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Baso zaintza bateratua geroz eta gehiago entzuten ari gara. Ezinbestekoa 

al da? Hortara goaz? 

Baso kudeaketa era bateratuan egitea ehundaka urtetan egin den gauza bat 

izan da. Hasiera batean horrela egiten zen Euskal Herri osoan eta Europa 

osoan ere. Erromatarrak (179 urte k.a.) izan ziren hemen jabetza pribatua sartu 

zutenak eta ordutik hona, historian zehar, joan gara aldatzen, bai jabetza eta 

bai kudeaketa era. Baina, desamortizazioan, gerra asko eta gero, komunalak 

ziren baso asko, entidade komunalak zorrak zeuzkatenez, pribatuei saldu 

zitzaizkien, nahiz eta ahal zen era komunalean erostea ere. 

Txikiak, baserritarrak, ba al du aukerarik? 

Basoa errentagarria den bitartean, pribatu eta txikia izan ahal da. Urte askoan, 

posible izan da familia bat baserriaren inguruan zeuden lur, soro eta basoetaz 

bizitzea. Aukera hori eskaintzen zuen Euskal Herriko eremu Atlantikoak, 

eguraldi nahiko konstantea baitu: ez dago negu oso gogorrik, ezta uda 

beroegirik. Gero badakigu gizartea nola aldatu den eta herentzia moduan jaso 

ditugu, XX. mende bukaeran, lursail txikiak eta pribatuak eta era horretan 

kudeatu direnak. Tartean, beste era batekoak ere heldu zaizkigu, kofradia 

basoak. Gaur egun denetik daude, era batekoak eta bestelakoak. 

Eta ikuste al da alderik bi kudeaketa mota horien artean? 

Bai eta ez. Askok pentsatzen dute baietz, ze batez ere, herri basoak hartu dira 

Mediterraneo isuri aldean; Araban eta Nafarroan asko daude horrelakoak eta 

bertako espeziez osatuta daude: hariztiak, pagadiak eta horrelakoak eta, 

diodan bezala, askok uste dute era horretako jabetzetan bertako espezieak 

hobeto mantendu direla eta hor eragin gutxiago eduki duela jabeak eduki ahal 

zuen ‘diruzaletasuna’ edo basotik etekina ateratze nahi hori. Baina hori ez da 

horrela, ze gehiago markatu duena, kokapena izan da: isuri alde Atlantikoak 

produktiboagoak ziren eta espezieak landatu ahal ziren eta hor kofradia eta 

herri basoetan ere pinuak landatu dira eta espezie produktiboak sartu dira eta 

hori ikusten da oso argi Araban. 

Beraz, aukera izateak markatzen du zer landatu eta ez kudeaketa formak? 

Askok pentsatzen dute Arabako isuri mediterranoan daudela herri basoak batez 

ere, baina hori ez da egia, iparralde partean ere badaude. Baina hor ere, klimak 

aukera ematen zuenez, pinu asko landatu da. Beraz, horrelako erakunde 

komunalek ere badute pinua. Eta Bizkaian ere badaude beste baso jabetza 

batzuk era komunalean iritsi zaizkigunak: Zeberioko Santo Tomaseko 

patronatoa, adibidez, edo Iurretako kofradiak, adibidez: eta hor ere pinu radiata 

landatu dute, aukera izan dutelako. Izan pertsona bat, familia bat do herri bat, 

azkenean pertsona batzuek jabetza badute, aukera badute, landatuko dute, eta 



 

 

ez badute, ez. Arabako hegoaldean eta Nafarroako hegoaldean edo iparraldean 

bertan, aukera hori ez zegoen eta hor jarraitu ahal izan dute lehen bezala. 

Zerbait gehiago dago orduan? 

Hori argituta, gaur egunean, argi dago egurrak ez duela garai batean zuen 

garrantzia. Garai batean, egurra erabiltzen zen ia denetarako. Gizartearen 

behar guztiak asetzeko, bai eraikiuntzarako, zein altzairugintzarako; eta baita 

Europan berotasuna emateko. XVIII. menderarte, Paris eta Londresek  egur 

kontsumo izugarria zuten eta inguruan zeuden baso asko energia hori 

hornitzeko erabiltzen ziren. Baina egoera aldatu egin da gaur egun. Utzi dugu 

egurra albo batera, eta hasi gara beste materia batzuk erabiltzen, beste energia 

iturriak erabiltzen, petroleoa gehienbat, eta aldaketa horrek arazo bat ekarri 

digu eta horri buelta ematea komeni zaigu orain.  

Merkatua da arazo nagusia, beraz? 

Euskal Herrian, errentagarritasun gutxiago ematen du egurrak, eta horrek 

kudeaketarako ere zailtasunak dakartza, gastu gehiago. Baso kudeaketak 

errentagarritasunik ez badio ematen edo hobea topatzen badu, pertsona edo 

familia batek hori albora uzten du. Orduan, momentu honetan dauzkagu jabetza 

batzuk, asko eta asko era pribatuan iritsi zaizkigunak, baina komunalek ere 

arazo berdina daukate. Komunaletan pasatzen dena da familietan pasa den 

gauza bera, gizarte berriko generazio berriak ez dute nahi komunal horretaz 

arduratu: ezin kontseilu edo batzorderako ordezkariak topatu. Zergatik? Ez 

delako erakargarria horretan ibiltzea. Herrian farola berriak eta asfalto berria 

jartzen badut, bai, baina bestela... Aitak seme edo alabari pasatzeak eta 

kontseilu edo batzordeko ordezkaritzak arazo berdina dute. 

 



 

 

Zer eskaintzen du orduan elkarren artean batzeak? Badu onurarik? 

Aukera bat da horrelako kasuetan, banan-banan ibili beharrean, batzea, ze 

batuketan, kostuak murriztu ahal dira. Adibidez, basoko lanak egiteko makinak 

mugitzea, hektarea baterako izan edo 500erako mugitzea, berdin dio.Orain, 

behin hasten bada beharrean, baso handi bat bada, dago denbora asko toki 

berdinean eta ostera, joan behar bada leku batetik bestera, koste handiagoak 

ditu. Gainera, ez da berdina, saltzeko garaian, 30 hektarea edo hektarea 

bakarra izatea; erosleak ere begi ezberdinez begiratzen dio batari eta besteari. 

Bada zerbait… 

Horrelako abantailak badira, baina gaurko egunean 200 hektareako kontzejuek 
ere arazoak dituztela ikusi da; batzea, soilik, ez da soluzioa. Jarraitzen du parte 
bat ez dena konpontzen eta hori  da merkatua. Gizartearen erabilpena. Batuta 
edo ez, jarraitzen dugu egur gutxi erabiltzen. Eta hor, lurjabeak bere arduraz 
soilik ordaindu edo gastatu beharrekoa, gizarteak berak ere, bere parte 
hartzearekin kudeatu dezake. Hori beste aukera bat da. 
  
Nola egin daiteke hori? 

Kuotak, aportazioak, crowdfounding-a, edo maila handiagoetan, boltsa sozialak 

hor daude; bideratu ahal da horrelako bideetatik, baina horretarako interesa 

sortu behar da era hor ere arazoak ditugu. Demagun aukera eskaintzen duzula 

baso mixtoak eta espezie propioaz egitea, baina inbertitzen dutenei etekin bat 

bermatu behar diezu. Eta zehazki, hori da gure gizarteak gutxien baloratzen 

duena. Hau da, ez du asko ordaintzen egurragatik; are gehiago, joera du 

merkeena erosten. Gizarteak ustez gehien baloratzen dituen espezie horiek, 

garestienak dira, baina ez ditu ordaindu nahi. Haritzak 120 urte behar ditu 

pinudi batek emango lukeena emateko; ondorioz, gero gehiago ordaindu 

beharko genuke errentagarritasun berdina izateko eta hori ez da gertatzen.  

Gizartea bera kontraesanean dago, beraz? 

Egungo gizarteak pinu edo eukalipto egurra gutxieneko batean badarabil baina 
bertako espezien egur eskaria, edo pinu eta eukaliptoa ez diren besteena, 
behera eta behera doa. Nork eraikitzen du etxe bat bertako espezieen egurraz 
egindakoa? Edo nork erosten du geriza edo intxaur egurraz egindako altzaria? 
Gizartea ez dago prest eskatzen duen hori ordaintzeko. Arazoa ez dago 
hainbeste kudeaketan, baizik eta erabiltzaile izango den gizarteko atal horrek 
zer eskatzen duen eta zein kondiziotan eskatzen duen  eta zer emateko prest 
dagoen. Hori da kale egiten duena. 
. 

Posible da egurra gehiago baloratzea etorkizunean edo zail ikusten duzu? 

Posible beti da, noski. Baina jabetu behar gara gauza batetaz: gutxi dagoena 

da dirua, eta hasiko bagina diru gehiago ematen horrelako gauzetara, 

besterako gutxiago izango genuke. Prest gaude? Ez da erraza.  



 

 

 

Aldaketa klimatikoa, bioekonomia, ekonomia zirkularra... Horiek asko 

aipatzen ditugu azkenaldian. Ez al dizkigu aukera berriak irekitzen? Basoa 

zaintzeagatik fiskalitatean onurak izateko aukera ere badago nonbait… 

Egia da, horren aurrean, beste aukera bat da, egurrarengatik bakarrik ordaindu 

beharrean, egin ditzagun ordainketa batzuk beste zerbitzu ekosistemikoengatik, 

basoak ekosistema moduan gizarteari onura ekosistemiko batzuk eskaintzen 

badizkio, gizartea artikulatu daiteke ordainkideta bat egiteko. Ordainketa esaten 

dugunean,  burura datorkiguna dirua da, baina badaude era gehiago, eta bat, 

diozun bezala, fiskalitatea da. Laguntza batzuk, edo beste onura batzuk jaso 

ditzakete administraziotik, edo pribatuak izan ahal dira.  

Pribatuak? 

Era honetako zerbitzu ekosistemiko batzuk ere era pribatuan erosi eta saldu 

egiten dira. Estatu Batuetan, adibidez, askoz garatuago dago bide pribatuetatik 

gauza hauak ordaintzea, bide publikotik baino. Mundu anglosajoiak estatuari ez 

dio hainbeste garrantzia ematen eta hego ameriketan ere ez. Administrazioak 

dituen aukera txikien aurrean, jabetza eta enpresa pribatuen artean tratu 

pribatuak egiten dira, konpensazio hauek eskainiz. Eta hori dena etorri ahal da 

eta badaude kasuak. Frantzian, adibidez, ura enbotellatzen duen enpresa handi 

bat, Vittel), horrek bere inguruko basojabeekin tratuak egiten ditu, abono 

kantitatea eta mota kontrolatzeko, hortik filtratuta jasotzen baita beraiek saltzen 

duten ur minerala. Baso zaintza hobe baten onuradun dira, ura garbi 

mantentzen delako, eta horregatik ordaintzen dute.  



 

 

Finantzaketa forma berriak… 

Txinan ere hau oso garatuta dago, nahiz eta nahiko diktatoriala dela dioten, 

agindu beharrean baserritarrei, hau edo beste egin, ikusi dute errazago dela 

horrelako tratuetara iristea. Azkeneko bost-hamar urtetan asko garatu dute 

zerbitzu ekosistemikoengatik ordaintzea. Baina hemen, Europan, eta batez ere 

administraziotik, erretizentzi bat dago; nik hori orain arte inongo kosterik gabe 

izan badut, zergatik ordaindu behar dut orain? 

 

Basotik baso enpresa iragarri berri du Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

Bideragarritasuna aztertzen ari dira oraindik. Basojabe batek galdetuko 

balizu: Aitor, zer egingo dut? Pena merezi al du? 

Bereizi egin behar da generazioaen artean. Galdetzen badiozu pertsona nagusi 

bati, ohituta egon dena berorren basoa kudeatzen, ez zaio gustatuko. Nire 

basoa beste erakunde batetik erabaki dezan zer egin eta nola? Inola ere ez! 

Nahiko du independentzia hori mantendu eta etekina osorik hartu. Horiek 

horrela pentsatzen dute eta gehien dira orain. Baina zuk galdetzen diezu horien 

ondorengoei, seme-alabei, eta horiek beste era batean ikusten dute. Ze horiek 

arazo bat ikusten dute; ez dute ardurarik, ez da errentagarria…Horrelako 

formula bat, gazte horientzat, aukera bat aurkitzea da. Horrelako poltsa bat 

egiteko jabetza horrekin eta handik, beste pertsona baten bitartez, edo 

erakunde baten bitartez kudeatu dadila, hori erakargarri izan ahal da. Pentsatu 

behar da: sortzen den enpresa hau, zer da?, gaur egungo jabeeentzat edo 

etorkizuneko jabeentzat? Argi dago. 

Garaia da pauso hori emateko? Aukera abian jartzeko? 



 

 

Agian, gaur ipinita martxan, ez du hainbesteko azeptazioarik izango, baina ideia 

da apurka-apurka hasi dadila horrelako zerbait martxan eta egon dadila aukera 

hori; hemendik urte gutxira, generazio aldaketa handia egongo delako, hamar 

urte barru, eta datorrenak izan ahal du aukera bat beste bide horretatik 

jarraitzeko. Hori da aukera bat gaur egun dagoen beste arazo bati aurre 

egiteko: abandonua. Jabetza askotan, pertsona nagusia delako, laster jabetza 

aldatzera doaz eta ondorengoak esango du, nik ez dut jarraitu nahi…, ba saldu 

egingo dut. Baina nork erosten du? Ez dago jarraipenik, ezta erosiko duenik.  

Jabegoak ardura bat dakar beti.  

Zuk pentsatu jabe izateko, ordaindu egin behar duzula. Zuk kontuan hartu 

herentzian jasotzen baduzu zure aitaren baso bat, notariora joan behar zarela 

eta ordaindu. Ez da berdin basoetaz pentsatzea ez zarenean jabe eta ez 

zarenean izango, edo pasa bazara notariatik eta firmatu baduzu… 

Sinatzeagatik bakarrik dirua, eta hortik aurrera, egingo duzun guztia ere, dirua. 

Eta normala da errentagarritasun ekonomikoa eskatzea, gutxienez parra 

egiteko; askotan ez da hortik dirua ateratzeko, baizik eta dituzun gastu horiekin 

parra egiteko, besterik ez.  

Errentagarritasuna mantentzeko bide estua izanda, nola ikusten duzu 

etorkizuna? 

Nik esaten dut errealitatea nolakoa ikusten dudan, eta horregatik ematen du 

ezkorra naizela, baina horrek ez du esan nahi etorkizunera begira ezkorra 

naizenik, eh!. Ezta gutxiagorik ere. Ni nabil kontatzen nola dauden gauzak gaur 

egun, eta nahiko txarto daude. Orain, hau hobetzeko aukerak badaude, noski, 

eta horretan gaude. Esan dugu, bateratze posibleak egitea, zerbitzu 

ekosistemikoengatik ordainketa bat lortzea; hori guztia da gizarte berari apur 

bat ikuspuntua aldatu arazi behar zaiona, jabetu dadila basoa eta egurra 

inportanteak direla, euren ohituretan barneratzea eta erabilpena aldatzea, eta 

hori lortuz gero, ondorio moduan, zaintza zuzenago, bai zerbitzu eskosistemiko 

aproposagoa izango dira. 

Noizko aldaketa hauek guztiak? 

Generazio aldaketan, jabetza, arinago etorriko da. Adibidez, 2018an pinuen 

gaixotasunaren harira, batzarrak egiten zirenean, hara joaten ziren basojabeak 

oso nagusiak ziren, 60 urtez gorakoak. Eta aurten dirulaguntza eskatu dutenen 

bataztebesteko adina 64 urte da. Noiz utziko diete pertsona hauek herentzian 

ondorengoei? Bost urte barru?, hamar urte barru? Orduan, esan ditugun gauza 

hauek guztiak komeni da ordurako antolatuta eduki ditzagun, funtziona 

daitezen, eta ez baditugu, orduan premia hor egongo da. 


