2019KO EKINTZEN MEMORIA

2019ko urtean zehar ekintzak alor hauetan garatu dira:

Aholkularitza eta zerbitzu teknikoa bazkideei:
Telefono bidezko kontsultak eta gure bulegoetara egindako bisitak alde batera
utzita, 530 kideri eman zaie zerbitzu zehatza, eta honela banakatzen dira:
•

376 Kubikazio-tasazio txostenak, 404.081 m3-ko bolumen neurtuarekin.

•

15 Tasazio-inprimakiak, gaixorik dauden pinudien laginketa-partzeletatik
abiatuta.

•

29 baso heldugabeei, salmentei, banaketei, abereen kalteei eta abarrei
buruzko balorazioak.

•

GPS erabilerarekin eraikitako planoak (125.34 ha), Mutiloako partzelarioko
402 ha eta Zegamako partzelarioko 450 ha.

•

48 kudeaketa-plan, 489 hektareako azaleraren gainean.

•

11 Pista-txostenak, 29,2 km-ko luzerakoak.

•

12 lan (aholkularitza, mugarrien kokapena...)

2019an, tasazio-eskaerak normalizatu egin dira, 2018ko azken hiruhilekoko igoera
ikusgarriarekin alderatuta. Eskaera horiei aurre egiteko kanpoko langileak kontratatu
behar izan dira, neurtutako bolumena nabarmen handituta. Azpimarratzekoa da gaixo
dauden pinudi gazteen neurketak ugaritu egin direla, eta, ondorioz, zerbitzua eman
zaien jabeen kopurua zuraren bolumena baino proportzio handiagoan handitu da.

Konfederaziotik ahaleginak egiten jarraitzen dugu egur biribilaren eta taularen
erabilera eta merkatu berriak bilatzeko.

Beste zerbitzu tekniko batzuk:
GPS planoak:

Hainbat

udalek

dute

Ezkio

Itsason

hasitako

esperientziari

erantzuteko interesa. 2019an, Mutiloako katastroko bigarren faseko 402 hektarearen
digitalizazioa egin da; pertsona asko inplikatu dira, eta 450 hektarea Zegaman. Lehen

fasea 2020an amaitu behar da. Bestalde, Gipuzkoako udalerri guztiak digitalizatzeko
proiektu baten aurrekontua egin da.

Landare produkzioa eta Elkartez kanpoko mintegietan landare erosketa
bateratua.
Landarearen salmentan eragin zuzena du mozketa-lanen jarduerak, eta azken
urteotan mozketek gora egin dutenez, eskaria areagotu egin da.

2019-2020 denboraldian zehar landare beharra bertan ekoiztutakoa baino
handiagoa izan da. Gipuzkoako eremu zabaletan intsinis eta larizio pinudiei eraso dion
gaitza kontutan hartuta, kanpoko merkatuetara jo behar izan da, gero eta gehiago
diren eremu hauen landaketetan sartuko diren barietate batzuk eskuratzeko. Antzuolako
mintegitik 75.000 Douglas izei landare ekoiztu eta saldu dira. Espezie horren eskaria
gutxitzen ari da Suitzako Roya izeneko gaixotasunaren afekzioaren ondorioz.

Aliance Kooperatibarekin izandako kontaktuen ondorioz, zeina Frantziako
hainbat kooperatibak bat eginda sortu baitzen, landarea hornitzeko hitzarmena sinatu
dugu Forelite mintegiarekin. Kanpaina honetan, Gipuzkoako bazkideek eskatuta eta
entregatuta egin da: Sequoia sempervirens-eko 87.800 landare, hirugarren belaunaldiko
hazitegiko baratze-hazitik eratorritako 43.600 pinaster landare eta Pinus taeda-ko 8.000
landare.

2019an, honako hauek erein ziren:
- 6 kg Abeto douglas. Jatorria: Luzette Frantzia hazitegia

Baso aseguroak.
2019. urtean zehar, erantzukizun zibil kolektiboko asegurua mantendu dugu
Konfederazio mailan.

Suteei dagokienez, aktibo mantentzen ditugu Agroseguruak eta MAPFRE lineak.
Polizak baxuak dira, baina aseguratutako kapitala laguntza bat baino ez da, istripua izan
duen lurra birpopulatzeko. Komeniko litzateke Agroseguruak gaixotasunek eragindako
kasuetara zabaltzea.
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Basoen osasungintza.
2019an 2018an baino kalte txikiagoak eragin ditu banda marroiak, ziurrenik
eguraldia hobea delako. Erakundeek eta sektoreak berak Oxido cuproso bidezko airetratamenduak egitea eskatu zioten MAPAMAri, baina ukatu egin zioten, eta lurretik
egindako tratamenduek ordeztu zuten, ur-ibilguei eta eraikinei dagokienez, airetratamenduaren maila bereko mugekin. URAk ibarbide guztiak hartzen ditu ur-ibilgutzat,
urak modu iraunkorrean jasotzen ez dituztenak barne, eta, ondorioz, ez da tratamendu
eraginkorrik egiten. NEIKERek bere ikerketa-ildoei jarraitzen die.
Gipuzkoan, 2017an, banda marroiz erasandako pinudi batean, salda bordelesa
bidezko tratamendu bat egin zen, lurretik kanoi bat erabiliz eta endoterapia izeneko
teknikaren

bidez

fungizidak

injektatuz.

2018an,

abuztuaren

21ean,

tratamendu

esperimental bat egin zen hainbat produkturekin, 4 urteko pinudi batean. Aplikazio
esperimental bat ere egin zen Beizaman Oxido cuprosorekin.
2019an, GEBEk Innobandas izeneko proiektuan parte hartu zuen, Baskegur buru
zela, eta lurretik tratamenduak egin zituen hainbat produkturekin, Tolosako udalerriko
intsignis pinu sail batean eta Gazteluko larizio pinu sail batzuetan. Neikerrek, bere aldetik,
hainbat produkturen bidezko tratamenduak egin ditu lurretik Beasaingo insignis pinu sail
batean eta Idiazabalgoan dron baten bidez.
Prozesionariaren aurkako tratamendua Bacylusarekin egin da. Pinu mozorro
poltsa asko ikusten hasi dira, eta, zalantzarik gabe, areagotu egingo dira, tratatu gabe
denbora

gehien

daramaten

eremuetatik

hasita.

Tratamendu-azalera

handitzea

eskatuko da.
Azkenik, esan behar da Konfederazioak Baso Osasuneko Mahaian eta
Baskegurreko Baso Talde Aholkulari batean parte hartzen duela.

Baso ziurtatzea.
48 kudeaketa-plan egin dira, gehienak premiazkoak, egurraren erosleak
ziurtatuta egotea eskatzen baitzuen. Nabarmentzekoa da, halaber, eskaeren gorakada,
kontuan hartuta 2018ko deialdian norgehiagokaren aplikazioa eta Kudeaketa Plana
izatea faktore bereizle garrantzitsua dela lehia hori aplikatzeko orduan.
Altak kudeatu dira, bai eta atxikitakoen titulartasun-aldaketak, lehengaien
ziurtagiriak ematea eta kudeatzaileen zein baso-kudeaketako enpresen prestakuntza
ere. Kudeaketa-planen prestaketa sinplifikatzeko eta homogeneizatzeko hainbat
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bileratan parte hartu da.

2019an, AENORek auditoretza bat egin du, eta oraingoan Bizkaian zentratu da, ia
ekintza zuzentzailerik gabe.

Ikerketa eta berrikuntza basogintzan.
GEBEk parte hartzen du ikerketa eta berrikuntza proiektuetan, bai bere izenean
bai Basoekin eta USSEtik.
Konfederakundea, Euskadin basogintza-ikerketa errealitatea izatea eramango
duen zentro zehatz bat eratzearen alde ahaleginak egiten ari da. Azken urteetan hau
ezinezkoa izan da eta baso ikerketan egin den apurra proiektu bakan batzuk izan dira
eta ez zehaztutako estrategia bati jarraituz.
Ikerkuntzan Basoekin Sozietate Mugatuarekin elkarlanean jarraitzen dugu,
nazioarte mailako lankidetzarekin gure egurrarentzat erabilera berrien bilaketa lanean.
Baita ere, biomasarako egurren aprobetxamenduan oinarritzen den elkarlaneko proiektu
batean parte hartu digu.

- Aldundiak bultzatutako lehen sektorearen diagnostikotik eratorritako baso-erronkak.
Sortutako taldeen barruan (errentagarritasuna, kudeaketa eta komunikazioa), GEBEk
zenbait proiektu proposatu zituen:
• Landa jabetzaren azterketa juridikoa
• Baso-jarduerak sortzen dituen kanpo-eragin positiboak baloratzea, eta horiek basokudeatzaileengan islatzea, zerga-araudian txertatuz.
• Baso-partaidetzen merkatua sortzea.

Proiektu horiek gauzatzeko, Cuatrecasas kabinete juridikoarekin harremanetan
jarri ginen, eta haiek beren proposamenak aurkeztu zituzten, eta, Aldundiaren
oniritziarekin, onartu egin ziren. 2019an, Juanjo Alvarezek Landa Jabetzaren Estatutu
baten artikuluak aurkeztu zituen Mahai Politikoan. Harrera ona izan du, eta asmoa da
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak bere gain hartzea eta Eusko Legebiltzarrean
Sailaren Lege Proiektu gisa aurkeztea, ziurrenik hurrengo legegintzaldian. Neurri fiskalen
proposamen bat dago, baso-jarduerak sortzen dituen kanpo-eragin positiboengatik
jabeari konpentsatzeko.
Hirugarren proiektuari dagokionez, motel doa, baina eredua zentratu da eta
2020an garatzea espero da.
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Bazkideen ordezkaritza foru ezberdinetan
Gipuzkoan, Elkarteak ordezkaritza du Landa-garapeneko elkarteetan.

Elkarteak Parke Naturalen Patronatuetan parte hartzen du.

Tasatzaileak Kontrolatzeko Batzordean eta makinistak Kontrolatzeko Batzordean parte
hartu da, baina 2019. urtean ez da horietarako deialdirik egin.

Gipuzkoarako Baso Laguntzen 2019ko deialdiari alegazioak aurkeztu zaizkio, eta zenbait
eskualde-bilera egin dira horren berritasunak azaltzeko.

Baskegurrekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepide Sailarekin bilerak egin dira,
Aldundiaren errepideetan trailer kamioien erabilera arautzeko eta egurrezko parkeen
sarea ezartzeko.

Azpeitiko eta Elgoibarko udalekin bilerak egin dira udal titulartasuneko bideak arautzen
dituzten ordenantzen gaiarekin, eta sektorearekin adostutako ordenantza-eredu bat
aurkeztu da.

Hainbat bilera egin dira Murikuko eta Arrasateko udalekin, Hiri Antolamenduko Plan
Orokorrei eta horiek baso-jardueran duten eraginari buruz. Era berean, Oñatin HAPO
berri bat egiteko bileretan parte hartu da.

Erkidegoan, Estatuan eta Europan, gure ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoko
Basogintza Elkarteen Konfederazioaren eskutik doa, eta 2019an honako hauek izan dira:
•

GEBEk Konfederazioaren ordezkaritza sostengatzen du Naturzaintza Natura
Kontserbatzeko Aholku Batzordean.

•

Erkidegoan, Baso Jabeen hiru Lurralde Elkarteak BASKEGUR izeneko sektorearteko
Elkarte berrian sartu dira.

•

Estatu mailan, COSEn parte hartzen dugu. Fernando Otazua Zuzendaritza
Batzordeko kidea da.
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•

Europa mailan USSEko kide aktiboak gara (Europa Hegoaldeko Basozaleen
Elkartea).

Basoa Fundazioa
Fundazioa aktibo mantentzen da. 2019an, honako hauek egin dira:

• Martxoaren 22an ORONA Fundazioaren Auditorioan egindako jardunaldia, "ZIENTZIA
GURE BASOAREN KUDEAKETAN" izenburupean, zientzia naturaren kudeaketarekin lotzea
bilatuz. Beste gai batzuen artean, landareen fisiologian ilargiaren zerikusia landu zen eta
justifikazio teknikorik dagoen edo eukaliptoaren eztabaida, batzuek inbaditzailetzat jo
behar dela uste dutena, eta beste batzuek ez, beste gai interesgarri batzuez gain. Pedro
Miguel Etxenique izan zen jardunaldiaren hizlaria.

• Basoa Fundazioaren eta Euskotrenen arteko lankidetza-hitzarmena mantentzen da,
Euskotrenen geltokietan plastikozko boligrafoak biltzeak eragindako diru-sarreretatik
abiatuta birpopulatze-lanak egiteko.

• Lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten Basoa Fundazioak eta Harakai Kooperatiba
Elkarteak. Horren bidez, Harakaik basoberritze-proiektuak finantzatuko ditu, basoko
artzaintzaren modalitatean eta bezeroen hanburgesetan egindako gastuaren arabera.
2019an, hitzarmen horren ondoriozko lehen jarduketa egin da Uribarrin, Arabako Lurralde
Historikoan.

• Abenduaren 20an jardunaldi bat antolatu zen Eibarren formatu txikian, Gure Baso
Kudeaketa eztabaidagai izenburupean.

• Besaide fundazioaren proiektua mantentzeko lanak

Formakuntza eta dibulgazioa
•

Konfederazioari dagokionez, 2016an Euskadi Forestal aldizkariari formatu digitala
ematea erabaki zen.

•

Konfederazioaren webgunea bizirik mantentzen da. www.basoa.org
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•

Fraisoroko nekazaritza-eskolarekin elkarlanean aritzen da basogintzako gaiak
garatzen. Prestakuntza Dualaren ereduaren barruan, beste ikasle bat kontratatu
da urtebeterako, baina hilabete baten buruan borondatezko baja eman zitzaion.

•

Eskualdeko hainbat bilera egiten dira gaurkotasuneko gaiak azaltzeko. Esan
bezala, laguntza-dekretu berriaren gaia eskualdeko hiru bileratan landu da.

•

Proiektuen garapenean sortutako argitalpenak. Youtubeko kanala:

Une

honetan

23

bideo

ditugu

eskegita,

honela

antolatuta:

20

bideo

Ekitaldiak/Eventos atalean eta 2 bideo Zabalpena/Divulgación gunean.

Baso mistoari buruzko muntaia berri bat dugu.

Tolosa, 2019ko otsailaren 6a
Zuzendari teknikoa

Sin.: Fernando Otazua
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