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Baso Erreserba Irudia

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO
BASO ERRESERBEN KATALOGOA
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011. urteak BASOEN NAZIOARTEKO URTEAREN

Baso Erreserben Katalogoa sortzen duen dekretua onartu

izendapena eskuratu du Nazio Batuen partetik. NBE-

aurretik, entzunaldiko eta jendaurrean jartzeko izapide zabalak

ren Batzar Nagusiak basoei buruzko politiken eta Di-

egin ziren. Horietan, besteak beste, mendien jabe diren tokiko

bertsitate Biologikoaren Zaintzaren, Klima Aldaketaren

erakundeei, nekazaritza eta abeltzaintzako sindikatuei, talde eko-

aurkako Borrokaren edo Basamortutzearen aurkako borrokaren

logistei, ehiztari elkarteei eta jendeari orokorrean zabaldu zaie

arteko erlazioa azpimarratzen du Basoen Urte honen hasieran

parte hartzeko aukera Aldundiaren web orrialdearen bitartez.

onartutako Ebazpenean. Onartu egiten du basoek eta beren antolamendu iraunkorrak lagundu egin dezaketela modu adieraz-

Lurralde arabarraren ia erdia mendi publikoa da, Onura Pu-

garrian garapen iraunkorrean eta pobrezia ezabatzean. Lurralde

blikoko Mendi gisa katalogatutakoa. Bestalde, baso naturalak

ezberdinetako gobernu eta erakundeei ere eskatu egiten die

edo erdi-naturalak azalera zuhaizdunaren % 79 dira Araban,

beren jarduerak egoki lotu ditzatela Urtearekin.

gehienbat jabetza publikokoak. Ondorioz, iraunkortasunez kudeatu behar den baso ondare zabala dugu. Kudeaketa iraunkor

Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailak, mendien gaian

horren barruan sartzen da, inolako zalantzarik gabe, balio be-

eskudun den partetik, badu ospakizun honen berri, eta, Basoen

reziko enklabeak, zuhaiztiak eta zonak zaintzearena. Dekretuaren

Nazioarteko Urtearen esparruan, baso arabarrek betetzen duten

arabera, Erreserba batean konpromiso hori tokiaren kudeaketa

babes funtzioa eta biodibertsitatea zaintzearena indartu nahi izan

ezin hobetzat hartu behar da, eta, hasiera batean, mendiaren

ditu. Horretarako, Mendiei buruzko 11/2007 Foru Arauak sortu-

antolamenduaren beste alderdi bat bezala hartu behar da. Ondo-

tako babes irudi berria garatu du, hain zuzen ere Baso Erreser-

rioz, mendi batean Baso Erreserba bat jartzeak ez dakar, hasiera

barena. Gainera, Baso Erreserben finkapenean eta onarpenean

batean, erakunde jabearentzako inolako kalte-ordainik. Hala eta

funtsezko papera ematen zaie mendien jabe diren tokiko erakun-

guztiz ere, Basogintzarako Laguntzen Planaren baitan, dirula-

deei, izan ere, mendi publiko bat Baso Erreserba izendatu ahal

guntza lerroak daude eta horiek mendietako enklabe baliotsuen

izateko funtsezkoa izango da jabe den erakundea ados egotea.

zaintza orekatu eta hari lehentasuna eman diezaiokete. Lerro
horietako bat “Basogintza Kontratua” izena duena da.

Baso Erreserben Katalogoa, Araban sortuberria dena, izaera
administratiboko erregistro publiko bat da. Bertan, Onura Pu-

Arabako Onura publikoko mendietan Baso Erreserbak finkatu

blikoko Mendietan kokatzen diren basoak eta baso inguruneak

eta izendatzea ahalbidetzen duen esparrua sortzen du Foru De-

sartuko dira, baldin eta horien gainean erakunde jabeak eta

kretuak. Behin esparru hori jarrita, jarraikako Baso Erreserbak

Aldundiak konpromisoa hartu badute iraupenari eta zaintzari

Mendien gaian eskudun den saileko diputatuaren Foru Agindu

dagokienez.

bidez izendatuko dira. Dekretua Diputatuen Kontseiluak onartu
ondoren, Nekazaritzako diputatuak foru agindu bat izenpetu du.

Baso Erreserba izenda daitezkeen zonak baso balio altuko

Horren bitartez, sortuberria den Baso Erreserben Katalogoan

basoak edo sistemak dituzten eremuak dira, garapenaren al-

sartzen dira bost Erreserba. Horiek Lurzabal aldizkariaren ale

detik, lekuaren ezaugarriei egokitzapenagatik eta edertasun

monografiko berezi honen orrialdeetan barrena deskribatuko dira.

estetiko edo paisaiakoagatik. Zona bat katalogatzeko arrazoi
ere bada basoak edo sistemak Arabako lurraldearekiko duen

Bost Baso Erreserba horiek luzea eta ederra izatea espero
dugun zerrendan lehenengoak izatearen ohorea dute. Tokiko

adierazgarritasuna.

erakundeen eta Aldundiaren lana izango da katalogo hau elika
Parke Naturalen barruan erreserba integral izendatutako to-

tzen saiatzea, izan ere, inolako zalantzarik gabe, katalogo hori

kietan ez bezala (esku hartu behar ez den naturaltasun altuko

beste tresna bat izango da baso ondare arabar aberatsaren ku-

guneak dira), Baso Erreserbak jatorri naturaleko edo landatu-

deaketa iraunkorrerako.

tako basoak izan ahalko dira, eta baita bestelako baso sistema
batzuk ere. Kasu askotan, giza erabilera jarraituaren emaitza
dira, adibidez angio zaharretatik etorritako ehun urtetik gorako
zuhaitzak. Hori dela eta, kasu askotan Baso Erreserba zain
tzeak, gizakiaren esku-hartzea ahalbidetu ez ezik, hura exijitu ere
egingo du. Esku-hartze horiek mantentze lanak izango lirateke.
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BASO ERRESERBA MOTAK
ARABAN

M

endi arabarretan oso errealitate ezberdineko eremuak daude, eta errealitate horien ondotik Baso
Erreserba izendatzea mereziko lukete. Jarraian
adieraziko diren motak definitu daitezke:

1.- Zuhaitz zaharren multzoak dituzten zonak edo unadak.
Eremu hauek oso garrantzitsuak izan daitezke bertan kokatzen diren zuhaitzen tamainarengatik, ale kopuruarengatik, bizi
luzetasunarengatik, biodibertsitateari dagokionez duten balioagatik, kultura interesarengatik, eta abarrengatik.
Araba lurralde bereziki aberatsa da honelako guneei dagokienez. Horrelako espazio ia guztien jatorria antropikoa da, larretutako mendietan artzaintza egitearen ondotik sortuak. Hazitarako
eta egurretarako erabilera osagarria ere eman izan zaie. Araban
angio zahar zabalen adibideak ere geratzen dira, nahiz eta egun
ez diren erabiltzen. Haren bilakaera anitza izan da, baina oraindik erabilera eta kultura haien lekuko diren zuhaitz zaharrak
mantentzen dira hainbat tokitan.
Zuhaitz zahar horiek pixkanaka hiltzeko joera dute, zuhaitz
gazteen bultzadaren pean. Zenbait kasutan, zuhaitz zaharren
biziraupena luzatzerik egongo da, lehia deuseztatuko duten edo
adaburuak suspertu edo berrorekatuko dituzten basogintzako
esku-hartzeen bitartez.
Bestelako egitura eraketetarantz bilakatzen ari diren angio
zaharrak badaude geografia arabar ia osoaren barrena sakabanatuta, eta espazio horietako askok balio oso garrantzitsua
dute. Nagusi dira Quercus espeziearen larreak, haritz kandugabeekin, ametzekin eta erkametzekin batez ere. Inausitako
pagadien, gaztainondoen edo espezie nahasketa ageri duten
angioen adibide interesgarriak ere badira, ordea.
2.- Gure lurraldean oso ohikoak ez diren bertako baso espezieen adibideak
Espezie batek lurraldean ageri dituen adibide eskas hauen arrazoiak hauek izan daitezke: azalera zabalera mugaturik edukitzea,
bere zabalkunde eremuaren mugan egotea, berariazko urtaro
egoerei eta oso maiz gertatzen ez direnei uztartuta egotea, nekazaritzako beste espezie edo landaketa batzuekin ordezkatua
izana, eta abar.
Talde honen barruan sartuko genituzke hurrengoak bezalako
baso gogoangarriak: Labrazako aleppo pinuaren pinudia, Quercus
petraea-ko toki batzuk zenbait menditan, Acer opalus adibide azpimarragarriak, mendiko haltzadi batzuk, urkidiak, eta abar.
3.- Berroihantze zaharrak.
Horietako asko, egurra ekoizteko edo higadurapean zeuden
lursailak berreskuratzeko landatu ziren hasiera batean. Denborak
aurrera egin ahala, tamaina hain adierazgarria edo balio estetiko
hain garrantzitsua eskuratu dute, pena merezi duela horiek mantentzeak. Horretarako, egurra aprobetxatzeko eraisteetatik libre
utziko dituen “indultu” bat baliatu beharko litzateke.
Arabako landaketa zahar garrantzitsuenak 30. hamarkadatik
datozenak dira, gerra zibila baino lehenagokoak hain zuzen. AraLURZABAL
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bako Foru Aldundiaren eta Udal nahiz Kontzeju arabarren arteko
partzuergoa duten mendiak dira. Julian Etxenike mendi ingeniaria izan zen proiektuaren arduradun mendi horietako gehienetan.
Gaur egun, 80 urte inguruko landaketa horiek eite dotoreko unada
batzuk ageri dituzte.
Kategoria honetan sartzen da ere Albinagoiako radiata pinuaren
unada edo intsinis pinuarena, hain zuzen ere espezie honek Euskal
Autonomia Erkidegoan ageri duen adibide zaharrenetako bat.
4.- Arboretoak.
Horrela deitzen dira interes botanikoagatik, ikerkuntzako interesagatik, paisaiakoagatik, eta abarrengatik eratu ohi diren espezie
ezberdineko zuhaitz bildumak.
Mendi arabarretan badira landare bilduma oso interesgarri batzuk, koniferoenak batez ere. Orain dela gutxiko bildumak dira,
Mendi Zerbitzuaren lehengo buru izandako Manuel Ruiz Urrestarazuk sortutakoak hain zuzen. Bilduma horietatik, Erreserben
lehen zerrenda honetarako proposatzen da Albinagoia mendian
dauden munduko toki ezberdinetako izei bilduma katalogatzea.
Horiek Aldundiaren ondare dira.
5.- Baso eraketak interes geomorfologikoko edo paisaia
intereseko guneetan.
Zenbaitetan, Baso Erreserbaren interesak zerikusi handiagoa du
“edukitzailearekin, edukiarekin baino”. Beste zenbaitetan, berriz, bi
alderdiak elkartu egiten dira mendi paraje bat babestu beharreko ezohiko toki bihurtzeko. Adibidez, interes geomorfologikoko eraketak,
edo ur ibilbideak eta paisaiaren aldetiko balioa duten ibilbide horien
erriberak.
Toki horietako bat Igoroingo Sakana da; bertan, sakanaren
eraketa geomorfologikoaren ikusgarritasuna elkartu egiten zaio
Acer opalusen ugaritasunari. Acer opalus Arabako zona honetan
oso ohikoa den astigarra da, eta, gainera, udazkenean kolore paregabea du.
6.- Lotura balioa duten baso eraketak edo babestutako
edo intereseko espezieen habitaten baso eraketak
Zenbaitetan gertatzen da baso eraketa baten garrantzia edo
mendi eremu batena ez datorrela begi bistan dugun lehenengo
gauza horretatik, alegia, zuhaitz edo zuhaixka eraketetatik, eta bai,
aldiz, eraketa horiek bertan egoteak ematen dituen aukeretatik.
Ohiko itxura eduki dezaketen mendiko edo basoko tokiek lehen
mailako garrantzi ekologikoa eduki dezakete, adibidez prozesu ekologikoak mantentzeko eta biodibertsitatea zaintzeko behar den
korridore ekologikoaren oinarrizko funtzioa betetzeagatik. Aintzat
hartu behar da biodibertsitatea galtzearen arrazoi garrantzitsuenetariko bat, hain zuzen ere, habitaten zatikatzea dela.
Biodibertsitatea mantentzeari uztartuta ere, arriskuan dauden
edo interesekoak diren habitatak zaintzeko garrantzia dago, bai
floraren aldetik, bai faunarenetik. Espazio basatiek, basoek eta
mendiko beste eraketa batzuk arriskuan dauden animaliak eta landareak hartu ditzakete, eta horiek aipatutako espazioak zaintzearen
mendeko dira zuzen-zuzenean. Baso Erreserba bat izendatzeko
beste arrazoi garrantzitsu bat litzateke honakoa.
Maiatza 2011
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BASO ERRESERBAREN IRUDIAREN
ETA BERE KATALOGOAREN BEREZITASUNAK
a)

Baso Erreserba modura katalogatu daitekeen

hainbat tokiren alderdi komuna da jatorri antropikokoak
izatea. Hau da, horiek existitzea gizakiaren jardunaren ondotik dator. Babestutako beste espazio batzuen araudian
alderantziz gertatzen da, jatorri naturaleko eta esku-har
tze gutxiko espazioak zaintzera zuzentzen baitira gehiago.
b)

Aurrekoarekin lotuta, espazio hauetako batzuk

mantentze lanak behar dituzte. Horrek esan nahi du
ZAINTZA AKTIBOKO espazioak direla.
c)

du horietan, zaintza ekintzak baso kudeaketaren kanpo
geratzen den eremu batetik planeatzen dira.
d)

Estatu eta Arabako legezko figura hau erabat jus-

tifikatuta dagoen arren, bi tokietako araudiak oso berriak
dira eta, ondorioz, Baso Erreserbaren figuraren sorrera
proposamen berritzailea da estatu nahiz autonomia
erkidego mailan.
e)

Baso Erreserbaren izendapenean, protagonis-

mo handia ematen zaie mendien jabe diren tokiko

Mendiei buruzko Foru Arautik abiatuta Baso Erre-

erakundeei, jabari publikoko mendien kudeaketako kide

serbaren irudia sartzeak esan nahi du esplizituki onartu

diren partetik. Haiek dira Baso Erreserbaren eraketa onar-

egiten dela zaintza mendien kudeaketaren barruan

tu behar dutenak Aldundiak izendapen hori egin ahal izan

dagoen lana dela, kudeaketa zaintzaren aurka jartzeko

dezan eta, ondoren, Kudeaketa Plana onartzen dutenak

joera duten bestelako eredu batzuen aurrean. Azken ere-

ere badira.

Albinagoiako Baso
Erreserba

Arimotxiak
Baso Erreserba

Baso
Erreserba

Dueñaseko
Pinudia

Igoroingo Baso
Erreserba
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Baso Erreserba
Munduko zuhaitzak
A l b i n a g o i a ko B a s o E r r e s e r b a n i n t s i n i s p i n u ko a l e o s o
helduetatik hasi eta orain urte gutxi batzuk landatutako
ezkutuko tokietako espezieetara iritsi bitarteko aleak
top a d a it ez ke.

Baso Erreserba honetan argi eta garbi
bereizten diren hiru zati nabarmentzen
dira. Horietatik bi konifero eta hostozabal espezie ezberdinen bildumekin eratuta daude. Aldiz, hirugarren zonaren
ezaugarria da intsinis pinuaren (Pinus
radiata) Arabako Lurralde Historikoko
masa zaharrena bertan azaltzea.
Bi arboretoek lore eraketa ezberdinak
ageri dituzte, beraz, horietako bakoitzak
berezko izaera du. Lehenengoa eratzen
duten espezieek 15 urtetik beherako
landaketa bat eratzen dute; bertan,
espezieen zonifikazio argia nabari da.
Bigarrena nahiko naturalizaturik dago,
eta, zonen arabera espezie ezberdinak
bereizterik badago ere, hostozabalak
eta koniferoak nahiko nahastuta daude.
Baso Erreserba honen hirugarren zatia
intsinis pinuaren (Pinus radiata) oinek
eratzen dute; horiek aspaldi igaro zuten
espeziearen heldutasunaren adina eta
eite ikaragarria ageri dute gaur egun.
Intsinis edo radiata pinuen (Pinus radiata) aleak, neurri paregabekoak
LURZABAL
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Albinagoiako Baso Erreserba
et a abar. Haziak Arabako Foru
Aldundiaren mintegietan landatu
ziren, ondoren mendi honetako
lurzatietara eramateko.
20 URTEKO ARBORETOA

E

uskal Autonomia Erkidegoko baso eremua, orokorrean, eta Arabakoa, bereziki, ezin da ulertu azken
hamarkadetan egin diren landaketak gabe. Koniferoen espezieak
hostozabalak baino gehiago erabili
dira xede honetarako, nahiz eta
aldea txikiagoa den Arabako
Lurralde Historikoan. Arrazoia,
besteak beste, mendien azalera
pribatua portzentaje txikiagokoa
izatea da. Egungo Baso Erreserba
Aramaioko Udal Mugartean koka
tzen da, 748 “Albinagoia” Onura
Publikoko Mendiaren barruan.
Albinagoiako Baso Erreserban argi
bereizitako hiru eremu antzeman
daiteke, nahiz eta guztien ezaugarri den eraketarako gizakiaren
esku-hartzea behar izan zutela.
ARBORETO GAZTEA
Zona zabalena bat dator orain 10
urte landatutako arboretoarekin,
eta espezie aberastasun eta konplexutasun handiena ageri duena
da. Erreserbaren mendebaldeen
kokatzen den tokian dago, eta
bere azalera 22 ha ingurukoa da.
Bertan, 46 espezie ezberdin ikus
daiteke; horietatik 38 koniferoak
dira eta gainerako 8ak hostozabalen espezieak.
Lehenengo landaketa 1999. eta
20 0 0. urteen artean egin zen.
2004. urtean, hutsarteen betetze
garrantzitsu bat egin zen eta, or6

dudanik aurrera, birjartze osagarri
txikiekin osatzen jarraitu da.
Jardun horiek guztiek lagundu
egin diete espezieei garapen
egoera ezberdinak edukitzen.
2009. urtearen amaieran,
sastrakaz garbitzeko lanak et a
ongarritzekoak egin ziren. Egun,
tratamendu horiek oin gehienen
hazkundean eduki dituzten eragin
onuragarriak ikus daitezke.
Ingurune honetan ageri den flora
aniztasun handiak eragin egiten
du landaketa hauek toki paregabea izatea munduko toki ezberdinetatik etorritako baso espezieak

Hurrengoak bezalako
toki hain ezberdinetatik
etorritako espezie
exotikoak daude: Estatu
Batuak, Kanada, Txina,
Himalaia, Balkanak,
Kaukaso, Japonia,
Europa erdialdea, Korea
ikusteko. Bilduma hau Mendi
Zerbitzuaren garai bateko buru
izandako Manuel Ruiz Urrestarazuren ideia izan zen, eta, bertan,
hurrengoak bezalako toki hain ezberdinetatik ekarritako espezieak
daude: Estatu Batuak, Kanada, Txina, Himalaia, Balkanak, Kaukaso,
Japonia, Europa erdialdea, Korea,
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Erreserbaren ekialdeen kokatzen
den zonan dago, eta 6,45 ha-ra
iristen den azalera adierazgarria
du. Ezaugarri fisiografikoak ez dira
lehen aipatut ako arboretoaren
kasuan bezain iraunkorrak, eta,
gutxi gorabehera, 1987. urtean
landatutako espezieetatik hasi,
paraleloki garatzen joan diren bertako espezieetara iristeraino topa
daiteke bertan. Espezieen kokapena oso heterogeneoa da, eta
arboreto honetan barrena egindako ibilbidean espezie bakarreko
masetatik hasi eta familia, genero
eta espezie ezberdinak nahasten
diren zonetara iristeraino topa
daitezke. Espezieen kokapena oso
heterogeneoa da, eta arboreto honetan barrena egindako ibilbidean
espezie bakarreko masetatik hasi
eta familia, genero eta espezie ezberdinak nahasten diren zonetara
iristeraino topa daitezke.
A z p i m a rr a t ze ko a d a h u rr e n g o
espezie hauen agerpena: Urkiak
(Betula sp.), Izeiak (Abies sp.),
Gorostiak (Ilex aquifolium),
Gaztainondoak (Castanea sativa),
Gereziondoak (Prunus sp.), Lawson altzifrea (Chamaecyparis
lawsoniana), Elorri zuriak (Crataegus monogyna), Pagoak (Fagus
sylvatica), Ipuruak (Juniperus
cummunis), Alertzeak (Larix sp.),
Udareondoak (Pyrus sp.), Larizio
pinuak (Pinus nigra), Intsinis pinuak (Pinus radiata), Basapinuak
(Pinus sylvestris), Ametzak (Quercus pyrenaica), Bertako haritzak
(Quercus robur), Sahatsak (Salix
atrocinerea), Sekuoia luzeak (Sequoia sempervirens) edo Idi-bihotz
arbolak (Liriodendron sp.).
Landatutako espezieak badauden
arren, masen itxura nahiko naturalizatutakoa da sastrakadi agerpen
h a n d i a k E rr e s e r b a r e n a l d e r d i
honetatik ibiltzea zailtzen duen
tokian.
LURZABAL
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INTSINIS PINU HELDUEN MASA
Lehen arboretoaren ingurumarietan,
ekialderantz, topa daiteke, eta hiru
zatietatik zabalera gutxienekoa da,
izan ere, gaur egun ez da 3,73 ha-tik
pasatzen.

Intsinis pinu
garaiena 44 metrora
iristen da, eta
lodiera handieneko
zuhaitzaren
perimetroa ia 3 metro
eta erdikoa da.

horrek masa honen izaera berezia
azpimarratzen du.
Masa honen beste alderdi adierazgarrienetako bat oraindik bizirik dauden
180 oinen tamaina ikaragarria da.
Pinu altuena 44 metrora iristen da,
eta oraindik zutik dauden oin guztien
batez bestekoa 35,23 metrotan
kokatzen da. Aitzitik, alderdi azpimarragarriena zuhaitzen perimetroari
dagokiona da, izan ere, lodiera handienekoak 3,33 metro ditu (106 cmko diametro normala) eta oin guztien
batez bestekoa 2,36 metrokoa da
(75,16 cm-ko diametro normala).

Zonaren ezaugarria da intsinis
pinuaren masa bat agertzea (Pinus
radiata); masak, gutxi gorabehera, 80
urte ditu, eta Euskal Autonomia Erkidegoan ia inoiz lortzen ez diren ezaugarriak ematen dizkio horrek. Masa
hau espezie honen masa zaharrena
da Arabako Lurralde Historikoan, eta
bertako zuhaitzek beste masa zabalago baten barruan kokatzen ziren, 26
ha ingurukoa zen masa baten barruan
hain zuzen. Masa hori 1930. urtean
landatu zen eta, gehien bat, 1998.
urte aldera moztu.
Euskal Autonomia Erkidegoan,
espezie honen mozketa txandak
aldatuz joan dira merkatuko baldin
tzen arabera. Edonola ere, 30-40 urte
inguruan mantendu izan da beti, eta
LURZABAL
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Albinagoiako Baso Erreserba
Masaren egoera 1968. urtean

Masaren egungo egoera

Aramaio

Albinagoiako Baso Erreserbaren kokalekua
Albinagoiako Erreserbara Olaetako udalerritik iritsi daiteke. Bidea mendizale ugarik erabiltzen du,
udalerri horretatik Urkiolako Parke Naturalera doan baso bidearekin gurutzatzen delako.
Erreserbara Olaetako udalerritik iristeko, herriko elizaraino
iritsi behar da. Haren parean, eta Gasteiztik datorren errepidea gurutzatuz, lehenengo metroak asfaltaturik dituen pista
bat irteten da. Hartatik kilometro bat-edo eginez, abereen
tzako langa batera iritsiko gara.
Metro batzuk aurrerago, bidegurutze bat dago. Ezkerraldetik doan bidea hartuz gero, arboreto gazteenera eta in
tsinis pinuaren (Pinus radiata) masa heldura iritsiko gara
kilometro bat egin eta gero. Aldiz, eskuinaldeko pista aukeratuz gero, kilometro bat baino pixka bat gehiago egin beharko da ekialdeko arboretora iristeko, hain zuzen ere mendebaldekoa baino helduagoa den horretara iristeko.
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Dueñaseko Pinudiaren Baso Erreserba

DUEÑA SEKO PINUDI A ren
Baso Erreserba
Baso paregabea
Dueñaseko Pinudia aleppo pinuaren (Pinus halepensis)
baso masa natural bakarra da Araban nahiz Euskal
Autonomia Erkidego osoan, eta, gainera, Iberiar
Penintsulako ipar-mendebaldeen kokatzen den pinudia da.

Aleppo

pinua

(Pinus

halepensis)

“Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian
Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko
Zerrendaren” azkeneko alean jaso da,
kalteberen kategoriarekin. Espezie nagusi honetaz aparte, Baso Erreserbak
flora mediterraneoaren aniztasun interesgarria ageri du. Bertan, azpimarra
tzekoa da abaritzaren (Quercus coccifera), ipuruaren (Juniperus oxycedrus)
eta, ale gutxiagotan, artearen (Quercus
rotundifolia) agerpena.
Zuhaixken geruzaren barruan, erromero (Rosmarinus officinalis), izpiliku
(Lavandula sp.), ezkai (Thymus mastichina), txilar (Erica sp.), isats (Genista
sp.), azeri mahats (Arctostaphylos uvaursi) nahiz bestelako espezie mediterraneo batzuk ikus daitezke.
LURZABAL
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Dueñaseko Pinudiaren Baso Erreserba

D

ueñaseko Pinudia egurretarako aprobetxatu izan
den basoa da, bakankako
metodoaren bitartez.
Ereiteko eremuak lortzeko pinudiaren hegoaldeen kokatzen den
zona luberritu zenetik, 1947. urte
aldera, pinudiaren gainerako zatia
ere ordura arte aprobetxatu izan
zen moduan aprobetxatzeari utzi
zitzaion.
Urte horretan, Labrazako familien
artean bi anega eta erdi (4 anega
= ha 1) banatu ziren hegoaldeen
kokatzen zen zonan. Helburua nekazaritzarako eraldatzea izan zen.
Lurzati horietako egur aprobetxa-

mendua familia bakoitzak egin
zuen nekazaritzako lur bihurtu
aurretik. Lursail batzuk luberritu
g a b e g e r a tu z i r e n , j a b e e k e z
zutelako hori egiteko interesik.
Ondorioz, zona horietan geratu
ziren pinu oin zaharrak.

Une horret atik aurrera, masak
eduki duen aprobetxamendu
bakarra zuhaitzen mozketa isolaturen bat izan da.
Nekazaritzako lur gisa edukitako
etekin eskasak luberritutako lurrak
abandonatzea eragin zuen, eta horrek aleppo pinua (Pinus halepensis), ipurua (Juniperus oxycedrus),
artea (Quercus rotundifolia) eta
abaritza (Quercus coccifera) modu
naturalean berriro sartzearen alde
egin zuen.
Egun bertan existitzen den zuhaitz
azalera handiena birsortze naturaletik etorritakoa da, nahiz eta baden zona bat, ipar-mendebaldera,
arrakastaz berroihandurikoa 1992.
urtean.
Gaur egun, Dueñaseko Pinudiaren
aprobetxamendu nagusia ehizarena eta aisialdiarena da. Ingurune
honetan bat egiten duten ehiza
espezie nagusiak orkatza eta basurdea dira. Bestalde, Labrazako
eta inguruko herrietako auzotar
askok ohiko ibilbide gisa dute
zona hau.
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Dueñaseko Pinudiaren Baso Erreserba

Joan Mikel Martinez
Argomaniz jaunari,
Labrazako Administrazio
Batzordearen
lehendakari, egindako
elkarrizketa
Zer iruditzen zaizu Dueñaseko
Pinudia Baso Erreserba gisa
sartzea?
Uste dugu oso neurri interesgarria
dela. Arabako Foru Aldundiaren
Mendi Zerbitzuaren ekimen bezala
sortu zen, eta uste dugu probetxu
handikoa izango dela, bai pinudiarentzat, eta baita herriarentzat ere.
Zeintzuk uste duzu direla Baso
Erreserbaren balio nagusiak?
Paisaiaren balioa, herritik pinudiaren bista zoragarria dugulako.
Bestalde, botanikaren aldetik ere
oso interesgarria da, klima mediterraneoaren eta atlantikoaren hasieraren arteko mugan dagoelako.

Nola uste duzu eragingo diola
Erreserba izendapenak Labrazari?
Guk pinudia maite dugu, beraz,
Erreserba izendapenak zaintza eta
irisgarritasun hobea ekarriko baditu, hori ona izango da guztiontzat.
Horrek aukera ematen du paseoak
eta ibilbideak egiteko pinudian barrena, eta azpiegiturak edukitzea
ere ahalbidetzen du. Hor dugun
arren eta hartaz goza dezakegun
arren, ezezaguna da apur bat;
beraz, neurri honekin ziur nago
berraurkitu egingo dugula.
Zer eragin uste duzu eduki duela Erreserba izendapenak baso
masaren gainean? Abantaila eta
eragozpen nagusiak
Hasteko, uste dugu abantailak
izango direla guztiak. Pinudian
egun egiten ez den zaintza behar
bezala kudeatzen bada, horrek
mendiaren onura eragingo du.
Zure ustez, horrelako neurriak
beharrezkoak al dira gure ondarea zaintzeko?

Noski baietz, herrietan ez ditugulako baliabideak horrelako masak
zaintzeko, eta Baso Erreserbaren
izendapenarekin posible izango da
kudeaketa egokia egitea eta hori
onuragarria izango da bai pinudiarentzat, bai herriarentzat.
Ba al zenekien Labrazako Pinudia Iberiar Penintsulako iparmendebaldeen kokatzen den
pinudi naturala dela?
Bai, badakigu, eta, egiatan, nik
ahal dudan bakoitzean harrotasunez esaten dut.
Pinudiarekin zerikusia duen
oroitzapen, bizipen edo pasadizoren bat ba al duzu?
Pinudiari diogun maitasuna erakusten duen adibide bat herriko Aisialdi eta Kultura Elkartea da, Alepo
izena duena, aleppo pinuak latinez
duen izenaren ohorez. Elkartea
1991. urtean sortu zen, eta horrek
erakutsi egiten du aleppo pinua
gure nortasunaren alderdietako
bat dela.

Noiz erabaki zenuten Dueñaseko
Pinudia Erreserba modura sar
tzea?
Zonako basozainaren ekimenaren
ondotik, ideia hau planteatu baitzigun. Ideia oso interesgarria iruditu
zitzaigun, eta Mendi Zerbitzuarekin prozesuari ekin genion, Baso
Erreserba izenda zedin.
LURZABAL
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Dueñaseko Pinudiaren Baso Erreserba
Masaren egoera 1968. urtean

Masaren egungo egoera

Oyón

Dueñaseko Pinudiaren Baso Erreserbaren kokalekua
Labraza herriko aparkaleku publikotik pinudiaren panoramika zoragarria
dago. Toki horretatik abiatuta, plazaren eskuinaldera 40 metro ingurura
dagoen bide batetik behera egin behar da. Errepidera iristerakoan, beherantz egiten jarraitzen da 100 metro inguru. Ondoren, ezkerraldean
kokatzen den asfaltatutako pista bat hartuko da, hain zuzen ere muino txiki bateraino daramana.
Toki garaienera iristerakoan, pinudiaren bista zoragarriez gozatzerik dago berriro ere. Almendrondoen artetik egiten da behera, toki
horretan hasten den eta ibairaino doan bidexka batetik. Ibaia guru
tzatu egin behar da harriz eratutako igarobide batetik, eta, ondoren,
pinudian sartuko gara.
Gaur egun ez dago pinudian barrena abiatzeko seinaleztatutako
ibilbidetik, nahiz eta bertan dauden nekazaritzako bide eta pistak
aprobetxatuz Baso Erreserbaren zati handi bat egin daitekeen oinez.
12
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Igoroingo Baso Erreserba

IBasogo
r
oin
go
Erreserba
Kolore anitzeko hormak
Igoroingo Baso Erreserbak sekulako paisaia du, bere
sakanaren sakonerari eta hormak estaltzen dituzten
astigar eta pago baso ederrei esker. Landaredia, ura eta
jada desagertuta dagoen herri baten oihartzuna entzun
dait e z ke s akan z o ragarri honetan.

Igoroingo Baso Erreserbak sekulako paisaia du, bere sakanaren
sakonerari eta hormak estaltzen
dituzten astigar eta pago baso
ederrei esker. Landaredia, ura eta
jada desagertuta dagoen herri
baten oihartzuna entzun daitezke
sakan zoragarri honetan.

Landarediari dagokionez, asko
dira ingurune honetan ageri diren
eta udaberriko kolore paregabea
ematen dioten baso espezieak.
Espezie horien guztien artetik, az-

pimarratzekoa da astigarra (Acer
opalus) bezalako bertako baso espezie baten ugaritasuna. Astigarra
oso ohikoa da zona honetan, baina ez Arabako gainerako tokietan.

Igoroingo Sakana balio geomorfologiko eta paisaiako balio
handiak ageri dituen enklabea da.
Ingurune honetan, bai sakana, bai
floraren aniztasuna elkartu egiten
dira, ikusgarritasuna eta probintzia
arabarraren gainerako tokietan nekez ikus daitekeen berezitasuna
emateko.
Paisaiaren ikuspegitik, azpimarratzekoa da kareharriko ebakien
edertasuna, Musitu errekaren
ibiliak eragiten dituen ur jauziekin
apainduta.
LURZABAL
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Igoroingo Baso Erreserba
Manuel Ruiz Urrestarazu Mendi
Zerbitzuko garai bateko buruak
pentsatutako espezie ezberdinen
landaketa batzuk ere badira.
Hegoaldeko flora naturalaren
artean, azpimarratzekoa da astigarraren (Acer opalus) ugaritasuna
nahiz gurbe zuriarena (Sorbus aria)
eta ametzena (Quercus pyrenaica). Iparraldean, pagoak (Fagus
sylvatica) bere edertasun guztia
erakusten du eta pinu orbanen baten laguntza ere badu. Haranaren
hondoan, erriberako landarediak
lurraldea banatzen du larizio pinuen (Pinus nigra) landaketen eta

I

goroingo sakana oso ezezaguna da Erreserbaren ingurunetik urrun bizi diren arabar
gehienentzat. Gure geografian
jende ugari hartzen duen tokiren
batetik ez da igartzen bere bikaintasuna, eta bere edertasun osoa
ikusteko sakanaren sarreran kokatu behar gara.
Ba s o E r r e s e r b a h a u A r r a i a Maeztuko udal mugartean dago,

Sakan honetan dago
Arabako astigar
(Acer opalus) baso
zabalenetako bat

ibilbide osoan zehar jarraitzen du
bidearekin.

beste landaketa exotiko batzuen
artean. Aniztasun horrek guztiak
kolore leherket a bihurtzen du

Edert asun naturalaz gain,
haranaren hondoan bere garaian
Igoroin herria izan zenaren hondakinak ikus daitezke. Horien guztien
artetik, azpimarratzekoak dira
errota zahar baten hondakinak,
eta azpimarratzekoak dira haiek
hobeki mantendu direnak direlako.

sakana udazkena iristen denean.

Igoroingo sakana enklabe paregabea da, flora anitzeko bertako
masarekin. Bert an, azpimarra
tzekoak dira hostozabalak, eta

da Euskal Autonomia Erkidegoko

Erreserba hau astigar ale gehieneko toki bat da Araban (Acer opalus), eta espezie bakarreko unadak
eratzera ere iristen dira. Espezie
hau masa mistoetako bigarren
mailako espe=zie gisa ageri ohi
gainerako tokietan. Hemen, ordea,
espezie bakarreko talde txikietan
aurki daiteke.

eta 747 “Igoroin” Onura Publikoko
Mendi osoa hartzen du. Mendi
horren gaineko jabetza Arabako
Foru Aldundiarena da.
Azpimarratu behar den lehenengo gauza bere bi mazelen
ebakidurak eta malda malkartsua
dira. Baso Erreserbaren ingurumarietan lehenengo ur jauziak
ikus daitezke, oso ederrak. Behin
haren barruan, ibaia lasaiago doa.
Hala ere, horrek ez du esan nahi
bere balio estetiko edo ekologiko
handia galtzen duenik. Ibai horrek
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Igoroingo Baso Erreserba
Baso Erreserban ikusi eta gozatu daitezkeen bertako espezie nagusiak
jarraian datorren taulan jaso direnak dira:
Fagus sylvatica		
Quercus faginea
Fraxinus excelsior
Acer opalus		
Acer campestre		
Ulmus glabra		
Sorbus aria		
Sorbus aucuparia
Salix incana		
Salix cinerea		
Crataegus monogyna
Rosa canina		
Rubus fruticosus
Corylus avellana		
Lonicera periclymenum
Genista hispanica
Erica vagans		
Sambucus ebulus

Amelanchier vulgaris
Juniperus communis
Cornus sanguinea
Viburnum lantana
Clematis vitalba		
Ranunculus spp.
Hedera helix		
Urtica dioica		
Lotus corniculatus
Dorycnium suffrutic.
Trifolium spp.		
Mentha pulegium
Chlora perfoliata		
Plantago major		
Knautia arvensis
Malva moschata		
Viscum album
Vicia spp.

Oenanthe crocata
Artemisia camphorata
Taraxacum officinale
Hieracium pilosella
Thalictrum spp.
Campanula pusilla
Lavandula spica
Teucrium pyrenaicum
Carlina acaullis
Euphorbia angulata
Juncus glaucus
Colchicum sutumnale
Anthemis nobilis
Dianthus superbus
Pteridium aquilinum
Origanum vulgare

Espezie exotikoen landaketek berezitasun garrantzitsua eragiten dute
mendi honetan. Bertan, azpimarratzekoak dira koniferoak hostozabalen
gainean negu garaian, izan ere, nagusi den marroiaren aldean kolore barietate bakarra eratzen dute. Espezie hauetako batzuk Himalaia bezalako toki
hain urrunetatik ekarritakoak dira, eta jarraian adierazi den taulan jaso dira:
Abies pectinata o alba
Quercus rubra		
Abies concolor		
Fraxinus americana

LURZABAL

Pinus jeffreyii		
Abies nobilis		
Pinus griffithii		
Pinus nigra austriaca

Abies grandis
Picea stchensis
Abies religiosa
Acer pseudoplatanus
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Igoroingo Baso Erreserba
Masaren egoera 1968. urtean

Masaren egungo egoera

Arraia Maeztu

Igoroingo Baso Erreserbaren kokalekua
Igoroingo Baso Erreserbak bi sarbide nagusi ditu, bata Erroitegi herritik eta, bestea, Musitu herritik. Jende
asko hartzen duten eta ongi seinaleztaturik dauden ibilbideak dira, izan ere, BTTko MT 13 ibilbidearen eta PR
A-61 “Ibilbide zirkularra Arabako Mendialdean” delakoaren zati da. Abiapuntu gisa bi udalerri horietatik edozein
hartuta, joan-etorria egiteko eta inguruneaz gozatzeko bide sinple bat edukiko dugu.
Beste aukera bat hau da: Igoroingo Sakanetik abiatzea, Erroeta herrira daraman desbiderapena hartzea eta
ibilbide zirkular interesgarri bat egitea.
Sakanera sartzeko Erroitegi herritik, Erroetaranzko irteera hartu behar da 250 metro ingurura, eta, ezkerraldetik, ur andel
batera daraman pista bat topatuko du. Bide hori hartuko dugu,
PRren pinturekin eta BTTren plakekin adierazita dagoena, eta
andelera iritsiko gara. Ondoren, zereal soroa inguratu beharko
da, eta, jada adierazitako seinaleak jarraituz, sakanean sartuko
gara. Toki honetatik aurrera bidexka jarraituz, Baso Erreserbaraino iritsiko gara.
Musitutik, berriz, herriaren ekialdetik irten behar gara, pista
zabal bat hartu (PR eta BTT ibilbideen seinaleztapenekin ere
adierazia), eta, kilometro baten inguruko ibilbidea egin eta gero,
Baso Erreserbaren mugara iritsiko gara.
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Arimotxeen eta Arimotxien Baso E.

ARIMOTXEEN eta ARIMOTXIEN
Baso erreserbak
Erraldoien basoa
Arimotxeen eta Arimotxien Baso Erreserbak
adierazgarriak dira bertan lodiera paregabeko eta
ehun urtetik gorako haritzak ageri direlako. Horiek
eite harrigarriak dituzte, gizakiak hainbat mendetan
e g in d a ko m o z ket en o n d orioz.

Arimotxeen eta Arimotxien Baso Erreserben ezaugarria da ehun urtetik gorako zuhai
tzak edukitzea. Horiek tamaina handiagatik
dira nabarmenak.
Bi erreserbak mugakide dira beren artean,
baina herri ezberdinetakoak dira: Arimotxeen
B.E. Munain herrikoa da eta Arimotxien B.E.,
aldiz, Okarizekoa. Arrazoi hori dela eta, bi
erreserbak bat bakarra eratuko balute bezala
deskribatzen dira, izan ere, ezaugarri ugari dituzten komunean.
Zuhaitz hauek paregabe bihurtzen lagun
tzen duen elementuetako bat hau da: hainbat
hamarkadan zehar lepatu egin dituztela, egurretarako edo ikatzetarako erabiltze aldera.
Ohiko jardunbide horren ondotik, zuhaitzek
“zutargien” itxura hori hartu zuten eta horrela iritsi dira guganaino.
Ale hauek benetako monumentu natural
dira, eta erreserba natural zoragarriak dira
biodibertsitatearentzat.
LURZABAL
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Arimotxeen eta Arimotxien Baso E.

A

rimotxeen Baso Erreserba Donemiliagako Udal
Mugartean dago, eta 633
“Narzuca” OPko Mendia
hartzen du, Munain herrikoa hura.

Bestalde, Arimotxien Baso Erreserba Donemiliagako Udal Mugartean dago, eta 622 “Gavilamendi”
OPko Mendia hartzen du, Okariz
herrikoa hura.
Benetako erraldoi hauen artean
espezie ugarienak bertako haritza
(Quercus robur) eta erkametza
(Quercus faginea) dira. Erreserben
izenak euskarazkoak dira, eta biek
dute esanahi berdina: “moztutako
haritzak”.
Baso erreserba hauetan topa
daitezkeen ale izugarriak naturaren
benetako altxor dira, gaurdaino iri
tsi direnak gure arbasoek basoekin
edukitako erlazio zabalaren isla.
E h u n u r t e t i k g o r a ko z u h a i t z
hauetatik gehienak bertako hari
tzak (Quercus robur), erkametzak
(Quercus faginea) edo espezie horien oin hibridoak dira. Halaber, pagoa (Fagus sylvatica) eta astigarra
(Acer campestre) bezalako beste
espezie batzuen aleak ere badira,
nahiz eta proportzio txikiagoan.
O k a r i ze ko Ba s o E r r e s e r b a n
daude lepatutako ale hauetatik gehienak, izan ere, horien ia bi heren
bere barruan kokatzen dira. Bestalde, Munainen ageri dira dimentsio
adierazgarrieneko aleak. Zuhaitz
hauen batez besteko garaiera 16
metrokoa da, Okarizeko zuhaitzen
14 , 2 m e t r o e n a u rr e a n . G a u z a
bera gertatzen da perimetroari
dagokionez; izan ere, Munainen
4,60 metroak gainditzen diren
bitartean, Okarizen ez dira 4,10
metrora iristen batez beste.
Sekulakoak izateaz gain, zuhaitz
hauek flora eta fauna aniztasun
ikusgarria ezkutatzen dute, eta,
ondorioz, baso hau biodibertsitatearen benetako altxor bat da
et a inguruneari sekulako balio
ekologikoa ematen dio. Azken urte
18

hauetan guztietan, balio hauek
natura maite duten pertsona askoren interesa piztu dute, eta baita
komunitate zientifikoaren interesa
ere.

netak, otsoak, erbiak, basurdeak
eta orkatzak bezalako ugaztunen
aztarnak erregistratu dira eta begiztatu ere begiztatu dira.

Aurrekoaren emaitza modura,
goroldio, garo, onddo edo kakalardo aniztasun handia topatu da,
eta horiek Araban edota Iberiar
Penintsulan aurki zitezkeenik ezezaguna zen.

Mikrofaunari dagokionez,
kakalardo espezieen kopuru
adierazgarri bat topatu da, 100etik
gora. Horien artean, arkanbelea
(Lucanus cervus) eta Rosalia alpina dira azpimarragarri.

Ehun urtetik gorako
zuhaitz hauetatik
gehienak bertako
haritzak edo
erkametzak dira
Lepatutako zuhaitz ikusgarriez
gain, baso erreserba hauek oihanpe aberatsa dute, nagusiki elorri
zuriarekin (Crataegus monogyna),
gorostiarekin (Ilex aquifolium),
txilarrarekin (Erica sp.) eta laharrarekin (Rubus sp.) eraturikoa,
eta horrek zaildu egiten du joanetorria bideetatik kanpo. Aitzitik,
aldi berean, babesleku eta elika
tzeko toki bezala balio du bertako
faunarentzat.

Munain herritik gertuen kokatzen den zonan, Arimotxeen Baso
Erreserbaren barruan, larre zona
handi bat dago, eta abereak bertan bazkatzen dira. Ehun urtetik
g o r a ko z u h a i t ze n b i d ex k a e t a
Zadorraren iturriena Erreserba
hauetatik igarotzen dira, eta horiei
esker basoa ezagutzerik dago.
Gainera, aisialdiko zona bat ere
bada, ezin hobea bidean geldialdia
egiteko eta indarberritzeko.

Ingurune honetan 107 hegazti
espezie ikustera iritsi dira. Halaber, lepazuriak, azkonarrak, katajiAle Berezia
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ginen, eta Erreserba gisa sartzea
eskatzeko Kontzejuaren behin betiko onarpena 2010eko otsailaren
26an etorri zen.
Nola uste duzu eragingo diola
Erreserba izendapenak zure
udalerriari?
Uste dugu herrian bertan
berez ez duela aparteko eraginik
edukiko. Baina bai edukiko duela
eraginik haritzen Kudeaket an,
masa mantentzeko eta zaintzeko
baliabideak jarrai ahal dira-eta.

Manuel Gartzia
Gonzalez jaunari,
Munaingo A.B.ko
lehendakari,
egindako
elkarrizketa
Zer iruditzen zaizu Munaingo
b a s o a B a s o E rre s e r b a g i s a
sartzea?
Beharrezkoa zen basoa Erreserba gisa sartzea, izan ere, masan
gizakiak esku-hartze artifiziala
duela ikusi dugu eta, erabilera hori
bertan behera utzi zenetik, basoa
are abandonatuago dago. Horrega-

tik, Baso Erreserbaren irudia ezin
hobeki dator mendiak behar duen
erabilera eta zaintzarentzat.
Zeintzuk uste duzu direla Baso
Erreserbaren balio nagusiak?
Munaingo basoak bere baitan
gordetzen duen altxor handiena
lepatutako zuhaitzen pilaketa hain
altua edukitzea da. Ahaztu behar
ez dena, ezta ere, luberrien zona
da, biodibertsitate nahiko garrantzitsuko multzo bat da-eta.
Noiz erabaki zenuten Munaingo basoa Erreserba modura
sartzea?

Zer eragin uste duzu eduki
duela Erreserba izendapenak
baso masaren gainean? Abantaila eta eragozpen nagusiak
Abantailak guztiak, eragozpenak
bakar bat ere ez. Hasieran, nolabaiteko beldurra zegoen masifikazioaren aurrean, baina denborak
aurrera egin ahala ikusten ari da
horrela ez dela izan.

2009ko iraila aldera, Arabako
Foru Aldundiko Mendi Zerbitzuak
azaldu egin zigun zertan zetzan
Baso Erreserbaren irudia. Mendia
Antolatu eta Kudeatzeko Planarekin batera aztertzen aritu izan
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Zure ustez, horrelako neurriak
beharrezkoak al dira gure ondarea zaintzeko?
N i k b a i e t z u s t e d u t . N a h i ko
neurri egokia dela uste dut nik.
Floraren nahiz faunaren aldetik
eta paisaiaren aldetik bereziak
diren masak dira, eta babestu egin
behar dira.
Basoa floraren nahiz faunaren
aldetik hain aberatsa zenik ba al
zenekiten?

“Elkarte ingeleseko
jendea etorri zen
lehenengo aldian,
kideetako batek haritz
bat besarkatu zuen
denbora luzez eta ia
indarrez askatu behar
izan genuen”.“
Sorpresa bat izan zen. Nik nire
kasuaren berri eman diezazuket,
eta nire kasua gehienena izan daiteke: gehienez ere 25-30 zuhaitz
lepatu inguru ezagutuko genituen,
h u r b i l e n e ko a k , e t a e g i n d a ko
inbentarioa sorpresa bat izan zen.
Esan beharra dago honi guztiari
balioa eman ziona “Ancient Tree
Forum” elkarte ingelesa izan zela,

haiek izan baitziren lehenengoak
mendian zegoen altxorraz jabetzen.
Ba al dakizu noiztik ez diren
zuhaitz lepatuak aprobetxatzen
egurretarako?
Ezin dizut zehatz esan, baina
gutxienez orain 70 urtetik hona.
Abereen gobernatzea eta, batez
ere, zerriena bertan behera utzi
zen, beraz, masaren forma, larre
bezala ezagutzen dugunaren antzekoa, desagertu egin zen.
Erreserbarekin zerikusia duen
oroitzapen, bizipen edo pasadizoren bat ba al duzu?
Elkarte ingeleseko jendea etorri
zen lehenengo aldian, kideetako

Karmelo Lopez
de Heredia de
Maturana jaunari,
Okarizko A.B.ko
kide, egindako
elkarrizketa
Zer iruditzen zaizu Okarizko
b a s o a B a s o E rre s e r b a g i s a
sartzea?
Ongi iruditzen zait. Positiboa
izango dela uste dugu.
Z e i n t z u k u s te d u z u d i re l a
Baso Erreserbaren balio nagusiak?
Zuhaitz lepatuen antzinatasuna
eta masaren egoera, izan ere ez
da eragin adierazgarririk egon.

batek haritz bat besarkatu zuen
d e n b o r a l u ze z e t a i a i n d a rr e z
askatu behar izan genuen. Zuhaitz
hauetaz maiteminduta dagoen gizona da, eta inork ezin zuen handik
atera. Elkarte horretatik, Ingalaterrako erreginaren basoen ingeniari
artatzailea eta guzti etorri da.
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Noiz erabaki zenuten Okarizko
basoa Erreserba modura sar
tzea?
2009ko urrian onartu zen Batzordean. Basoa mantentzeko erabaki
zen hura sartzea, eta ez horrenbeste turismoaren ikuspegitik.
Nola uste duzu eragingo diola
Erreserba izendapenak zure
udalerriari?
Ez dut uste herrian aparteko

Masa hau abandonatuta zegoen
erabat orain urte batzuk, beraz,
gaizki ez zaio etorriko.
Basoa floraren nahiz faunaren
aldetik hain aberatsa zenik ba al
zenekiten?
Ez genekien, baina ezkutuan
zegoen eta ezaguna ez zen aberastasun bat zen.
Ba al dakizu noiztik ez diren
zuhaitz lepatuak aprobetxatzen
egurretarako?

eraginik edukiko duenik.
Zer eragin uste duzu eduki
duela Erreserba izendapenak
baso masaren gainean? Abantaila eta eragozpen nagusiak
Abantaila nagusiak masari eragingo zaion hobekuntza eta hari
balioa ematea izango dira. Aldiz,
bisitek eduki dezaketen presio
handiagoak eragin negatiboa
eduki dezake, kontrolpean egiten
ez bada.
Zure ustez, horrelako neurriak
beharrezkoak al dira gure ondarea zaintzeko?
LURZABAL

Lepatzeak, bere horretan, orain
70-80 urte ingurutik, baina orain
dela 20 urte arte egurretarako
erabili izan ziren zuhaitz lepatu
osoak.
Erreserbarekin zerikusia duen
oroitzapen, bizipen edo pasadizoren bat ba al duzu?
Gaztea nintzanekoak, karraskariak harrapatzera et a zerriei
jaten ematera laguntzen nueneko
garaikoak. Orain 35-40 bat urte,
larreet an zerriak et a ahuntzak
mendian bazkatzen ziren, baina
izurri baten ondotik zerri guztiak
akabatu behar izan ziren.
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Arimotxeen egoera, 1968

Arimotxeen egungo egoera

Arimotxien egoera, 1968

Arimotxien egungo egoera

San Millán
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Arimotxeen Baso Erreserbaren kokalekua
Baso erreserba hau Munainen ingurumarietan kokatzen da.
Baso ikusgarri honetatik igarotzen diren aipatutako bi bidexkak
Ehun urtetik gorako zuhaitzen bidexka eta Zadorraren iturriena
dira. Bi bideak ezin hobeki seinaleztaturik daude.
Mendira iristeko, Munain hegoaldetik irtengo gara, asfaltaturik
dagoen pista batetik, eta egoera onean dagoen asfaltatu gabeko pista batera iritsiko gara. Eskuinalderantz biratuko dugu pixka
bat, mendia bereizten duen hesira iritsi arte. Hesia gurutzatu,
eta Ehun urtetik gorako zuhaitzen bidexkatik ibiltzen hasiko gara.

Arimotxien Baso Erreserbaren kokalekua
Baso erreserba hau Okariz herritik gertu dago. Paseatzeko dauden bidexkak Munainen kasuan aipatu
diren berdinak dira.
Mendira iristeko Okariz hegoaldera dagoen asfaltatutako pista bat hartu behar da. Hartatik jarraituz,
hegoalderantz eginez beti, etxalde baten parera iritsiko gara. Puntu horretan pista utzi egingo dugu, hesia
gurutzatu eta hor hasten da Ehun urtetik gorako zuhaitzen bidexka.
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Rubén Murga Fernández

-
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-
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