
Banda marroiaren “hondamendi naturalak” 

aparteko neurria bereziak eskatzen ditu 

 

Eusko Jaurlaritzari laguntza deia luzatu diogu eta gaitzak 
eragindako kalteak konpontzeko foru-laguntzak 
berreskuratuko dituen instituzioarteko elkarlanaren 
beharra berretsi dugu basogintza elkarteok 

 

 

2021eko otsailaren 26an, GEBEk gutun bat bidali zion Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Mendietako Zuzendaritzari, foru erakundeari 

eskatuz Eusko Jaurlaritzari aparteko laguntza eskatzeko banda 
marroiari aurre egiteko; 1989ko suteak baino kalibre handiagoko 

hondamendi naturaltzat jotzen baitugu. Era berean, krisi horri 
aurre egiteko neurrietan Aldundiaren irizpide-aldaketa deitoratu 

zuen, zehazki 8.4 neurria, gaixotasun horrek eragindako kalteak 
konpontzeko. 

 
GEBEk ulertzen du, eta hala jakinarazi zion Aldundiari, “halako 

hondamendi natural baten ondorioei aurre egiteak Foru 
Aldundia gaindi dezakeela”. Eta horregatik, Gipuzkoa, Bizkaia 

eta Arabako baso-jabeen elkarteok, euskal konfederazioaren 

bitartez, Eusko Jaurlaritzak banda marroiaren krisian esku har 
dezan eskatu dugu, gaixotasuna, duen tamainagatik, lurralde 

historiko bera gainditzen duela kontuan hartuta. 
 

Bestalde, Aldundiko Mendietako Zuzendaritzari otsailaren 26ko 
gure idazkian gogorarazi genionez, “aurreko hondamendi 

naturaletan, suteek (1989) eta haizeteek (2010) eragindako galera 
handiak zirela eta, Eusko Jaurlaritzak esku hartu zuen, nahiz eta 

foru-aldundiak izan basogintzako gaietan eskumena. Uste dugu 
erakundeen arteko ekarpena beharrezkoa dela krisi fitosanitario 

honi aurre egiteko, eta aurrekariek erakusten dute posible dela”. 
 

Eta hala jaso genuen: “Ez dugu ulertzen neurri horri buruzko 
irizpide-aldaketa hain borobila, jakinda gainera 2021eko laguntza-

plana argitara ateratzen dela jabeek birpopulatze-proiektua 

gauzatu ondoren, aurreko laguntza-planean aplikatutako 
irizpideetan oinarrituta. Irizpideak aplikatzen jarraitutasunik ez 

izateak segurtasun-gabezia erantsia eragiten die baso-jabeei”. 
 

Laguntza horiek berreskuratzea (8.4) funtsezkoa da 
landaketa berriak errazteko eta Gipuzkoan kudeatutako 

mendi-azalera handitzeko. Horiek ez hautemateak, izan ere, 
kasu askotan ezinezkoa egiten du pinu gaixoa kentzea, eta horrek 



azalerak uztea dakar. Zuhaitz gaixo horiek kentzeko laguntza 

izateak, aldiz, landaketa berrietarako lekua askatzen du eta baso-
kudeaketa jasangarria errazten du. Sektoreak laguntza horiek 

berriro aktibatzea behar du. 

 
Era berean, banda marroiari aurre egiteko tratamendu 

fitosanitarioei buruzko 8.3 neurriak berreskuratzearen garrantzia 
azpimarratzen dugu. Baso-laguntzen planetik kentzeak 

desorientatu egiten gaitu eta segurtasun falta eragiten du. 
 

Bestalde, hiru elkarteok (Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba), 
Konfederazioaren bitartez, eskatu diegu Aldundiari eta Eusko 

Jaurlaritzari Nordoxekin aireko tratamendua baimentzeko 
espedientea has dezaten Madrilen. Hau da, Espainiako 

Gobernuari dagokion baimena eskatzea. 
 

Lurreko tratamendua ez da nahikoa. Baimena lortzea arazo bat 
da oraindik Gipuzkoako baso-jabe gehienentzat, batez ere 

txikienentzat. Horientzat, lurreko tratamendua bideraezina da 

askotan, tratatu beharreko zuhaitzaren altueragatik, orografiagatik, 
sarbideengatik eta abarrengatik. 

 
Oraingoz, gaixotasun honi aurre egiteko metodo eraginkor 

bakarra Nordoxekin aireko tratamendua da. Hala egiaztatzen 
dute Neiker-ek egindako probek, metodo hori ingurune 

naturalerako kaltegarria ez dela egiaztatu baitute. 
 

Edonork ulertzen du eta logikoa da, gaixotasun bakoitzak 
medikazio espezifiko bat duela. Eta gure mendiak banda 

marroiaren ondorioz jasaten ari diren gaixotasunak, zeinaren 
ondorio nagusia lurraldeko baso-espezie nagusia desagertzea den, 

tratamendu bera aplikatzen jarraitzea eskatzen du: 
erakundeen arteko laguntza jarraitua. 

 

Gaur egun gure artean jarraitzen duen gaitz honen aurrean 
aparteko aurrekonturik ez izateak desorientatu egiten gaitu. 


