
“Harrigarria da gure bazkideek basoa eta basogintzari eusteko 
agertzen dute kemena; jende zoragarria da eta ez zaie behar 
bezala eskertzen”

Gipuzkoako Baso Elkartean 34 urteko ibilibidea egin eta jubilazioari gogoz 
heldu dio. Fernando Otazuak elkarteko zuzendaritza teknikoa uzten du. Egungo
egoerarekin kezkatuta, baina etorkizunerako irtenbideak aurkituko ditugulakoan.

Irailaren 11n Fernando Otazuak Gipuzkoako Baso Elkartean 34 urteko 
ibilbideari agur esan zion. 1986an teknikari gisa sartu zen elkartean  eta orain 
zuzendaritzan ibilbide luzea egin eta gero badoa. “Denbora horretan guztian 
denetik bizi izan dugu”, aitortzen du. Gauza onak eta txarrak. 

Elkartea sortu berria zenekoak buruan ditu. “1983ko uholdeek mendiko pistetan
eragindako kalteei aurre egiteko sortu zen elkartea. Gu sartu ginenean,1986an, 
60 bazkide ginen eta gaur egun 2.700 baino gehiago”, dio harrotasun puntu 
batekin. 

Halere, aitortzen du, zapore gazi-gozoa geratzen zaio bere agurrean. “Gozoa, 
hainbeste urtean lan egin duenak, beti gogoz hartzen duelako jubilazioa; triste, 
aldiz, geratzen zaigun egoerarekin. Bazkideak izorratuta daude. Elkarte eta 
bazkideentzat ahalik eta onena ematen saiatu naiz eta gauza onak nahi nituen 
bazkideentzat, baina izurriteek uzten didaten zaporea txarra da. Ez da 
amestutako agurra”, dio. 



Egoera larrian daude basogintza eta basojabeak, bere ustez, baina irtenbidea 
aurkitu dugulaz ziur dago. “1989ko suteak gauza larria izan ziren, baina hau are
larriagoa da; gurean erabat moldatu den espezieari (intsinis pinua) egiten dio 
kalte. Desagertzekotan dugu zuhaitz hau, izan ere, inork ez baitu birlandatzen 
gaurko egunean”, azaldu du Otazuak. “Nahiz eta zenbaitzuk dioten intsinisa 
espezie exotikoa dela, nire ustez Euskadi eta Gipuzkoako pinu autoktonoa da 
honezkero. Bertako kultura eta industriara erabat egokituta baitzegoen”. 

Beste espezieen aldeko apustua egiteko garaia da. “Argi dago eta horretan ari 
gara basojabeok, baina honelako krisiari aurre egiteko laguntza garrantzitsua 
beharko dugu”, azaldu du. 

“1989ko suteak gauza larria izan ziren, baina hau are larriagoa da; gure 
kultura eta industriara erabat egokitutako espezieari kalte egiten baitio” 

Elkarteko aktiborik onena, bazkideak direla dio. “Harrigarria da benetan gure 
bazkideek basoari eta basogintzari eusteko erakusten duten kemena; aiton-
amonengandik jasotakoari eusteko erakusten duten adorea eta txalotzekoa da 
eta baita zenbait ahalegin eta inbertsio egiten dituzten, birlandaketak, gaur 
egungo zailtasun guztiei aurre eginez”, dio Otazuak. “Jende hori guztia dut 
gogoan. Horrekin geratzen naiz. Lastima da zein gutxi eskertzen dieten euren 
lana gizarteak eta erakundeek; ez dituzte behar bezala baloratzen”, gehitu du. 

Basojabeak, Otazuaren ustez, eredu izan beharko lukete. Gipuzkoako zuhaitz 
azalera guztiaren % 80 basojabe partikularren eskuetan dago eta “halere, beren
lurrak gizarte osoarekin partekatzen dituzte. Jendea askatasun osoz pasatzen 
da beren lursailetatik, perretxikoak jasotzen dituzte eta gainera basojabeari 
bere lana ondo edo gaizki egiten ari den esaten diote; aldiz, hiri eremuko jabeek
hesiekin ixten dituzte euren lurrak. Basojabearen jabetza kontzeptua gizartean 
zabalduko balitz, askoz hobe egongo ginatekeen”, azaldu du. 

“Eta halere, sortzen ari den araudi berri guztiak ez die aitortzen betetzen duten 
funtzioa, egiten duten lana; eta ez ditu ezta errespetatzen ere. Uraz hitz egiten 
badugu, jakinik zuhaitzak ezinbestekoak direla, horretan ere ez zaie inolako 
funtziorik aitortzen. Jende zoragarraia da bertan bazkidetuta duguna. Txapela 
kentzekoa”, dio. 

“Irtenbide berriak eskaini behar dizkiezgu gure bazkideei eta horiek
elkarlanetik eta erantzun kolektibotik etorri behar dute”

Halere, bada etorkizunerako lan eta esperantzarik ere. “Ziur nago egoerak 
hobera egingo duela, gauzak hobe etorriko zaizkigu, baina basogintzari eusteko
irtenbide berriak eskaini beharko diegun gure bazkideei. Eta horiek 
elkarlanetaik eta erantzun kolektibotik etorri behar dute. Hondamendia litzateke 
Gipuzkoako basoa zaintzen duten 9.000 lorazain horiek galtzea. Kalte 
jasanezina litzateke”, gaineratu du.


