Gorbeian egingo da bere 25. urteurrenaren
ospakizuna, ingurumena errespetatzen duen
lehenengo sektoreari omenaldia eginda
Josean Galera Ingurumen Saileko foru diputatuak eskerrak eman
ditu abeltzaintza, baso eta nekazaritza sektoreak natura gunea
errespetatuz egin duen kudeaketagatik, eta gogorarazi du ezen
“natura ingurune honetan bizi izan direnak” direla “Gorbeiaren
zaintzailerik onenak”
Antzezlan batek eta erakusketa ibiltari batek osatuko dute
parkearen urteurrena ospatzeko programa
Irailean jarraituko da Euskadiko natura parke handienaren
urteurrena ospatzen, eta horretarako, erakunde ekitaldi bat eta
herritarrei bideratutako ingurumen eta hezkuntza jarduerak
egingo dira
Gasteiz, 2019ko ekainaren 21a. Gorbeiako natura parkeak bere 25. urteurrena
ospatzen jarraitzen du, eta gaur goizean, han, larre loretsuen lehiaketaren sariak
banatu dira, zeinaren xedea baita garrantzia ematea ingurumen kontserbazioarekin
bateragarria eta errespetuzkoa den lehenengo sektorearen jarduerari. “Gorbeia
ezingo litzateke ulertu hango bizilagunik gabe, ez eta hango abeltzaintza, baso eta
nekazaritza baliabideen errespetuzko aprobetxamendurik gabe ere” gogorarazi du
Josean Galera Arabako Ingurumen Saileko foru diputatuak. Parkearen ekologia
balioen eta hango inguruetan bizi direnen bizitzaren artean egon behar den oreka
aldeztu du hark.
Gorbeia 1994ko ekainaren 21ean izendatu zuten parke natural, eta duela 3
urtetik hona Natura 2000 Sareko natura gune babestuen artean ere badago. Euskal
natura parkeetatik handiena da, 20.200 hektarea baititu harizti, pagadi, amezti,
gaztainadi, ezki eta haltzaditan. Haren askotariko ekosistemetan, hauexek ere
badaude: txilardiak eta mendi bazkak; haitzuloak eta harkaitzak, eta ibai sistema
garrantzitsuak, hala nola Baia, Altube edo Arratia ibaien iturburuak.
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Haiek guztiak batuta intereseko 27 habitat daude, zeinak, gainera, gako
baitira ingurumen kudeaketan, eta etxe, flora eta faunako askotariko espezie
babestuentzat, hala nola: nartziso eta orkideen espezie arraroak, desagertzeko
arriskuan dagoen eta Sphagnum squarrosum izena daukan goroldio espezie bat, eta
hegaztiak, hala nola, sai zuria, miru beltza, sai arrea, belatz handia eta okil beltza,
zeina ederra izateaz gain urteurrena ospatzeko ekitaldietako irudi aukeratu baitute.
Natura parkea kudeatzeaz lortu nahi dena da, hain zuzen ere, ekologia balio
horiek aktiboki kontserbatzea eta aprobetxamendu bateragarriak eta inguruko
herrietako bizitza mantentzea.
Mozte larre onenaren saria
Mª Carmen López de Uralde abeltzainak eskuratu du mozte larre onenaren saria,
eta foru diputatuak berak aintzatetsi du “haren lan ona eta haren larrearen
kontserbazio ona. Aukeratu bada izan da 40 lore espezie eta intsektu polinizatzaile
barietate handia eta ugaria dauzkalako”.
Antzerkia, erakusketa eta hezkuntza jarduerak
Urteurrena oinarria delarik, Josean Galerak gogorarazi du, gainera, zein
garrantzitsua den parkearen natura balioen zabalkundea egitea eta heztea hura
hobeto kontserbatzeko. Horiek horrela, pozik agertu da gero eta jende gehiago
dagoelako ingurumenaren alde eta badakitelako zein garrantzitsua den
biodibertsitatea gure bizi kalitaterako.
Sentsibilizatzeko xedez, hain zuzen ere, goiz guztian zehar, Sarriko
parketxean hezkuntza jarduerak egin dira eskola haurrentzat; baita kale antzerkia
ere.
Era berean, gaur hasi eta datorren uztailaren 4 arte, Gasteizko Probintzia
plazan, erakusketa bat egingo da gasteiztarrei eta Gasteizen bisitan daudenei
hurbildu nahian Gorbeiako natura parkearen eta hura osatzen duten zortzi euskal
herrien natura, ondare eta etnografia balioak –hiru herri Arabakoak dira eta bost
Bizkaikoak–.Erakusketa ibiltariak Bilbon jarraituko du bere bidea uztailaren 18
arte.
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