
Eukaliptu landaketen azterketa zientifikoa ikuspuntu anitzetik egin beharrekoa da, sarri askotan 

egin ez dena. Zientzia atal bakoitzak ezaugarri desnerdin batzuk azter baditzazke ere, arlo 

batzuetan azterketak elkar gurutzatu daitezke, interpretazio desberdinak emanez. Ikusmolde 

aniztasun eta interpretazio desberdin hauek, giza ingurune bakoitzean eritsi desberdinak 

nabarmentzea dakarte. Azkenik eritsi desberdin hauen talkak, afera sozial eta akats politikoak 

ekar ditzazkete. Azken hauei indarra kendu eta gizartean aurrera-bide orekatuago bat izan 

dezagun, zientzia alor desberdinen parte hartzea eta giza talde desberdinen parte hartze 

konpensatua izango duen lurralde antolaketa garatzea lirateke irtenbide posible batzuk. 

Helburua, gizarteak hain beharrezko dituen eskaera batzuk egoki asetu ahal izatea, eta era 

berean, eukaliptu landaketen basogintza jasangarria ezarri ahal izango diren toki naiz praktika 

egokien bereizketa egitea izango litzateke. Azken batean, kudeaketa egoki mantentzea da 

gakoa, horren menpeko bait dira onura naiz kalte posibleak. 

Bi egunetako bakoitzean, alor multzo desberdin bat jorratu da: 

1. Eukaliptu landaketak erakargarri egiten dituzten ezaugarriak aztertu eta sakondu 

dituzten arloen atala: 

a. Biofindegiak eukaliptu egurraren erabilpen helburu bezala. Euskal Herriko 

unibertsitatean irakasle eta ikertzaile den Jalel Labidi ingeniearitza kimikoan 

doktoreak eskainia. Ohikoa iruditzen zaigun papergintzaz gain, egurrak 

orokorrean eta eukaliptuak konkretuki eskaintzen dituzten aukera ugari eta 

aproposak azaldu ditu. Gure egungo gizartearen behar izanak asetzeko 

eukaliptu egurraren eraldatu kimiko hauek ardatz izan litezke bioekonomia 

zirkular baten ezarpen desiratuan. 

 
b. Eraikuntza eta arotzeria eukaliptu egurraren erabilpen helburu bezala. Santiago 

de Compostelako unibertsitatean irakasle eta ikertzaile den Manuel Guaita 

Nekazal ingenieritzan doktoreak eskainia. Egurrak orokorrean eta eukaliptuak 

konkretuki dituzten ezaugarriek eraginda, erabilpen hauetarako materiale ezin 

hobeak dira. Etorkizunera begira lurrazala basoz eztaltzea komeni zaigu eta gure 

hiri eta eraikinak berauetako egurrez. Eukaliptoarena, bakarra izan gabe, 

kontutan hartu beharreko aukera da. 



 
 

c. Eukaliptuaren basogintza. Santiago de Compostelako unibertsitatean irakasle 

eta ikertzaile den César Pérez mendi ingenieritzan doktoreak eskainia. Eukaliptu 

egurrak erabilpen desberdinak eskain ditzazkeenez, berauetara egokitutako 

basogintza desberdinak proposatu ahal dira. Kudeaketa hauek dagokien 

neurrien barne eginda, jasangarritasuna berma genezake. 

 
d. Eukaliptu landaketen errendimentu ekonomikoa. Padobako unibertsitateko 

spin-off den ETIFOReko Alex Pra baso ekonomian doktoreak eskainia. Baso 

landaketen errentagarritasuna neurtu eta alderatzeko zientzia ikerketa gutxi 

egin dira. Ikerketa horietan, errentagarritasun ekonomikoari baino 

finantzieroari jarraiki, eukaliptu landaketak ikuspegi oparoenetarikoa 

eskaintzen dute hego Europa naiz mundo mailan. 



 
e. Eukaliptuaren erabilpen eta aprobetzamendua. UPV/EHUko Politika publiko eta 

Historia ekonomiko departamenduko irakasle ohoreduna den Rafael Uriarte 

Historian doktoreak bideratutako mahai ingurua. 

 
 

 

2. Eukaliptu landaketak arduraz ikustera eramaten gaituzten arloen atala: 

a. Lurra eta eukaliptu landaketak. Santiago de Compostelako unibertsitatean 

irakasle eta ikertzaile den Rosa María Calvo de Anta biologian doktoreak 

eskainia. Galiziako lurrak izandako Garapen geologikoaren ondorioz oso 

pobreak izan arren, eukaliptoak eskaera gutxiko espezieak direnez oreka baten 

baitan bizi ahal dira berauetan. Ezarritako landarediak, eukaliptuak barne, ez du 

lurra degradatzen, lurrak bere oreka mantentzeko mekanismoak bait ditu. 



Baldintza sentikorretan egindako kudeaketa okerrak dira kaltegarriak eta 

saihestu beharrekoak. 

 
b. Suteak eta eukaliptu landaketak. Andaluziako juntaren INFOCA planeko 

esagutza azterketa eta kudeaketa gune burua den Francisco Senra mendi 

ingenieritzan doktoreak eskainia. Kudeaketa eta mantenu jarrai bat duten 

eukaliptu landaketetako suteek ez dute itzaltzeko arazo berezirik. Ekoizpen 

baldintza eta giza egoera kaskarretan landatu eta garatutakoek aldiz, mozketen 

ondoren bertan behera uztearekin sortzen den sastraka eta zuhaitz bakanen 

arteko nahasmena egotearen ondorioz, itzaltzeko arazoak izateko arriskua 

dakarte. 

 
c. Bioaniztasuna eta eukaliptu landaketak. Euskal Herriko unibertsitateko irakasle 

eta ikerlari den Arturo Elosegi biologian doktoreak eskainia. Bertako basoetako 

bizidunak naiz basoan barrena urak ibaietara doazenez ibaietakoak, landaredia 

jakin bateri esker bizitzera egokitu izan dira.  Landaredia jakin hori 

eukaliptuarekin ordezkatzean edota honekin nahastean, bioaniztasunean 

eragin kaltegarria sortzen da.  



 
d. Gizartea eta eukaliptu landaketak. Santiago de Compostelako unibertsitatean 

irakasle eta ikertzaile den Manuel Marey mendi ingenieritzan doktoreak eta 

Galiziako Xuntaren mendi zerbitzuan lan egiten duen Xabier Bruña Eskualde 

Garapeneko eta Integrazio Ekonomikoko doktoreak eskainia. Gizarte 

inguruaren arabera eukaliptoarekiko ikusmoldea asko aldatzen da. Ikusmolde 

desberdin horiek kontutan hartuz lurralde antolaketa zuzen bat gauzatzea 

ezinbestekoa da. Baina lurralde antolaketa zuzena izan dadin, parte hartze egoki 

bat izan behar du. 

 
e. Eukaliptu landaketen eraginak ingurune eta gizartean. UPV/EHUko Doktoretza 

Eskolako (DOKe) Nazioarteko Harremanen eta Komunikazioaren 

zuzendariordea den Inmaculada Astorkiza ekonomian doktoreak bideratutako 

mahai ingurua.  



 

 

 


