ustez sistema hau da ondoen egokitzen dena euskal baso-

sektorearen ezaugarrietara: baso-jabetza txikiaren nagusitasuna, ahalmen produktibo 

sendoa eta Baso Administrazioaren esku-hartze handia baimen, arau eta subentzioei 

dagokienez (Cantero, 2004). Gainera, eskualde-zertifikazioaren aukera eskaintzean, 

sistema honek zertifikazio-prozesuaren kostuak gutxitzea ahalbidetzen du95.  

«Basalde» erakundeak (Euskadiko Eskualde-Zertifikaziorako Elkartea) 

kudeatzen du zertifikazioa euskal basoetan eta bere eginbeharren artean zertifikatutako 

baso-azaleren erregistroa eramatea eta baso-produktuei dagokien berme-zigilua 

                                                 

94  PEFC sistema EAEn baso-kudeaketaz arduratzen diren erakunde guztiek sustatu dute: Eusko 
Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak, hiru Foru Aldundietako Baso Zerbitzuek, Baso Jabeen Elkarteek eta 
Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaiak. 2004ko ekainean egin zen PEFC zigiluarekin zertifikatutako 
lehen baso-azaleren aurkezpena. 

95 FSC sistemak banako edo taldeko zertifikazioak onartzen ditu, baina ez eskualdekoa. EAEn 
lortutako zertifikazioa PEFC España-ren esparruan lortu den eskualde motako lehena da. 
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eskaintzea agertzen dira96. PEFC zigilua lortu ahal izateko, prozesuan borondatez 

sartzen diren baso-jabeek euren basoak ustiatzerakoan zenbait arau jarraitzeko 

konpromisoa hartzen dute97.  

Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaiaren arabera, 2006ko urtearen amaieran 

118 jaberen –hiru Foru Aldundiak euren artean– 27.992 hektarea zeuden zertifikaturik, 

EAEko azalera zuhaiztuaren %7 (www.mahaia .org.). Bestalde, 2005ean euskal zur-

industriako 70 enpresek ere PEFC zigilua lortu zuten, modu honetan EAEko eraldaketa-

industria gehiena PEFC sistemara atxikirik geratuz (Sustrai 2005, 72:14). Zigilu hori 

zaintza-katearen gaineko bermea da eta jarraipenaren eta kontrolaren ideia sartzen du 

zur-industrian. Horrela, kontsumitzaileei aurretiaz baso-zertifikazioa (PEFC kasu 

honetan) lortu duten lehengaiak erabiliz ekoiztutako produktuak eskuratzeko aukera 

eskaintzen zaie.  

13.4.1. Jarrerak zertifikazioaren aurrean  

Baso-zertifikazioa bere lehen bertsioan hedatu zenean, hots, FSC sistemak 

proposatutako ildotik, jabe-elkarteak aurka azaldu ziren, erakunde ekologisten 

inposiziotzat joz. PEFC sistemaren sustatzaileek zertifikazioak ez duela baso-

sektorearen kanpotik inposatutako prozesua izan behar argudiatzen dute. Horren ordez, 

beraien ustez, jabeek eta baso-kudeatzaileek izan beharko lukete, euren esperientzian 

oinarrituz, joko-arau egoki eta bidezkoak ezartzeko arduradunak. Esan bezala, EAEko 

baso-sektoreak onartu duen zertifikazio-sistema PEFC sistema izan da, hots, jabe-

elkarteek eta industriak bultzatutakoa. Sistema honek kritikak jaso ditu talde 

ekologistengandik eta nekazaritza-sindikatuetatik, hain zuzen ere jabeen eta industriaren 

interesekin agertzen duen loturagatik. 

                                                 

96 EAEko baso-zertifikazioaren esparru instituzionala baso-jabeak biltzen dituen eskualdeko 
erakunde eskatzaileak  (Basalde) eta baso-zertifikazioaren elkarte sustatzaileak (PEFC Euskadi) osatzen 
dute. Azken hau arduratzen da basoak kudeatzeko arauak ezarriko dituen Eskualdeko Erreferente 
Teknikoa lantzen.  

97 Zertifikazio-prozesuan, beste alde batzuez gain, baso-jardueren ondorio ekologiko eta sozialak 
aztertzen dira. Horrez gainera, zertifikazioak baso-jabeak kudeaketa-planak egitera behartzen ditu. Era 
berean, zurak basotik kontsumitzaileenganaino egiten duen bidearen jarraipena egin ahal izateko, 
kontratistak eta enpresa eraldatzaileak kontrol-prozedurak ezartzera behartuta daude.  
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Behin PEFC sistema ezarri ondoren, zertifikazioa izapide burokratikoak 

eskatuko dituen formalismo eta marketing-tresna moduan hartzen da nagusiki EAEk 

baso-sektorearen baitan. Jarraian, eta esanguratsuak direlakoan, EAEko jabe-

elkarteetako eta Baso Administrazioko arduradunek gai honen inguruan egindako 

zenbait adierazpen biltzen dira. Adierazpen hauekin amaitu nahi izan da lan hau, uste 

baitugu baso-sektoreko egitura instituzionala osatzen duten eragileen jarrerak izango 

direla azken finean, neurri handian behintzat, baso-kudeaketaren etorkizuna erabakiko 

dutenak: 

Beste herrialde batzuetan iraunkortasun-kontzeptua zalantzan jar badaiteke ere, hemen 

[EAEn] ez da beharrezkoa izan baso-sektoretik kanpoko inork baso-jabeak 

iraunkortasuna praktikatzera bultzatzerik; hori mendeetan zehar modu naturalez egin 

den zerbait da (Lizarraga/2004)98. 

Baso-jabeei, zigilu honek [PEFC], irizpide horiek [baso-kudeaketa iraunkorrari 

buruzkoak] euren egoera konkretura egokituak izan direneko bermea eskaintzen die, 

euren merkataritza-aukerak hobetuz. Beraz, merkataritza-ikuspegitik, lehiatzeko 

abantaila eskaintzen duen osagaia da, baso-jardueraren jarraipena, produkzio-sektore 

bezala,  bermatzen lagunduko duena (Bizkaiko Basogintza Elkartea/2003)99.  

Beharbada zura ustiatzean gehiegikeriak egingo dira toki batzuetan, baina inolaz ere ez 

Euskadin. Horregatik, konbentzituta nago baso-zertifikazioak ez diola inolako lanik 

ekarriko baso-jabeari, eginbehar burokratikoren bat salbu (Sierra-Sesumaga/2003)100.  

Ez dugu aldatu behar izango gure lan egiteko modua, zeren, PEFC sistemak eskatzen 

duenaren arabera, gure eginbeharren %90 ondo betetzen baitugu. Gauzak ondo egiten 

genitueneko froga da; alde bakarra da lehen ez geneukala zertifikazio hori. Egia da 

orain  izapide batzuk gehiago izango direla beharrezko (Aresti/2004)101. 

                                                 

98 Euskadiko Basozainen Konfederazioko Presidente zela egindako elkarrizketa J.A. Lizarragari. 
(Euskadi Basogintza/Forestal 2004, 68: 28-30). 

99 Bizkaiko Basogintza Elkartea (orri soltea). Galdakao (Bizkaia), 2003ko martxoa, 
100 Bizkaiko Nekazaritzako Foru Ahaldun zela egindako elkarrizketa Patxi Sierra-Sesumagari. 

«La certificación forestal no tiene por qué implicar sacrificios», (Euskadi Basogintza/Forestal 2003, 64: 
27-29).  

101 PEFC ziurtagiria lortzen aitzindaria izan den Rafael Aresti baso-jabeari egindako elkarrizketa 
(Euskadi Basogintza/Forestal 2004, 67: 17-18). 
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EAEn, basoen etengabeko hazkundea azken 40 urteotan radiata pinuari zor zaio neurri 

handian. Espezie enblematiko honek baso landuaren kontzeptua sortu du eta 

ingurumenari eta ekonomiari loturiko kontzeptuak iraunkortasun-kontzeptuan bildu 

ditu. (…) Baso-zertifikazioaren [PEFC] bidea aukeratzean, basoen kudeaketa 

ingurumen-praktika egokien bidez egitea aukeratzen da eta horrek basoaren balioa 

bermatzen du, ez  soilik baliabide bezala, baizik eta biodibertsitatearen euskarri moduan 

ere (Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaia eta EUDEL/2005)102. 

Zertifikazio-prozesuaren inguruan egindako adierazpen hauek, eta antzerako 

jarrerek, baso-politikak kontuan hartu beharreko zenbait alderdi uzten dituzte agerian 

gure ustez: 

� Gaur burutzen den baso-jarduerak iraunkortasun-irizpideak betetzen 

ditueneko kontzientzia da nagusi sektorearen baitan, eta zertifikazioa, 

munduan izan duen hedapen eta hartu duen indarragatik, onartu beharreko 

izapidetzat hartzen da. Beraz, ikuspegi honek zertifikazio-prozesua ez du 

ikusten zur-ekoizpena eta ingurumen-eskakizunak bateragarri egiteko aukera 

bezala.  

� Iraunkortasunean oinarritutako kudeaketa aplikatzeko PEFC sistemaren 

sinesgarritasuna zalantzan jar daiteke. Sistema honek ez duenez eragingo 

garrantzizko aldaketarik basoak kudeatzeko modu tradizionalean, EAEko 

baso-sektorea prest agertzen da sistema horrek planteatzen duen eskakizun-

maila onartzeko. Gehienbat, zenbait lan burokratiko egitea eskatuko duen 

prozeduratzat hartzen da.  

� Pinuaren monolaborantzan oinarritzen den Bizkaiko baso-sektorearen 

egoeran funtzio produktibo, ekologiko eta sozialen artean oreka berri bat 

antolatu gabe zaila dirudi kudeaketa iraunkorrerako bidean aurrerapenak 

egitea. Hala ere, ez dirudi PEFC bezalako zertifikazio-sistema bat baliagarria 

gertatuko denik gaurko Bizkaiko baso-ereduan aldaketak eragiteko eta baso-

ekosistemen multifuntzionaltasuna bultzatzeko. Dena den, basoen 

                                                 

102 Euskadiko Zuraren Sektorearteko Mahaiak eta EUDELek (Euskadiko Udalen  Elkartea) 
2005eko martxoan akordioa sinatu zuten zur zertifikatua bultzatzeko. Akordio honen bidez, EAEko 
udaletxeek kontratazio publikoetan radiata pinu zertifikatua baloratzeko konpromisoa hartu dute. Bertako 
zioen azalpenean goian bildu dugun adierazpena  egiten da (Euskadi Basogintza/Forestal 2005, 69: 21). 
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zertifikazio-prozesua bere hastapenetan aurkitzen denez, ez dago erabat argi 

zertifikazio-sistema honek zein norabide har dezakeen gerorantz.  

 
Baso-kudeaketa iraunkorra hurrengo belaunaldiek basoak arlo ekonomiko, 

ekologiko eta sozialean erabiltzeko duten eskubidearekin lotzen denez, gaurko 

belaunaldien betebeharra da baliabide horiek ahalik eta modu egokienean kudeatzea. 

Hala ere, Baso Administrazioaren eta baso-jabeen elkarteen aldetik baso-kudeaketa 

iraunkorrari buruzko diskurtsoa modu sinpleegian eta interes konkretu batzuetara 

egokiturik erabiltzeko joera agertzen da. 
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ONDORIOAK 

Lan honetako kapituluetan zehar sarreran planteatutako hipotesiak frogatu dira. 

Lehenengo eta behin esan behar da, hipotesi nagusia baieztatuz, Bizkaiko baso-politikak 

produkzio-funtzioa lehenesten duela, ingurumen-neurriak helburu horren mende jarriz. 

Hori dela eta, Bizkaian baso-jarduerak disfuntzionaltasun handia sortzen du jabe 

pribatuen interes ekonomikoen eta gizarteko eskari ekologikoen artean. Basoei 

ekosistemaren tratamendua eskaintzea eta multifuntzionaltasuna bultzatzea dira 

kudeaketa iraunkorraren ardatzak, baina kontzeptu horiek gauzatzea bereziki zaila 

gertatzen da Bizkaiko kasuan, jabetza pribatua nagusi izatean eta jabe horiek errenta 

zur-produkziotik soilik lortu ahal izatean. Epe laburrean ez da posible ikusten basoek 

eskain ditzaketen zerbitzu ekologikoengatik jabeek diru-sarrerarik eskuratzerik 

merkatuaren bidez. Egoera honetan ezinbestekoa gertatzen da Administrazioaren esku-

hartzea kudeaketa iraunkorrean aurrerapenak egin ahal izateko. Kontzeptu honek 

hainbat irakurketa izan ditzake, baina badirudi Baso Administrazioak eta jabe-elkarteek 

bere zentzu ahulean ulertzen dutela. Dena den, Europako Batasuneko landa-garapeneko 

politika da, funtsean, Bizkaiko baso-politikan ingurumen-neurriek izango duten 

garrantzia erabakitzen duena. Ikusi denez, politika honetan funtzio ekologikoen pisua 
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indartuz doa, baina beharrezkoa da Aldundien erabakietan ere ingurumen-neurriek 

garrantzi hori mantentzea.  

Jarraian, esandakoaren haritik, lanean zehar aztertutako gai hauen inguruan 

egindako hausnarketa garrantzitsuenak biltzen dira. Atal hau amaitzeko, eta gomendio 

gisa, Bizkaiko baso-politikan ingurumen-aldagaiek duten pisua indartzeko zenbait 

proposamen egiten dira.  

Produkzio intentsiboan oinarritutako ikuspegitik ekosisteman eta 

multifuntzionaltasunean oinarritutako ikuspegira 

Baso produktiboa izan da urte luzez baso-jarduera gidatu duen eredua. Baso-

kudeaketa iraunkorraren inguruan sortutako ikuskera berriak basoei ekosistemaren 

tratamendua eskaintzen die, produkzio-funtzioaz gain, funtzio ekologiko eta sozialak 

betetzeko gai izan daitezen. Alde produktiboa ahaztu gabe, biodibertsitatean aberatsak 

diren eta populazioaren aisialdi-eskariak asetzeko gai diren basoak sortzea da orain 

kudeaketaren helburua. 

Baso-kudeaketa iraunkorra kontzeptuaren sorrera Hegoaldeko herrialdeen 

oihanen deforestazio-egoerarekin lotzen den arren, nazioartean azkar hedatu den 

kontzeptua izan da eta gaur mundu guztiko basoak kudeatzeko planteamendurik 

egokientzat hartzen da. Hala ere, kontzeptu honek bi irakurketa ditu herrialdeen arabera. 

Hegoaldeko herrialdeetan deforestazioa gelditzearekin eta oihanetik bizi den 

populazioaren eskubideak errespetatzearekin lotzen da. Herrialde garatuetan basoen 

produkzio-balioaz gain beste eskabide batzuk indartu direnez, funtzio ekologiko eta 

sozialek hartu duten garrantziarekin lotzen da.  

Klima-aldaketa eta biodibertsitate-galera izan ziren 1992ko Rioko Lurraren 

Goi-bileran aztertutako arazo ekologiko garrantzitsuenak, eta beraiei aurre egiteko 

ezinbestekotzat jo zen oihan tropikaletako deforestazio-prozesua geldiaraztea. 

Horretarako beharrezkoa da oihan tropikalek jasaten duten presioa gutxitzea, zur-

enpresen jarduera kontrolatuz eta oihana beharrezkoa duen populazioaren egoera 

sozioekonomikoa hobetuz. Bigarren alderdi honi dagokionez kanpo-zorra 

kontserbazioagatik trukatzea, bidezkoa izateaz gain, eraginkorra izan daiteke 

deforestazioa geldiarazteko. 
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Baina bai oihanei buruzko Deklarazioan, bai Agenda 21eko kapituluetan eta bai 

Klima Aldaketaren eta Biodibertsitatearen Hitzarmenetan, oihan tropikaletako 

deforestazio-prozesuaren garrantzia azpimarratzeaz gain, mundu guztiko basoak modu 

egokiagoan (iraunkorragoan) kudeatu beharra aipatzen da. Horren ondorioz, herrialde 

garatuetan baso-kudeaketa iraunkorra azkar bihurtu da baso-estrategien eta politiken 

kontzeptu giltzarria. Rioko Goi-bileraren ondoren Europa izan da lehena baso-

kudeaketa iraunkorra kontzeptua eraginkor bihurtzeko irizpideak eta adierazleak 

zehazten. 

Hegoaldeko herrialdeen deforestazio-prozesuarekin alderatuz, OECDko 

herrialdeetan baso-azalera gehitu egin da azken hamarkadetan. Bertako populazioak 

gero eta neurri handiagoan zerbitzu ekologiko (biodibertsitatearen eta paisaien 

kontserbazioa, lurzoruen babesa,...) eta sozialak (aisialdi eta jolaserako zerbitzuak, 

turismoa,…) eskatzen dizkio baso-sektoreari. Baina produkzio intentsiboa lehenetsi 

duen baso-ereduaren eraginez, Euskal Autonomia Erkidegoko alde atlantikoan gertatu 

den bezala, toki askotan basoak ez dira gai edo zailtasun handiak dituzte zerbitzu horiek 

eskaintzeko. Hurrengo taulan baso-kudeaketa iraunkorraren inguruan lan honetan zehar 

landu diren kontzeptuak eta ideiak laburbiltzen dira, basogintza tradizionalaren 

ezaugarriekin erkatuz  aldi berean. 

Ondorioak. 1. taula. Iraunkortasunean oinarritutako basogintzaren eta basogintza 
tradizionalaren1  arteko aldeak 

Basogintza tradizionala Baso-kudeaketa iraunkorra 

Basoaren ikuspegi unidimentsionala: basoa 
baliabide ekonomiko soil bezala tratatzen da. 

Basoaren ikuspegi multidimentsionala: 
basoak ekosistema tratamendua hartzen du. 
Basoa balio ugari dituen sistema biofisikoa, 
integrazio-maila handikoa eta konplexua da. 

Helburua: produkzio intentsiboa. Zuhaitzak 
zaintzen dira. Ikuspegi produktibista. 

Helburua: ekosistema mantentzea. Zuhaitzez 
gain, ekosistemako espezie eta habitat guztiak 
zaintzen dira. Ikuspegi holistikoa. 

Monofuntzionaltasuna: zur-produkzioa da 
nagusi. Basoa industriaren zur-hornitzaile 
bilakatzen da. 

Multifuntzionaltasuna: basoaren baliabide 
produktiboak, ekologikoak eta sozialak 
hartzen dira aintzakotzat. 

                                                 

1 Basogintza tradizionala adiera baso-kudeaketa iraunkorraren kontzeptua  sortu aurreko baso-
kudeaketa eredua adierazteko erabiltzen da hemen, hots, hazkunde azkarreko espezieen produkzio 
intentsiboan oinarritutako eredua. 
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Helburu unidimentsionaleko baso-politika. 
Jabe pribatuen errentagarritasun ekonomikoak 
gidatzen du baso-politika. 

Helburu multidimentsionaleko baso-politika. 
Gizartearen beharrizanak (produktiboak, 
ekologikoak, aisialdira loturikoak) dira baso-
politikaren ardatza. 

Baliabide bakar baten kudeaketa. Baliabide ugariren kudeaketa. 

Sektorearen kudeaketa teknokratikoa. Goitik 
beherako erabakiak. 

Parte-hartze demokratikoaren beharra lehian 
aurkitzen diren helburuen arteko adostasuna 
lortzeko. 

Produktibitatea, produkzioa eta balio 
ekonomikoa ekosistematik independenteak 
dira. 

Produktibitatea, produkzioa eta balio 
ekonomikoa ekosistemaren mende daude. 

Produktibitatea balio unidimentsionala da eta 
ez du kontserbazioa kontuan hartzen. 
Integrazioa ukatzen da. 

Produktibitatea balio multidimentsionala da 
eta  kontserbazioa ere integratzen du. 
Integrazioa indartzen da. 

Biodibertsitatearen babesa ez da baso-
kudeaketaren aldagaia. 

Biodibertsitatea baso-kudeaketaren funtsezko 
aldagaia da. 

Paisaia ez da aintzakotzat hartzen. Paisaia garrantzizko baliabidetzat jotzen da. 

Basoek ez dute gaitasunik kasu askotan 
populazioari aisi- edo jolas-zerbitzuak 
eskaintzeko, ez ekoturismoa bultzatzeko 

Basoek populazioari aisi- eta jolas-zerbitzuak 
eskaintzea da kudeaketaren helburuetariko 
bat. Biodibertsitate eta paisaia zainduek 
ekoturismoa bultzatzen dute. 

Ikerketa zientifikoa produktibitatea gehitzera 
eta zuraren aplikazioak ikertzera zuzentzen 
da. Ikerketa baso-ingeniaritza eta biologiaren 
eremuetara mugatzen da. 

Ikerketa zientifikoak, produktibitatea eta 
zuraren aplikazioez gain, ekosistemak 
eskaintzen dituen baliabide eta zerbitzuei 
buruzko ikerkuntza burutzen du. Ikerketa 
tekniko-biologikoaz gain, ikerketa 
sozioekonomikoaren garrantzia azpimarratzen 
da. 

Basoak ustiatu egiten dira. Basoak erabili egiten dira. 

Baso-eredu hau ez da iraunkorra. Ez du 
bermatzen ekosistemen biziraupena. 

Baso-eredu hau iraunkorra da. Ekosistemen 
biziraupena bermatzen du. 

Iturria: Autoreak egina. 

Merkatuaren eta esku-hartze publikoaren egitekoa baso-kudeaketa iraunkorraren 

aplikazioan 

Praktika iraunkorren ezarpenean aurrerapenak egiten diren neurrian gizarteari 

ingurumen-zerbitzu gehiago eskaintzeko gai agertzen dira basoak, baina, era berean,  

kudeaketaren kostuak ere gehitu egiten dira. Gainera, basoguneek eskainitako zerbitzu 

ekologiko eta sozial gehienek ondasun publikoen izaera dute; merkaturik gabeko 

zerbitzuak dira, alegia. Kudeaketa iraunkorraren ezarpenak sortuko dituen kostuak zelan 

finantzatuko diren zehaztea ezinbestekoa da. Egoera berri honek baso-politikarentzat 
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esparru instituzional berri bat definitzea eskatzen du, merkatu-mekanismoek eta 

gobernu-erregulazioek izango duten egitekoa zehaztuz.  

Basoek eskaintzen dituzten ondasun publikoak baloratzeko teknikak, nahiz eta 

mugatuak izan, baso-politiketan funtzio ekologiko eta sozialei dagokien garrantzia 

eskaintzeko bidean aurrerapausoa izan dira. Hala ere, basoen kanpo-eragin positiboak 

baso-jabeentzat errenta-korronte bihurtzearen arazoak bere horretan dirau. Merkatu-

ekonomietan «kutsatzaileak ordaindu egin behar du» printzipioak onarpen zabala du. 

Horren arabera, ingurumen-kaltearen egilea erantzuletzat hartzen da dagokion kostua 

ordaintzeko. Baina «ingurumen-onurak sortzen dituenak errenta jaso behar du» 

printzipioak, nahiz eta onarpen-maila handia izan baita ere, aplikazio urriagoa izan du. 

Merkatu-mekanismoak erabiltzearen bideak edo gobernu-erregulazioak aplikatzearenak, 

aukera desberdinak eskaintzen dituzte baso-sektorearen kanpo-eragin positiboak 

barneratzeko ahaleginean. 

Merkatuaren bidetik, basoek karbono-dioxidoa xurgatzen burutzen duten  

funtzioak eskain lezake errenta lortzeko aukera, baina merkatu honen ezarpena ez da 

bideragarri ikusten epe laburrean. Dena den, baso-ekosistemek eskaintzen dituzten beste 

zerbitzu  guztientzat (biodibertsitatearen kontserbazioa, aisialdirako eta jolaserako 

aukerak, lurzoruaren babesa, etab.) oso zaila da merkatuak sortzea. Alde batetik, 

ezinezkoa da jabeentzat populazioaren sarbidea basoetara kontrolatzea. Beste alde 

batetik, populazioak ez luke onartuko orain arte doan izan diren zerbitzuengatik (basoan 

zehar ibiltzea, fruituak biltzea, biodibertsitateaz edo paisaiaz gozatzea,…) ordaindu 

behar izatea. Beraz, baso-sektorearen kasuan, aipatutako bigarren printzipioa merkatu-

mekanismoen bidez gauzatzerakoan zailtasun handiak agertzen dira. Zehaztu gabeko 

jabetza-eskubideak erabat argitzea eta politiken aldetik kanpo-eragin positiboak 

merkatuaren parte izan daitezen ahalegin guztia egitea, beharrezko ekimenak dira baso-

kudeaketa iraunkorraren aplikazioan merkatuaren bidetik noraino hel daitekeen jakin 

ahal izateko.  

Baso-zertifikazioa, merkatuan oinarritzen den tresna hau ere, kudeaketa 

iraunkorrean egindako ahaleginagatik ordaina lortzeko bide egokia izan daiteke.  

Ekimen honen helburua modu iraunkorrean kudeatutako basoetan ekoiztutako 

zurarentzat eskaria sortzea da. Honela, kontsumo-erabakietan osagai ekologikoak 

kontuan hartu ahal izatean, kontsumitzaileek baso-jardueran eragiteko aukera izan 
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dezakete. Zertifikazioa hasieran gobernuz kanpoko erakunde ekologistek bultzatutako 

prozesua izan zen, baina gerorantz baso-jabeen elkarteek ere euren zertifikazio-sistema 

propioa eratu dute. Dena den, zalantzan jartzen da baso-zertifikazioaren eraginkortasuna 

jabeen errentak gehitzeko. Seguru asko, zur zertifikatuak merkatuan izan dezakeen 

prezio-gehikuntza ez da nahikoa izango basoan burututako hobekuntza ekologikoak 

finantzatzeko. 

Merkatu-mekanismoek dituzten mugen aurrean esku-hartze publikoa agertzen da 

ahalmen handiagoarekin kanpo-eraginen arazoari irtenbidea eskaintzeko. Bi arrazoi 

aipatuko ditugu hemen mekanismo publikoen erabilera defendatzeko. Lehenengo eta 

behin, kontuan hartu behar da merkatua antolatzeak zerbitzu-hornitzaileen (jabeen) eta 

zerbitzu horiez gozatuko dutenen arteko lotura zuzena aurkitzea eskatzen duela. Baso-

ekosistemen zerbitzuen onura gehienetan gizarte osora hedatzen denez, lotura zuzen 

hori zehaztea ia ezinezkoa gertatzen da eta, ondorioz, zerbitzu horiengatik prezio bat 

ezartzea ez da posible izaten. Beraz, lotura hori aurkitzen saiatzea baino bideragarriagoa 

ikusten da jabeak aurrekontu publikoetako finantzaketaren bidez konpentsatzea. 

Bigarren argudioa baso-ekosistemen zerbitzuek merkatu-preziorik ez izateari 

loturik agertzen da. Merkatuaren bidez preziorik ez lortzeaz gain ez badute 

konpentsazio publikorik, jabeek ez dute interesik agertuko euren kudeaketa-planetan 

biodibertsitatearen kontserbazioa edo populazioari aisialdirako aukerak eskaintzea 

bezalako aldagaiak kontuan hartzeko. Ez da ahaztu behar kudeaketa iraunkorraren bidez 

basoen funtzio ekologiko eta sozialak indartu egingo direla, baina sarritan zur-

ekoizpenari murrizketak jarriz eta, ondorioz, jabeen errentak kaltetuz. Kanpo-eragin 

positibo horiek ezingo direnez merkatuaren bidez jabeentzat irabazi bihurtu, jasandako 

errenta-galerak konpentsatu beharra agertzen da. Beraz, etorkizunean jabetza pribatua 

nagusi den tokietan –Bizkaiko kasuan bezala– kanpo-eragin positiboen eskaintza 

bultzatu nahi bada, beharrezkoa izango da kanpo-eragin horien internalizazioa laguntza 

publikoen bidez bideratzea. 

Arauak eta subentzioak dira Baso Administrazioak erabili dituen tresna 

klasikoak bere politika gauzatzeko. Ikuspegi produktibista nagusitu den garaian, tresna 

horien helburua  hazkunde azkarreko espezieen bidezko oihaneztapenak bultzatzea izan 

da. Gaur egun ere arauek eta subentzioek jarraitzen dute izaten tresna erabilienak eta 

eraginkorrenak baso-politikan. Kudeaketa iraunkorra baso-politikaren ardatz bihurtuz 
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doan neurrian, tresna hauek ere politika horren euskarri bihurtu behar dute, batez ere 

baso-jarduera kaltegarrienak galaraziz eta praktika iraunkorrak eta espezieen 

dibertsifikazioa bultzatuz. 

Administrazioaren eta jabearen arteko akordio negoziatua edo kontratua da 

2000-2006 aldiko landa-garapeneko programetan baso-ekosistemen funtzio ekologikoak 

bermatzeko sortutako tresna. Kontratu hauetan, jabeak basoa modu iraunkorrean 

kudeatzeko konpromisoa hartzen du, eta, aldi berean, kudeaketak sortutako kostu-

gehikuntza edota sarrera-gutxitzeagatik jabe horrek jasoko duen konpentsazioa adosten 

da. Laguntza-modalitate berria izatean eta eskainitako konpentsazioak erakargarritzat ez 

jotzean, Euskal Autonomia Erkidegoan ez da lortu kontratuen bidez ingurumenaren alde 

jaberik engaiatzerik. Beharrezkoa da 2007-2013 aldiko landa-garapeneko politikaren 

baitan sortutako Baso Kontratuaren bidez konpentsazio egokia eskaintzea basoetan 

burutzen diren ingurumenaren aldeko ekintzei. 

Etorkizunean baso-kudeaketa iraunkorra finantzatzeko ekotasen erabilera bide 

egokia izan daiteke. Honek fiskalitate berderanzko urratsak ematea eskatzen du, 

ingurumenarentzat kaltegarriak diren jardueren zerga-maila gehituz eta onuragarriak 

direnena  gutxituz. Jarduera kaltegarriei jarritako ekotasen bidez lortutako fondoak, zati 

batean behintzat, baso-ekosistemen iraunkortasuna bermatzeko erabil daitezke. 

Aipatutakoaz gain, ezin da ahaztu nazioarte mailako erregulazioak hartu duen 

garrantzia Rioko Goi-bileraren ondoren. Munduko eskualdeetarako irizpide eta 

adierazleak zehaztea aurrera doan prozesua da gobernuen arteko konferentzien bidez.  

Helburua, herrialdeek baso-baliabideen kontserbazioan egindako aurrerapenak 

neurtzeko tresna egokiak eskura izatea da. Irizpideek eta adierazleek garrantzizko 

berrikuntza ekarri dute eta euren eragina nabarmentzen hasia da baso-sektorean. 

Herrialdeen baso-plangintzak iraunkortasunaren ildotik bideratu ahal izateko eta baso-

zertifikazioari norabide zehatzak eskaintzeko beharrezkoa da irizpide eta adierazleen 

zehazpenean aurrerapenak egitea.  

Bizkaiko baso-ereduaren defizit ekologikoa 

Bizkaiko baso-eredua radiata pinuaren produkzio intentsiboan oinarritzen da eta 

eredu honen emaitzak desberdinak dira funtzioen arabera. Produkzio-funtzioari 
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dagokionez, azalera zuhaiztuak gora egin du azken hamarkadetan eta zur-izakinak 

gehitu egin dira. Horren ondorioz, Bizkaiko baso-sektoreak zura eskaintzen jarraitzeko  

gaitasuna agertzen du, nahiz eta eskaintza hori azken urte hauetan prezio-beherakada 

nabarmena jasan duen radiata pinura mugatu nagusiki. 

Azalera eta izakinak gehitzean, karbono-dioxidoa xurgatzeko baso-sektorearen 

gaitasuna ere gehitu egin da era berean. Beraz, azken hamarkadetan azalera zuhaiztuak 

izan duen bilakaera positibotzat jo behar da klima-aldaketaren arazoari aurre egiteko. 

Ez da gauza bera gertatzen lurzoruari edo biodibertsitateari dagokienez, bi osagai 

hauetan baitu eragin kaltegarriena Bizkaian nagusitu den baso-ereduak. 

Lurzorua da baso-ustiapenak eragindako inpaktuen hartzaile nagusia. Higadura-

arazoak eta lurzoru-galerak basoa mozteko eta birlandatzeko prozesuan makineria 

astuna modu desegokian erabiltzeak eragiten ditu batez ere. Gai honek garrantzi handia 

hartzen du ekologiaren ikuspuntutik, lurzoru berria sortzeak eta  berriro emankor 

bihurtzeak denbora luzea behar baitu. Gainera, lurzoru-galerak ondorio negatibo 

esanguratsuak ditu  uraren zirkulazio-patroietan eta abiaduran, eta baita faunako espezie 

askorengan, hauen  biziraupena arriskuan jartzen baitu. Makineria astunaren erabilera 

edo ibaiertzetako landaretza autoktonoa errespetatzea arauturik aurkitzen diren arren, 

arau horiek ez dira beti betetzen. Legez ezarritako gutxieneko neurriak ez betetzearena 

da Bizkaian baso-jarduerak duen arazo larrienetarikoa.  

Biodibertsitatearen kontserbazioa da ekosisteman oinarritutako paradigmaren 

funtsa, baina hau da, lurzoruaren higadurarekin batera, Bizkaiko baso-sektorearen 

gabezia larriena. Lurralde honetan nagusitu diren espezie bakarreko baso sailak ez dira 

baso naturalak bezalakoak, ez euren osaketan ez betetzen dituzten funtzioetan. Gainera, 

baso-soilketek –hau baita erabiltzen den mozketa-sistema– eta makineria astunaren 

erabilerak biodibertsitatearen euskarri diren osagaien desagertzea eragiten dute, baso 

horiek biodibertsitatearen ikuspuntutik ekosistema oso pobreak bilakaraziz. Honi, 

basoetan eraikitzen diren bideek eta baso-soilketek eurek paisaian eragiten dituzten   

inpaktu negatiboak gehitu behar zaizkio. 

Funtzio soziala basoen egoera ekologikoaren ondorioa da neurri handian. 

Populazioa basoguneetara erakartzeko biodibertsitatearen aberastasuna eta paisaiaren 

kalitatea funtsezko osagaiak dira, eta hauek lotura zuzena dute basoko zuhaitz-espezieen 

dibertsitatearekin. Radiata pinuaren monolaborantzak biodibertsitatean eta paisaian 
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duen eragin negatiboa dela eta, Bizkaiko baso-azaleraren zati handi batek ez du 

gaitasunik populazioari aisialdi eta jolaserako zerbitzu egokiak eskaintzeko, ez eta 

naturarekin loturiko jarduera turistikoak bultzatzeko. Esan bezala, gizartearen 

eskabideen eta zur-produkzioari loturiko interes ekonomikoen artean disfuntzionaltasun 

nabarmena agertzen da Bizkaiko lurraldean. 

Bizkaiko kasuan politika iraunkorren aplikazioa jabe pribatuen pinu sailek 

baldintzaturik agertzen da neurri handian. Baina gaurko baso-sektorearen egitura 

aurreko mendean zehar ezarritako politiken eta hartutako erabakien ondorioa da. 

Bizkaian baso-kulturak tradizio luzea du, baina gaur nagusi denak XX. mendeko 

bigarren erdian du sorrera, orduan hasi baitzen radiata pinuaren hedakundea. Espezie 

honen errendimendu ekonomikoa ikusirik, 1950 eta 1960ko hamarkadetako landa-

exodoaren ondorioz erabilerarik gabe geratutako nekazaritza-lurretan radiata pinu sailak 

hasi ziren ugaltzen. Epe laburreko errentagarritasun ekonomikoa eta zerrategi eta paper-

industriaren garapena sustatzeko hazkunde azkarreko espezieen landaketa bultzatu zuen 

baso-politikak, baina ez zituen kontuan hartu esparru ekologiko eta sozialean jarduera 

mota horrek ekar zitzakeen ondorioak.  

Epe laburreko helburu produktibistei erantzutean, herrialde askotan baso-

ustiapena iritzi publikoaren aurka burutu izan da. Bizkaian ere, batez ere gizartean 

kontzientzia ekologista indartuz joan denetik, baso-jarduerak ez du iritzi publikoa bere 

alde izan. 1950ko hamarkadan basoen ikuspegi industriala nagusitu zenetik, baso-

jarduera neurri handian gizarteari bizkarra emanda burutu dela esan daiteke. Hori dela 

eta, 1970 eta 1980ko hamarkadetan kritika ekologiko eta sozial ugari jaso zituen baso-

eredu produktibistak. Hala ere, kritika hauek ez dute lortu sektorearen jarduera 

aldatzerik, ekimen pribatuak irizpidetzat errentagarritasun ekonomikoa erabiltzen 

jarraitu izan baitu.  

1990eko hamarkadaren erditik aurrera radiata sailen aurkako jarrera soziala 

aurreko urteetako gordintasuna galduz joan da. Rioko Goi-bileraren ondoren natura 

zaintzea Administrazio publikoen funtsezko mezua bihurtu denez, hazkunde azkarreko 

espezieen aurkako jarrera ere moteldu egin da. Administrazioak baso-politika 

iraunkortasunaren ildotik bideratzeko konpromisoa hartzean, eredu produktibistak 

sortutako arazo ekologikoei irtenbidea eskaintzeko erantzukizuna ere bere gain hartu du. 
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Eginbehar honetan eragile guztien eskabideak eta  gizartearen interes orokorra kontuan 

hartzera behartuta aurkitzen da Administrazioa.  

Bizkaiko baso-politika, produkziora loturiko tradizioaren eta ingurumen-politiken 

artean  

Garapen iraunkorraren kontzeptua baso-sektorera aplikatu denean kudeaketa 

tradizionalaren gabeziak agerian geratu dira. Bizkaiko baso-politikan produkzioa 

lehenesten duen irizpidea eta basogintza lehen sektorean kokatzen duen ikuspegi 

tradizionala dira nagusi. Lurralde honetako administrazio-egiturak ere egoera hori 

islatzen du, baso-sektorearen eta naturagune babestuen administrazioa Foru Aldundiko 

Nekazaritza Sailari baitagokio. 

Bizkaiko lurraldeko baso-ekosistemetan funtzio ekologikoak bidea urratzen ari 

dira, baina ez zailtasunik gabe, kontuan izanik Bizkaiko azalera zuhaiztuaren %77 jabe 

pribatuen eskuetan aurkitzen dela. Honen ondorioz, azalera horren %65 radiata eta 

eukalipto sailek osatzen dute eta ustiapen intentsiboa nagusitzen da. Egoera honi, urte 

luzez finkatutako tradizio eta ohituren indarra, eta kudeaketa iraunkorrak planteatzen 

dituen kostuak erantsi behar zaizkio. 

Beraz, kudeaketa iraunkorraren ezarpena Bizkaian baso-jabetzaren egiturak 

baldintzaturik agertzen da. Gaurko baso-politika jabetza-egitura horretan oinarrituz eta 

berori errespetatuz burutzen da, Administrazioaren ekintzak zenbait baso pribatu 

erostera mugatuz. Desjabetzea, bai Euskadiko Baso Plangintzan eta bai Bizkaiko basoei 

buruzko Foru Arauan ezartzen denez, aparteko kasuetan soilik erabiltzea proposatzen 

da. Jabetza-egitura hau egokia den baso-sektorearen norabidea aldatzeko eta funtzio 

ekologikoei indar gehiago eskaintzeko ikusteke dago. Printzipioz, jabetza publikoko 

ehuneko handia duen jabetza-egiturak errazago bihurtuko luke baso-sektorean aldaketak 

burutzea. Baina jabetza publikoa gehitzeak izango lukeen kostu handiak eta landa-

eremuen garapenera loturiko osagaiek zuhurtziaz jokatzea eskatzen dute gai honetan. 

Dena den, Bizkaiko kasuan jabetza publikoaren partaidetza gehitzea komenigarria 

izango litzateke –beharrezkoa ere bai, beharbada– bertako basoen funtzio ekologikoak 

indartzeko.  
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Jabetza pribatua gailentzean hazkunde azkarreko espezie errentagarrienen baso 

sailak nagusitu dira, radiata pinuarenak batez ere, baso-kudeaketa iraunkorrak 

aldarrikatzen duen multifuntzionaltasun-printzipioaren aplikazioa zailduz. Baso-azalera 

osoa zura eta ingurumeneko eta aisialdirako zerbitzuak eskaintzeko gai bihurtzea, hots,  

multifuntzionaltasun integralaren eredua, ezinezkotzat jo behar da, eredu hau 

ezartzearen kostuak gehiegizkoak izango bailirateke. Ildo honetatik, bideragarriagotzat 

jo behar da multifuntzionaltasun hierarkizatuan oinarritutako eredua. Eredu honetan 

baso-azalera zenbait esparrutan banatzen da, esparru bakoitzerako helburu nagusi bat 

eta bigarren mailako beste batzuk zehaztuz. Baina eredu honen aplikazioa ere Bizkaiko 

baso-sektorean zuhaitz-espezieen egiturak zailtzen du. Hazkunde azkarreko espezieak 

nagusitzean, ia ezinezkoa gertatzen da ekoizpen-funtzioa, ekologikoa eta soziala 

bateratzea.  

Hostozabalen presentzia  handiagoa da naturagune babestuetako basoetan, alde 

batetik, gune hauetan jatorriko egoera ere hobea zelako espezieen dibertsifikazioari 

dagokionez, eta bestetik, errazagoa delako Administrazioarentzat ingurumen-politikak 

burutzea Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaria onartua duten guneetako basoetan.  

Plan Gidari hauek, Urkiola edo Gorbeiako Parke Naturalen kasuan bezala, baso-jabe 

pribatuei konpentsazioak eskaintzearen bidea hautatu dute guneko zenbait tokitan 

hazkunde azkarreko espezieak hazkunde geldokoengatik ordezkatzeko. Euskal 

Autonomia Erkidegoko 2007-2013 aldiko landa-garapenaren planean, Europako 

Batasuneko norabidea jarraituz, berariazko laguntzak ezartzen dira Natura 2000 Sarean 

integraturiko basoentzat. Laguntza horiek Sare barruan baso-ustiapenari ezarritako 

murrizketek jabeei sorrarazitako kostuak konpentsatzera zuzentzen dira. Neurri hau 

gauzatzera aplikatuko den gastu publikoaren erdia Europako Batasunak finantzatuko 

duenez, fondo gehiago izango da aurrerantzean naturagune babestuetako basoek bete 

beharreko ingurumen-helburuak finantzatzeko. 

 Jabetza pribatuaren nagusigoa eta, horren ondorioz, baso-sektorearen azken 

produkzioan radiata espezieak duen garrantzia dira Bizkaiko baso-politika baldintzatzen 

duten funtsezko bi faktoreak, funtzio ekologikoen garapena aldagai horien mende jarriz. 

Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030 eta Bizkaiko basoei buruzko Foru Araua dira 

baso-jarduerak jarraitu beharreko printzipio eta norabide nagusiak biltzen dituzten 

dokumentuak, eta bai batean eta bai bestean ekoizpen-funtzioari eskaintzen zaio 
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lehentasuna. Funtzio ekologikoei zenbait aipamen egiten zaizkien arren, hauek ez dira 

sistematizaturik agertzen, baso-sektoreari ez baitzaio ekosistemaren tratamendua 

eskaintzen. Funtzio ekologiko eta sozialak garrantzia hartuz joan diren testuinguru 

berrian, aipamen horien bidez dokumentu hauek EAEko eta Bizkaiko baso-eredua 

legitimatzea dute helburu. 

Bizkaian baso-politika Foru Aldundiak burutzen du Europako Batasunetik eta 

Euskal Autonomia Erkidegotik datozen norabideak jarraituz, eta politika horren gunea 

landa-garapeneko planen baitan baso-sektorera zuzendutako neurriek osatzen dute. Lan 

honi dagokionez, oihaneztapenetara zuzendutako subentzioek eta funtzio ekologikoak 

bermatzeko kontratuek hartzen dute garrantzi handiena. Jabeek basoen errentagarritasun 

ekonomikoa radiata pinua landatzearekin lotzen dutenez, 2000-2005 aldian 

oihaneztaturiko azaleraren zati handiena (%74) espezie horrek estali zuen. Hazkunde 

ertain eta geldoko espezieak erabiltzeagatik eskainitako subentzio handiagoak ez dira 

aski izan espezie horiek landatzera bultzatzeko jabe pribatuak. Dena den, aipatutako aldi 

horretan, eta neurri apalean bada ere, radiataren azalerak beheranzko joera agertzen du 

eta hostozabalenak, aldiz, goranzkoa. Joera hau ez da koiunturala, azken hogei urte 

hauetan islatzen dena baita baso-inbentarioen arabera. Basoak bertan behera uzteak, 

eukaliptoaren gehikuntzak, baso publikoetan hostozabalen azalera gehitzeak eta 

naturagune babestuetan hazkunde azkarreko espezieak landatzeari jarritako murrizketek 

eragin dute radiataren gutxitzea. Baso publikoetan eta naturagune babestuetan 

burututako oihaneztapenek eta oihan atlantikoaren hedatzeak azalduko lukete 

hostozabalen gehikuntza.  

Basoen funtzio ekologikoak bermatzeko laguntzei dagokienez, 2000-2004 aldian 

ez da lortu kontraturik sinatzerik Baso Administrazioaren eta baso-jabeen artean. 

Laguntza mota hau berria izateari eta, batez ere, eskainitako konpentsazioak 

erakargarriak ez izateari egotzi behar zaio emaitza hau. Arlo honetan erdietsitako 

hobekuntza bakarrak laguntza-sistematik kanpo lortutakoak dira, baso-jarduera 

erregulatzen duten araudien eta baso-zertifikazioaren bidez. Baina hemengo lorpenak 

ere oso mugatuak dira. Higadura-arrisku handiko tokietan makineriaren erabilera 

kontrolatzea eta ibaiertzetako landaretza babestea dira Bizkaiko Foru Aldundiak 

ezarritako neurri garrantzitsuenak,  baina, lehenago aipatu den bezala, neurri hauek ez 

dira beti errespetatzen. Baso-zertifikazioari dagokionez, ez dago argi baso-jabeek onartu 
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duten sistema benetan eraginkorra izango den basoen ingurumen-egoera hobetzeko. 

Beraz, basoen funtzio ekologikoak bermatzeari dagokionez, lorpen zuzenik ez izateaz 

gain, zeharkako lorpenak ere urritzat jo daitezke. 

Europako Batasunaren 2007-2013 aldiko landa-garapeneko politikaren baitan 

ezarritako neurriek ez dute norabide-aldaketarik ez aldaketa kualitatibo nabarmenik 

ekarri baso-sektorearentzat, baina ingurumen-neurriak modu zabalagoan eta sakonagoan 

aplikatzeko aukera eskaintzen dute. Garrantzitsua litzateke EAEko landa-garapeneko 

planean eta Aldundien neurrietan aukera hori indar berarekin mantentzea. Ingurumenera 

ekarpen onuragarria egiten duten baso-jabeei laguntza finantzario egokia eskaintzea da 

EAEko Baso Administrazioen eginkizun garrantzitsuenetarikoa etapa berri honetan. 

Azken finean, Administrazio horien jarrera erabakigarria izango da ingurumen-neurriak 

aplikatzerakoan, bultzada politikorik gabe ezinezkoa gertatuko baita aurrerapausoak 

ematea arlo honetan. 

Ikusi denez, ingurumen-neurriak baso-sektorean landa-garapeneko politikaren 

bidez aplikatzen dira. Hala ere, beste politika batzuk ere sektore hau kontuan hartzen 

dute euren plangintzetan. Baso-sektoreari eragin zuzenena lurralde-antolamenduaren 

esparrutik datorkio, eta zehatzago esateko, Nekazaritza eta Basogintzaren Lurraldeko 

Sektore Planetik. Plan hau, baso-azaleraren alde bakoitzerako erabilera egokienak 

arautuz, baso-eredu berri bateranzko urratsak emateko erabil zitekeen, baina gaurko 

eredua ontzat ematean, ez du aldaketarik ekarri. Azalera zuhaiztua mantentzea eta 

basoen ekoizpen-funtzioa bermatzea dira Planak ezarritako funtsezko helburuak. Bere 

ekarpen garrantzitsuena ingurumenaren ikuspuntutik lurralde osoko naturagune 

babestuak lotuko dituen korridore ekologikoen sarea sortzea da. Gune hauetan burutu 

daitekeen baso-ustiapenari zenbait muga ezartzen dizkio Planak, baina betiere 

errentagarritasuna kaltetzen ez den bitartean. Beraz, korridoreek osatutako guneetan ere 

funtzio ekologikoa ekoizpen-funtzioaren mende jartzen du Sektore Planak. 

2002-2020 aldirako ezarritako Euskal Ingurumen Estrategian ere aipamen ugari 

egiten zaizkio baso-sektoreari. Hala ere, neurririk zehaztu gabeko adierazpen orokorrak 

dira, besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoan baso autoktonoen azalera gehitzeari 

buruz, jabeei basoen funtzio ekologiko eta sozialengatik konpentsazioak eskaintzearen 

beharrizanari buruz eta baso-sektoreak biodibertsitatearen kontserbaziora eta klima-

aldaketaren arazoa konpontzera egin beharreko ekarpenei buruz. Dokumentu honetako 
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proposamenek ez dute izaera loteslerik, baina, hala ere, helburu xumeak planteatzen 

ditu. Nahiz eta Estrategia ingurumen-politikaren esparruan landutako dokumentua izan, 

beste esparru batzuetan egindako plangintza batzuetan oinarritzean, ontzat ematen du 

gaurko baso-eredua eta ez dio norabide  berririk eskaintzen baso-politikari.  

Ustiapen desegokiak eragiten dituen kalteak zuzentzeko eta baso-jarduera 

iraunkortasunaren parametroetatik bideratzeko, baso-zertifikazioa garrantzizko ekimena 

izan daiteke. Hala ere, euskal baso-sektorean Europako jabe pribatuen elkarteek 

bultzatutako zertifikazio-sistema ezartzean, zalantza ugari ageri dira ekimen honek 

praktika iraunkorrak bultzatzeko izan dezakeen gaitasunaz. EAEko jabe-elkarteek eta 

Administrazioak gaurko baso-eredua iraunkorra dela kontsideratzean, zertifikazioa 

eskakizun berezirik planteatuko ez duen eta betiko praktikekin jarraitzea baimenduko 

duen izapide burokratikotzat edo marketing-tresnatzat hartua izan da. Jarrera hauek 

adierazten dute zenbait esparrutan produkzioa bermatzearen printzipioa hartzen dela 

iraunkortasunaren esanahi oso bezala, kontzeptuaren alde ekologiko-soziala garatu 

beharrari garrantzia kenduz. 

Zenbait gomendio Bizkaiko baso-sektorean multifuntzionaltasuna bultzatzearen 

bidetik 

Gaur baso-politika eskari ekologiko-sozial geroz eta handiagoaren eta presio 

ekonomiko tradizionalen arteko oreka berri bat definitzera behartuta aurkitzen da. 

Ingurumenaren aldeko jarrera eta aisialdiaren zibilizazioa gizartearen balore 

garrantzitsuenetarikoak bilakatu direnean, baso-politikak ezin ditu funtzio ekologiko eta 

sozialak bigarren mailan jarri. 

Gomendio ugari egin daiteke baso-ekosistemen izaera multifuntzionala 

indartzeko bidean, baina kontuan izan behar da edozein neurrik  interes ekonomikoek, 

jabetza-egiturak, tradizioek, jarrera ideologikoek eta beste hainbat aldagaik osatutako 

egitura instituzionalean duela eragina.  

Gainera, gomendio hauek esangura berezia hartzen dute gaur Bizkaiko eta 

Euskal Autonomia Erkidegoko baso-sektoreek bizi duten krisi ekonomikoko egoeran. 

1970eko hamarkadaz geroztik radiata pinuaren produkzio intentsiboan oinarritutako 

baso-ereduak kritika ugari jaso dituen arren hainbat alorretatik, baso-jabeek espezie 
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horren errentagarritasun ekonomikoa hartu izan dute beti gidatzat eta kritika horiek 

eragin gutxi izan dute baso-jardueran. Baina aurreko mendearen amaieraz geroztik 

sektorea krisi ekonomiko sakonean murgildurik aurkitzen da inportazioek zuraren 

prezioan eragindako beherakadaren ondorioz. Hau dela eta, baso-sektorean 

deskapitalizazio-prozesu larria gertatzen ari da eta etorkizunari begira ezkortasuna doa 

nagusituz sektorearen baitan. Krisi hau koiunturala izango den ala iraupen luzea izango 

duen ez dago oraindik argi, baina globalizazio ekonomikoko prozesuaren baitan zur-

merkataritzak mundu mailan hartu duen joera ikusita, krisi honek beste batzuetan 

jasandakoak baino izaera estrukturalagoa duela dirudi. Euskal basoek ekoizten duten 

zurak aurrerantzean zailtasun handiak izango dituenez merkatu globalizatuetan 

lehiatzeko, arazo berri eta sakona aurkeztu zaio baso-politikari. 

Krisi ekologikoari krisi ekonomikoa gehitzean, urtez luzez indarrean egon den 

baso-eredua agortzera doala dirudi. Atal honen hasieran esan bezala, gaur funtsezkoa da 

orain arte aplikatutako baso-politiken eraginez sortutako zenbait oreka birdefinitzea, 

batez ere funtzio ekonomikoen eta ekologikoen artekoa eta interes pribatuen eta interes 

publikoaren artekoa. Baso-jarduerak gizartearen aurrean orain arte izan ez duen 

zilegitasuna lortu ahal izateko, errentagarritasun globala –ekonomikoa,  ekologikoa eta 

soziala– eskaini behar dio gizarte horri, eta hori da eredu berri batek bermatu beharko 

lukeena. Eredu berri hori gauzatuz joateko hainbat urrats dira beharrezko, baina jakinik 

esparru honetan alde bakarreko soluzioak ez direla ez eraginkorrak ez egokiak. Urrats 

horiek ematerakoan bi funtsezko aldagai kontuan hartu beharra dago: Bizkaiko baso-

sektorearen egitura instituzionala eta sektore hau jasaten ari den krisi ekonomikoa. 

Testuinguru hau kontuan izanik, eta gomendio gisa, iraunkortasunean oinarritutako 

baso-jarduera bultzatzeko zenbait neurri aipatzen dira jarraian:  

i) Baso-ustiapenean burutzen diren praktika desegokiak eta gehiegikeriak alde 

batera uztea premiazkoa da, batez ere lurzoruari eragindako kalteei dagokienez. 

Halaber, zenbait tokitan oihaneztapenak burutzeak debekaturik egon beharko 

luke.  

ii) Baso-politikak produktibitate gutxieneko lurretan hazkunde azkarreko 

espezieak hazkunde ertain eta geldokoengatik ordezkatzea indartu beharko luke. 

Produkzio-funtziorako egokiak diren lurretan soilik izan beharko lukete 

hazkunde azkarreko espezieek subentziorako eskubidea. Gaurko eskari sozialari 
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erantzuteko, zur-ekoizpena lursail produktiboenetara mugatzea eta baso 

naturalen hedapena sustatzea izango litzateke baso-politikaren norabide 

egokiena  gure ustez.  

iii) Baso-sektorera zuzendutako laguntzetan ingurumen-aldagaiak pisu gehiago 

izan beharko luke, baso-jabeentzat errentagarria bihur dadin basoak modu 

iraunkorrean kudeatzea. Ildo beretik, Natura 2000 Sareko naturagune 

babestuetan kokatzen diren basoei arreta berezia eskaini beharko litzaieke arau 

eta laguntzei dagokienez.  

iv) Baso naturalak bultzatzearen bidea aukeratuko balitz, kalitatezko zur-

merkatua bihur daiteke etorkizunean kudeaketa multifuntzionalaren oinarri 

ekonomikoa. Kasu gehienetan, inbertsioak errentagarri bihurtzeko subentzioak 

ezinbestekoak izango lirateke, baina subentzio horiek baso naturalen funtzio 

ekologikoek eta erabilera tertziarioek sortutako kanpo-eragin positiboen 

ordaintzat har daitezke. 

v) Baso publikoetan errentagarritasun soziala lortzeak bilakatu beharko luke 

kudeaketarako irizpidea epe laburreko errentagarritasun ekonomikoaren 

gainetik. Zenbait kasutan beharrezkoa izango litzateke Administrazioak baso 

pribatuak erostea, bertan funtzio ekologiko eta sozialei eskaini ahal izateko 

lehentasuna. 

vi) Garrantzizkoa da baso-jabeak praktika iraunkorretara ohitzea eta praktika 

horiek kudeaketa arruntaren parte bihurtzea, kontuan izanik, gainera, Europako 

Batasunaren landa-garapeneko politikaren baitan subentzioak jasotzeko 

ingurumen-aldagaia oinarrizko betekizuna bilakatuz doala. Bizkaiko baso-

sektorean tradizioak duen pisua kontuan hartuz, funtsezkoa da jabeak praktika 

berrietan heztea.  

vii) Beharrezkoa da baso-jabeak euren basoetan kudeaketa-planak burutzera 

bultzatzea, prestakuntza eta laguntza ekonomikoa eskainiz horretarako. Baso-

sektore osorako egiten den plangintza orokorrak baso bakoitzeko kudeaketa-

planean gauzatu beharko luke. Plan hauek baso-kudeaketa iraunkorraren 

oinarrizko tresna bihurtu beharko lukete.  
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Baso-sektorearen etorkizunari buruzko eztabaida zabalik dagoen momentu 

honetan, lan honen bidez ekarpen bat egin nahi izan dugu eztabaida horretara. Funtzio 

ekologikoaren ikuspegia oinarritzat hartuz aztertu da baso-sektorea, baina aldaketa-garai 

honetan arlo guztietako ekarpenak dira beharrezkoak norabide egokiena eskaintzeko 

sektore honi. Lan hau burutzerakoan azterketa sakonagoa beharko luketen hainbat gai 

agertuz joan dira. Gai hauetariko batzuei buruzko zenbait ikerketa egin izan dira 

dagoeneko, baina beharrezkoa litzateke horiek sakontzen jarraitzea. Bestalde, 

interesgarria izango litzateke beste ikerketa-lerro batzuk irekitzea. Lan honetako gaiari 

dagokionez, berebiziko interesa hartzen dute lerro hauek: (i) baso-sektorean jabetza 

publikoa gehitzeak izango lukeen kostu ekonomikoari eta eragingo lukeen 

errentagarritasun sozialari buruzko ikerketa, (ii) baso-ekosistemek eskaintzen dituzten 

ondasun publikoengatik jabe pribatuei diru-konpentsazio egokiak eskaintzeko bideak 

aztertzea, (iii) baso-jabeek, batez ere jabe gazteek, baso-ereduari buruz dituzten iritziei 

buruzko ikerketa, eta (iv) beste herrialde batzuetako ereduen azterketa kudeaketa 

multifuntzionalaren aplikazioan.  

Bizkaiko baso-sektorean zur-ekoizpenak garrantzizko lekua du eta izan beharko 

luke aurrerantzean ere, baina ekoizpen hori basoen funtzio ekologikoak eta sozialak 

kontuan izanik burutu beharko litzateke. Egungo baso-eredua aspaldi ari da neke-

seinaleak ematen, baina kudeaketa iraunkorraren aplikazioa zur-produkzioaren krisi 

ekonomiko larriarekin batera gertatzea, arazo moduan baino aukera moduan hartu 

beharko litzateke. XX. mendean sortutako baso produktibista baso multifuntzional 

bihurtzea da, gure ustez, gaur baso-politikak duen erronka nagusia.  
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ERANSKINAK 

1. eranskina. Bizkaiko lurraldean babestu eta kontserbatu beharreko baso-

espezieen zerrenda 

 
Fagus sylvatica L. (Pagoa); Castanea sativa Miller (Gaztainondoa); Quercus robur L. 

(Haritz kanduduna); Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (Haritz kandugabea); Quercus 

pyrenaica Wild (Ametz arrunta); Quercus ilex L. (Artea); Quercus suber L. (Artelatza); Quercus 

faginea Lam. (Erkametza); Quercus pubescens Willd: (Ametz ilaunduna); Quercus coccifera L. 

(Abaritza edo Zumela); Ulmus minor Miller (Zumar hostotxikia); Ulmus glabra Hudson (Zumar 

hostozabala); Populus tremula L. (Lertxuna); Tilia platyphyllos Scop. (Ezki hostozabala); 

Tamarix africana Poiret (Milazka afrikarra); Tamarix gallica L. (Milazka frantsesa); 

Amelanchier ovalis Medicus (Arangurbe arrunta); Pyrus pyraster Bergsd. (Makatza); Pyrus 

cordata Desv. (Basomakatza); Malus sylvestris Miller (Sagarmina); Sorbus aucuparia L. 

(Otzarlizarra); Sorbus aria (L.) Crantz (Hostozuria); Sorbus torminalis (L.) Crantz (Basagurbea); 

Sorbus mougeotii Soyer-Willemet & Godron; Prunus mahaleb L. (Oilarana); Acer 

pseudoplatanus L. (Astigar zuria edo Ostartxa); Fraxinus angustifolia Vahl (Lizar hostotxikia); 

Salix fragilis L. (Zume hauskorra); Ilex aquifolium L. (Gorostia) eta Taxus baccata C (Hagina). 

Eta baita, lursailak banatzen dituzten hesiak eta ibaiertzetako landaretza. 

Iturria: Baso-espezie autoktonoei buruzko 97/11 Foru Araua, 1. artikulua. (Bizkaiko Foru 
Aldundia, 1997). 
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2. eranskina. Bizkaiko lurraldean baso-ustiategiek gorde beharreko distantzia 
aurretiaz egondako etxebizitzetatik 

 

 
Iturria: 101/1994 Foru Dekretua (Bizkaiko Foru Aldundia, 1995a).  
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3. eranskina. Bizkaiko lurraldean baso-ustiategiek gorde beharreko distantzia 
larre, belardi, fruta-arbola eta laboreetatik  

 

 

 
Iturria: 101/1994 Foru Dekretua (Bizkaiko Foru Aldundia, 1995a).  
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4. eranskina. Azalera zuhaiztuaren gehienezko ehunekoa nekazaritza-lur 
izendapena lortzeko Bizkaiko lurraldean 

 
Iturria: Laguntzei buruzko 13/2005 Foru Dekretua (Bizkaiko  

          Foru Aldundia,  2005a). 
 

 
5. eranskina. Nekazaritza-lurren oihaneztapenak eragindako errenta-galerak 

konpentsatzeko gehienezko sariak 

 
Iturria: Laguntzei buruzko 13/2005 Foru Dekretua (Bizkaiko Foru  
            Aldundia, 2005a). 
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6. Eranskina. Kontratu-bidezko laguntzak neurri ekologikoentzat Bizkaiko 
lurraldean 

 

 
Iturria: Laguntzei buruzko 13/2005 Foru Dekretua (Bizkaiko Foru Aldundia, 2005a). 

 

 

7. eranskina. Laguntzak (txikienetik handienera) landatutako espeziearen 
arabera 

 

 
 

Iturria: Laguntzei buruzko 13/2005 Foru Dekretua (Bizkaiko Foru Aldundia, 2005a). 
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8. eranskina. Euskal Autonomia Erkidegoko Zuhaitz Berezien zerrenda 

Zenbakia Izena Lurraldea 

1 Altubeko haritz kanduduna Araba 

2 Santa Teodosiako lizarra Araba 

3 Lantarongo pinazi-pinua Araba 

4 Gazteizko sekuoia Araba 

5 Artziniegako artea Araba 

6 Garaiko artea Bizkaia 

7 Muxikako artea Bizkaia 

8 Artzentalesko haritz kandudun eta ametzaren arteko 
hibridoa 

Bizkaia 

9,10 Arimekortako hagina Bizkaia 

11 Aizarnazabalgo artea Gipuzkoa 

13 Getariako artelatza Gipuzkoa 

14 Albizturreko Douglas izeia Gipuzkoa 

15 Bergarako magnolia Gipuzkoa 

16 Angostoko artea Araba 

17 Ondategiko haritza Araba 

18 Izarrako hagina Araba 

19 Antoñanako hagina Araba 

20 Antoñanako ezkia Araba 

21 Donostiako artea Gipuzkoa 

22 Igarako haritza Gipuzkoa 

23 Hernaniko  ginkgoa Gipuzkoa 

24 Altzoko pagoa Gipuzkoa 

25 Pagoetako hagina Gipuzkoa 

26 Monterrongo Parkeko sekuoia Gipuzkoa 

Iturria: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net.  
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9. eranskina. Natura 2000 Sarea: Garrantzi Komunitarioko Guneak EAEn 

Zenbakia Kodea Izena Lurralde Historikoa  

1 ES2110001 Valderejo Araba 

2 ES2110002 Sobrón Araba 

3 ES2110003 Urkabustaizko Irla-hariztiak Araba 

4 ES2110004 Arkamo-Gibijo-Arrastaria Araba 

5 ES2110005 Omecillo-Tumecillo Ibaia Araba 

6 ES2110006 Baia Ibaia Araba 

7 
ES2110007 Arreo-Caicedo Yusoko 

Lakua 
Araba 

8 ES2110008 Ebro Ibaia Araba 

9 ES2110009 Gorbeia Araba eta Bizkaia 

10 ES2110010  Zadorra Ibaia Araba 

11 ES2110011 Zadorra Sistemako Urtegiak Araba 

12 ES2110012 Ayuda Ibaia Araba 

13 
ES2110013 Arabako Lautadako Irla-

hariztiak 
Araba 

14 ES2110014 Salburua Araba 

15 ES2110015 Gasteizko Mendi Garaiak Araba 

16 ES2110016 Aldaiako Mendiak Araba 

17 ES2110017 Barrundia Ibaia Araba 

18 ES2110018 Kantabria Mendilerroa Araba 

19 ES2110019 Izki Araba 

20 ES2110020 Ega-Berrón Ibaia Araba 

21 ES2110021 Guardiako Aintzirak Araba 

22 ES2110022 Entzia Araba 

23 ES2110023 Arakil Ibaia Gipuzkoa 

24 ES2120001 Arno Gipuzkoa 

25 ES2120002 Aizkorri-Aratz Gipuzkoa eta Araba 

26 ES2120003 Izarraitz Gipuzkoa 

27 ES2120004 Urolako Itsasadarra Gipuzkoa 

28 ES2120005  Oria Garaia Gipuzkoa 

29 ES2120006 Pagoeta Gipuzkoa 

30 ES2120007 Garate-Santa Bárbara Gipuzkoa 

31 ES2120008 Ernio-Gatzume Gipuzkoa 

32 ES2120009 Inurritza Gipuzkoa 
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33 ES2120010 Oriako Itsasadarra Gipuzkoa 

34 ES2120011 Aralar Gipuzkoa 

35 ES2120012 Araxes Ibaia Gipuzkoa 

36 ES2120013 Leitzaran Ibaia Gipuzkoa 

37 ES2120014 Ulia Gipuzkoa 

38 ES2120015 Urumea Ibaia Gipuzkoa 

39 ES2120016 Aiako Harria Gipuzkoa 

40 ES2120017 Jaizkibel Gipuzkoa 

41 ES2120018 Txingudi-Bidasoa Gipuzkoa 

42 ES2130001 Armañon Bizkaia 

43 ES2130002 Ordunte Bizkaia 

44 ES2130003 Barbadungo Itsasadarra Bizkaia 

45 ES2130004  Astondoko Dunak Bizkaia 

46 ES2130005 Gaztelugatxeko Doniene Bizkaia 

47 ES2130006 Urdaibaiko Ibai-sarea Bizkaia 

48 ES2130007 Urdaibaiko Itsasertzak eta 
Padurak 

Bizkaia 

49 ES2130008 Urdaibaiko Artadi 
Kantauriarrak 

Bizkaia 

50 ES2130009 Urkiola Araba eta Bizkaia 

51 ES2130010 Lea Ibaia Bizkaia 

52 ES2130011 Artibai Ibaia Bizkaia 

Iturria:http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net. 

10. eranskina. Natura 2000 Sarea: Hegaztien Babeserako Eremu Bereziak EAEn 

Zenbakia Kodea Izena Lurralde 
Historikoa 

1 ES0000144 Urdaibaiko Itsasadarra Bizkaia 

2 ES0000243 Txingudi Gipuzkoa 

3 ES0000244 Salvada Mendilerroa Araba eta Bizkaia 

4 ES0000245 Valderejo-Artzena Mendilerroa Araba 

5 ES0000246 Arabako Hegoaldeko Mendilerroak Araba 

6 ES2110019 Izki Araba 

Iturria:http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/ eta 2005eko Baso Inbentarioa. 
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11.eranskina. Hasierako konpentsazioa 2.-3. mailako kalitateko radiata pinuaren   
errentagarritasunarekin parekatzeko 

 

Espeziea BET1 Konpentsazioa (€/ha) 

P. radiata (2-3 kalitatea) 5,80 - 

Douglas izeia 5,00   985 

Larizio pinua 4,69 1.275 

Haritz amerikarra 3,38 2.307 

Pagoa 2,15 2.232 

Haritz arrunta 1,73 2.585 
1BET: Barne-errendimenduaren tasa 
Iturria: Urkiolako Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Gidaria (Eusko 

Jaurlaritza, 2006g). 
 


