
Eukaliptoa berriro aztergai

Gipuzkoan lur eremu oso txikia betetzen du eukaliptoak, nahiz eta azken 
urteetan, hainbat basojabek berau landatzea erabaki duten gaixotutako 
pinuaren ordez. Legebiltzarrak eskatuta, Eusko Jaurlaritzak eukaliptoaren 
inguruko txostena eskatu zien Aranzadi eta UPV/EHU-ko hainbat lagunei. 
Aurretik ere espezie honen inguruan zenbait txosten eginak zituzten pertsona 
hauek eta beren lana uztailaren 30ean zabaldu zen komunikabideetara. 
Ondorioetan, eukaliptoaren kontra egiten dute. Biodibertsitateari eta inguruneari
begira, bertako hainbat zuhaitzen eta epe luzeko beste espezien alde jokatuz. 
Beti ere, alde sozioekonomikoa baloratu gabe. Hori argi uzten du txostenak.

Euskal Autonomi Erkidegoko zuhaitz masaren % 2,6 betetzen du eukaliptuak. 
Eta espezie honen gorakada Bizkaian eman da nagusiki. Zuhaitz honen zura, 
gure gizartean egunero kontsumitzen ditugun ezinbesteko hainbat produktu 
egiteko erabiltzen da eta Euskadiko industria nagusia Hernanin dago. 

Ez gara orain azaltzen hasiko edozein zuhaitz espeziek ingurugiroari egiten 
dion berezko onura. Ezta, zeintzu espezie eta zein arlotan egiten dioten 
mesede gehiago ingurugiroari. Argi dago, aldiz, eukaliptoa, epe laburreko 
espeziea izaki, CO2 zurgatzaile bikaina dela. Eta zelulosa produzitzeko 
lehengaia dela gaur egun. Zelulosa horrekin egiten dituzte gero dendetan 
erosten ditugun pardelak, toallitak, inprimatzeko papera eta beste hainbat. 

Administrazio publikoek egin beharko dute hausnarketa. Eukaliptoak egungo 
gizartean betetzen duen funtzio sozioekonomikoa kontuan izanik, oreka bilatzen
saiatu, edota espezie honen kontra buru-belarri dabiltzanei auspoa eman. 

GEBEk zera goraipatu nahi du: Gipuzkoako basojabeek erakutsi duten ardura 
eta gizartearekiko erantzukizuna. Hauetariko askok, oraindik ere birlandaketak 
egiteko sekulako ahaleginak egiten ari dira, nahiz eta krisiak gauzak oso zail 
jartzen dituen. Eta kontestu horretan, eukaliptoa ez da oharkabean geratzen. 
Talde kontserbazionisten jomugan, kritika latzak botatzen dizkiote etengabe. 
Bestalde, gaur egun errentabilidadea ematen duen gutxienetakoa da.

Eukaliptoak funtzio bat betetzen du gurean eta basojabearentzat beste aukera 
bat baino ez da. Gipuzkoan, esan bezala, gutxi sartuta dago. Kantauri itsasoko 
ertzeko beste edozein lurralderi begiratzea baino ez dago. 

Bestalde, azken urteetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eukaliptoaren landaketak
desinzentibatzeko mekanismo propioak ezarri ditu. Adi: espezie honek ez du 
inongo dirulaguntzarik jasotzen 2008z geroztik. Hau ere behin eta berriz argitu 
beharrean gaude, izan ere, mezu faltsu hori errepikatzen jarraitzen baitute 
hainbat taldek. Eta hori guztiarekin ere, esan behar, Gipuzkoa dela Euskadi eta 
inguruko beste lurraldeen artean, eukalipto gutxien duena, nahiz eta industria 
nagusia bertan dugun.


