1.1 GORBEIAKO AMEZTIAN BASO
KUDEAKETA IRAUNKORRA

Gorbeiako
ameztia
Ametz arrunta (Quercus pyrenaica Willd.), erkametza edo ametza da ameztiari izena
ematen dion espezie nagusia.

Gorbeiako Parke Naturala, 20.016 ha

-rekin, Euskal Autonomia Erkidegoko handiena da. Bizkaiko eta
Arabako Lurralde Historikoen artean dago kokatuta, eta Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri, Zeberio, Urkabustaiz, Zigoitia eta Zuia
udalerrien goi eremu guztiak biltzen ditu. Gorbeiaren gailur zanpatuak, bere gurutze ikonikoarekin, bi lurraldeak batzen ditu, eta
mazeletan sakabanatuta dauden sastrakaz, larrez eta baso natural zein erdinaturalez osatutako paisaia dauka. Parkean zenbait
arro hidrauliko garrantzitsu sortzen dira, hala nola Ibaizabal, Baia eta Zadorrarenak.
Parkearen Arabako isurialdean, 2.064 ha-ko azaleran zabaltzen da ametza, bereziki haran baxuen inguruan, non sortzen baitira
Astarbe, Bortal, Baia, Ugalde, Goba, Boliaran eta Zalla erreken arroak.

MOTAK
Ametza (Quercus pyrenaica) nagusi den baso trinkoak dira, nahiz eta tarteka-marteka bestelako ale bakan batzuk azal daitezkeen:
Ilex aquifolium, Populus tremula, Sorbus aucuparia, etab. Gainera, espezieak aurrera egiten duen eremuetan, pago oinekin batera
osatutako baso mistoak ere ageri dira (batez ere iparraldean edo ibarbideetan), eta, tarteka, beste haritz espezie batzuekin osatutakoak. Beste kasu batzuetan, basoberritzeko espezieen zuhaitzen estalkipean hazten da ametza (larizio pinua, basa pinua, intsinis
pinua eta Ameriketako haritza), jatorrizko espazioa berreskuratzeko ahaleginean.
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Gorbeiako
ameztia
EZAUGARRITZEA
Masen ezaugarritzea egiteko kontuan hartu dira ESPERO ZIREN BASO HELBURUEKIKO horiek duten posizioa eta OINEN GARAPEN MAILA.
Hauek dira emaitza gisa jasotako masa motak:
EZAUGARRITZEA

BAT. B. DIAM (zm)

OINAK/ha

Oin lepatuko masa helduak

1-OLMH

> 20

< 375

Lehengoratzeko ebaketa egiteko moduko masa helduak

1-LEEMMH

> 20

< 375

Azken soiltzeak egiteko moduko masa helduak

2-ASEMMH

> 20

375 - 650

Soiltze selektiboak egiteko moduko masa helduak

3-SSEMMH

> 20

650 - 1250

Soiltze ez-komertzialak egiteko moduko masa gazteak

4-SEKEMMG

10 - 20

650 - 1250

Soiltze ez-komertzialak egiteko moduko masa helduak

5-SEKEMMH

> 20

1250 - 2000

Soiltze selektiboak egiteko moduko masa gazteak

6-SSEMMG

10 - 20

> 1250

AURREIKUSITAKO ESKU HARTZEA
MASA EZAUGARRITZEAREN ARABERA

% 15
% 24

%3

EZAUGARRITUTAKO
MASEN KOKAPENA

% 15

Lehengoratzeko ebaki behar diren masek azaleraren % 30
okupatzen dute; tarteko faseetako masek, berriz, % 40tik
gora; eta goi dentsitateetan daudenek, alegia, enbor mehe
eta garaiera ez oso handikoek, % 25etik gora. Azken masa
horiek, sarri, denbora askoan egoten dira goi dentsitateetan,
eta ametzaren garapen estrategiak berak dakar egitura hori
izatea. Espezie estoloi-emaile bat da, azaleko sustraietatik
airetiko kimu ugari igortzen dituena. Kimu horiek, denbora
gutxian, enbor mehe bihurtzen dira.

% 11
% 12
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% 20

Ametz lepatuen masek, oin sendo eta zaharrekoek,
aparteko aipamena merezi dute. Garai batean,
ganadua elikatzeko asmoz, basoa bazkaleku gisa
ustiatu izanaren emaitza dira.
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Gorbeiako
ameztia
EGOERA ETA ERRONKAK
Egindako egoeraren analisiak ondorioztatzen du ameztia BASOBERRITU EZINEZKO EGOERA batean dagoela, masei basoberritutako
oinak txertatzeko premiarekin. Parke Naturalaren masa osotasunean kontuan hartuta, esan genezake Gorbeiako ameztia, interes
komunitarioko habitata −9230 kodearekin, Habitaten Zuzentaraua izenez ezagunagoa den 92/43/EEE Zuzentarauaren arabera−
KONTSERBAZIO EGOERA DESEGOKIAN dagoela. Egoera aldatu ezean, basoak zahartzen eta hiltzen joango dira; beraz, presazkoa da masa
horien kudeaketa integrala egitea: masek osatzen duten habitata hobetzeko, iraunkor bihurtzeko eta dibertsifikatzeko ekintzak.

Kudeaketa honen
ERRONKA handiena:
ORAINGO BASOBERRITZERIK
EZEKO EGOERA HORI
ALDATZEA

Beharrezkoa
izango da:

presazko esku hartzeak egitea oinen banakako indarra hobetzeko, hazia
ekoizteko adaburu egokiak gara ditzaten,
ungulatuen eta ganaduaren presentzia erregulatzea (ezkur harrapakari handiak
dira) edota
basoberritu beharreko eremuak ixteko metodoak garatzea, hots, oraingoak
baino askoz ere metodo eraginkorragoak.

AMETZAREN
BANAKETA

Lursailetan berehala saiakuntzak egiten hastea proposatzen da, basoberritzeko
protokolo eraginkorra lortu ahal izateko.

DIAGNOSTIKOA
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Baso kudeaketa
Baso Kudeaketa Iraunkorraren kontzeptu modernoa 1993. urtean Helsinkin egin zen ministerio arteko konferentzian osatu zuten definiziotik eratorri da. 43/2003 Legean dago jasota, Mendiei buruzkoan, zeinaren arabera
honela definitzen baita:
mendien antolamendua, administrazioa eta erabilera, horien biodibertsitate, produktibitate, bizitasun, potentzialtasun eta basoberritzeko gaitasunari eusteko moduan eta intentsitatearekin, tokiko, nazioko zein eremu globaleko funtzio ekologiko, ekonomiko eta sozial garrantzitsuak gauzatzeko, orain zein etorkizunean, beste ekosistema
batzuei kalterik eragin gabe.

Baso kudeaketaren

PLANGINTZA

Baso kudeaketaren plangintza dokumentuek
jasotzen dute, dagokion lurralderako,
baso baliabideen –egurrezkoak zein ez–
erabilera iraunkorra denboran eta espazioan
antolatzeko modua, mendiaren eta baso
sailaren egoerari buruzko analisi zehatz
batekin, alderdi ekologiko, legezko, sozial
eta ekonomikoei dagokienez, eta jasotzen
dituzte, halaber, lortu nahi den kudeaketaren
helburuak eta gauzatu beharreko jardunen
plangintza, denbora tarte jakin baterako.

Ba al zenekien…
Gorbeiako ameztien baso
plangintzaren barnean, kiroptero espezie batzuen habitatak hobetzeko baldintzak
txertatu behar dira; esaterako,
Bechstein saguzar, Barbastela
saguzar, iparraldeko belarrihandi arre, Leislerko saguzar
edo ur saguzarrarenak.

PLANGINTZA

Amezti masak basoko
hegazti faunaren babes
eta habitata dira, eta
elementu gakoak osatzen
dituzte Gorbeiako ingurune babestuan. Tartean
daude zapelatz txikia,
europar liztorjalea eta
okil beltza.

Baso plangintzaren

HELBURUAK

Basogintzaren helburu eta plangintzaren baitan daude jasota
ezin konta ahala ezaugarri; esaterako:
bertako baso masen egitura
eta osaera HOBETZEA.
mehatxupean dauden
FLORA ETA FAUNA espezieen
bideragarritasuna, eta
populazioaren kontserbazio
eta bilakaerarako bermea.

ondoen kontserbatutako
enklabeen gaur egungo
egoerari EUSTEA.
ARRO HIDROLOGIKOAK
egoera onean egon daitezen,
lurzorua finkatzen eta karbono
balantzea egiten laguntzea.

Bestalde, kontuan hartu behar dira lehengaien ekoizpen
iraunkorrerako gaitasuna eta jarduera sozial eta tradizionalak.

Modu iraunkorrean kudeatutako
mendi publikoetatik lortutako egurra
(”Administrazio Batzarrek eta Udalek
komunean dituzten mendiak”)
eraikuntza edo energia materialen
iturria da, eta lotura hertsia dauka
egur hori dagoen landa komunitateekin. Inpaktu txikia eragiten du
klima aldaketan, eta karbono zein
CO2 hobi garrantzitsua da. Egur tona
bat biltegiratzeko gaitasuna eta
CO2 tona bat baliokideak dira.

Zuhaitzak lepatu eta egurrari etekina
ateratzea izan da erregaiak lortzeko
modu tradizionaletako bat. Batez
ere, ikatza lortzeko; oro har, landa
nukleoetatik hurbil. Irailean, Gorbeiako
basoak onddo eta perretxiko bilatzailez betetzen dira. Duela 50 urte, aldiz,
egurgileak joaten ziren. Adarretatik
zintzilikatu, eta aizkorakadez, ikatza
egiteko prestatzen zuten egurra. Jardun
hori alde batera utzi dutenez, zuhaitz
horietako asko biodibertsitate handi
baterako aterpe dira gaur egun.
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Helburuko
ameztia
Iraunkortasun irizpideekin eta biodibertsitatea errespetatuz aplikatutako baso kudeaketaren bitartez, baso masak
hobetzeko helburua finkatu da, ezaugarri jakin batzuk lortu, eta HELBURUKO AMEZTITZAT jotzen dena erdiesteko;
betiere, kontserbazio egoera on batekin.

HELBURUKO AMEZTIAREN EZAUGARRIAK
1

Masa garbiz edo espezie nagusia Q. pyrenaica duten
masez okupatutako azalera MANTENDU nahi da.

2

BIZITASUNA duten masak bilatzen dira, ADABURUAK GARATZEN DITUZTENAK, eta masa horien sexu birsorkuntza

bermatzeko behar beste hazi ekoizteko gai direnak.

3

Baso masan nagusi izango dira ETORKIZUNA BADUTEN
ZUHAITZAK: fenotipo egokia, garapen ona, adaburu ona,
ugalketa ahalmena eta kalitate teknologikoa dutenak.
Horiek izango dira aplikatu beharreko basogintzaren
onurak jasoko dituzten oinak.

4

EGITURA ASKOTARIKOTASUNA duten masak bilatzen dira, ta-

maina askoko oindunak, zuhaitz zaharkituen presentzia
bultzatuz.

5

HILDA DAUDEN ZUHAITZ dezente daude ZUTIK. Zuhaitz han-

diak, zulo handidunak, fauna espezie ugariri aterpea
eta elikadura habitata ematen dietenak (saguzarrak,
intsektu saproxilikoak eta okilak; adibidez, okil beltza).

6

LURZORUAN ere badaude HILDAKO ZUHAITZAK, basa fauna-

7

Masa gazteen kasuan, lurzoruan edo enborretan intsolazioa galarazteko beharrezkoa den eta kimu berriak
botatzea eragingo duen DENTSITATEARI EUTSIKO ZAIO. Era
horretan, zuhaitzak erauzteko egindako esku hartzeetan, utzi beharreko alerik onenak aukeratuko dira,
mendi txiki/ertainaren onura metodoa izan beharrean,
mendi garaiarena izateko.

8

NEURRI HANDIKO ZUHAITZ ugari egongo dira: ahal dela,
50 cm-tik gorako diametroko oinak eta adaburu zabalak dituzten zuhaitzak izango dira % 30etik gora.

ren aterpe eta elikadura iturri.

% 30etik

1

>50 zm

gora

2
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Kudeaketa
Plana

Gorbeiako amezti masak kudeaketa plan baten arabera antolatu dira. Plan hori oinarrizko tresna da mendiaren
kudeaketa eta administraziorako. Hauek dira plan horren jarduketa plan nagusiak:
BASOGINTZA PLANA

Masak banatu diren unada bakoitzerako beharrezkoa den jarduna proposatzen da. Aspaldian utzita dauden masak direnez,
dentsitate handikoak, proposatutako tratamenduak intentsitate
dezentekoak dira. Esku hartze horien helburuak dira bizitasuna
hobetzea eta masak, pixkanaka, helburuko ameztiaren ezaugarrietara hurbiltzea.

espeziearen eta beste espezie batzuen birsorkuntza ahalbidetzeko moduko mailan, baina presioaren eraginez, hazia eta
birsorkuntza agortu gabe.

BASOKO SUTEEN AUTO-PREBENTZIORAKO ETA BIDE SAREA
MANTENTZEKO PLANA

lotutako azterlanei ahalik eta bizkorren heltzea, baita ere ameztian dauden espezieen populazio dinamikari buruzko azterlan
batzuk eta pagoaren aurrerapenarekin dinamika bat egitea.

Ezaugarri horiek zentzua izango dute soil-soilik mendia entitate
gisa kudeatuz gero. Amezti masen kudeaketa planetik proposatzen da bide txiki batzuk irekitzea, bestelakoan hurbilgaitzak
diren mendiaren gune batzuetan jarduketak egin ahal izateko.
Sute planari dagokionez, zuhaitz gutxiko eremu batzuk irekitzea
proposatzen da, zuhaitz eremuan etenak izateko.

BASOGINTZAKO IKERKETA ETA ESPERIMENTAZIO PLANA

DIBULGAZIO PLANA

ESPERIMENTAZIO PLANA
Ezinbestekotzat jo da Q. pyrenaica masen haziak sortzearekin

Ameztia eta intereseko habitatak hobeto lehengoratzeko eta
kudeatutako zenbait agertokitan edo esku hartzerik gabeko
agertokietan ameztiaren bilakaerarako azterlan programa bat
diseinatzea.

ABELTZAINTZA APROBETXAMENDURAKO, APROBETXAMENDU
ZINEGETIKOETARAKO ETA FAUNAREN KUDEAKETARAKO PLANA

Gorbeiako ameztien kudeaketa, erabilera, aprobetxamendu
eta historiaren berri zabaltzeko ekintzak, jende guztiarentzat,
martxan jarritako baso kudeaketarako ekintzak eta helburuak
jakinarazteko. Zenbait marteloskopio prestatuko dira (lursail
didaktikoak, teknikariek, ikasleek… basogintzako praktika
birtualak egin ditzaten).

Oso garrantzitsua da parke barnean alderdi horiek guztiak
elkarrekin kudeatzea. Hala, populazioei eustea lortuko da,

GORBEIAKO AMEZTIAREN ERABILERAK ETA APROBETXAMENDUAK
Baso aprobetxamendua esatean, mendiak ekoitzitako baliabide guztien aprobetxamenduaz ari gara; esan nahi baita, kudeaketa
tresnen bitartez antolatuta dauden eta modu iraunkorrean gizarte osoari balioa ematen dioten aprobetxamenduez.
Baso baliabide horien artean ditugu zura, su egurra, larreak, ehiza... eta gero eta pisu handiagoarekin, perretxikoak eta onddoak.
Egurretik erregaia lor daiteke, baita ere egiturazko elementuak, arotzeriarako edo apainketarako zura…
Gainera, Parke Natural batean gaudela kontuan izanda, Gorbeian nabarmentzekoak dira erabilera soziala, turistikoa eta zientifikoa.

PLANGINTZA
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Kontserbaziorako
basogintza
Seinaleztapena zuraren eta su egurraren aprobetxamenduarekin lotuta dagoen baso jarduna da. Behar bezala eginez
gero, basoaren habitata eta haren iraunkortasuna hobetzen da. Ebakitzen ez diren zuhaitzen hobekuntza teknologikoko
tresna bat da (egurretarako etorkizuna izateko), baita ebakitzen diren zuhaitzetatik produktuak lortzeko modu bat ere.

IRIZPIDE OROKORRAK

Oro har, oin batzuk aukeratzea proposatzen da, etorkizuna izango dutenak hautatzeko, eta, hala, horiek bultzatuko dituen basogintza gauzatzeko. Era horretan, aukeratutako oinei lehia egiten dieten edo haiek baldintzatzen dituzten oinetan baino ez dira
egingo esku hartzeak. Bestalde, ager litezkeen oin zaharrei eutsiko zaie; izan ere, daukaten tamainagatik eta zulo ugariengatik balio handia daukate, biodibertsitatea hobetzeari dagokionez. Beraz, aukera egongo da menpeko estratu bat ere egoteko, masaren
dinamikan ia esku hartzerik izango ez duena, baina, zuhaitz zaharrekin batera, masari dibertsitate estrukturala emango diona.
Bestalde, etorkizuna duten oinez gainera, lagungarriak izango diren beste oin batzuk ere errespetatu beharko dira; zehazki, ezaugarri teknologikorik onenak dituzten horiek, egin beharreko tratamenduek kosturik txikiena izan dezaten.
ETORKIZUNA DUTEN
ZUHAITZAK

KONTSERBATU BEHARREKO ZUHAITZAK

EBAKI BEHARREKO ZUHAITZAK

Gorde beharreko oinen
xede ezaugarriak:
GOMENDAGARRIAK:

• Indarra eta
hazkundea
(estratu nagusikoa
izatea).
• Osasun egoera
ona.
• Adaburuaren
garapen egokia.

• Adar meheak.
• Enbor zuzena,
nahiko luzea.
• Enborrean inolako
kalterik ez.
• Adaburu orekatua.
• Kaltea izateko arrisku
txikia.

• Zuhaitz zaharrak, tamaina handikoak, lepatuak...
• Balio bereziak dituztenak (habia daukan zuhaitza, zuloduna, etab.).
• Hilda edo hiltzear dauden zuhaitzak mantendu
egingo dira, baldin eta horiek mendian geratzeak ez badakar inolako arrisku fitosanitariorik.

EBAKI BEHARREKO ZUHAITZAK AUKERATZEA
Etorkizuna duen zuhaitz
batean bilatzen diren
ezaugarriak al ditu?

BAI

Alboan dagoen eta etorkizuna duen zuhaitz BAI
bati nabarmen egiten dio traba?

EZ

EZ

Zuhaitz zahar, lepatu edo tamaina handikoa al da,
edo kontserbatzeko ezaugarri bereziak ditu?

BAI

EZ

3. Alboko oinak
baino ezaugarri
teknologiko, ugalketa ezaugarri edo
biodibertsitatea
zaintzeko ezaugarri
hobeak ditu?

BAI

Zuhaitza gaixo dago, deskonposatzen ari da edota hurrengo
ebaketa egin baino lehen hiltzeko arriskuan dago?

BAI

EZ
Alboko zuhaitz bati nabarmen egiten dio traba?

BAI

EZ

MANTENDU

EZ

EGIN BEHAR

Zuhaitz hori egoteak arrisku fitosanitarioa
dakar gainerako masarentzat?
BAI

EZ
Zuhaitza hor egoteak zaildu ala galarazi egiten du masatik
igarotzea edo basogintza zereginak gauzatzea? (bidezidorrak
irekitzea, bitarteak, etab.)

Alboko zuhaitza
etorkizuna
duen oina da?

EZ

EBAKI

EGIN BEHAR

BAI

BAI

Alboko zuhaitzak, nahiz eta etorkizunik ez izan, garapen hobea du? BAI

EZ

EZ

Zuhaitzak masaren funtzio garrantzitsuak betetzen ditu? (egitura, biodibertsitatea, etab.)

BASO SEINALEZTAPENA

EZ

BAI

• Daukan osasun egoeragatik, hurrengo ebakialdira ez iristeko arriskuan dagoen zuhaitza.
• Hurbil daukan eta etorkizuna baduen beste
zuhaitz bati traba egiten badio.
• Kokagune jakin bat izateagatik, zeinak masaren tratamendua egitea zailtzen baitu (masa
barnean bidezidorrak irekitzea).

Esku hartze horien HELBURUA da
masa indartsuak lortzea, hazia sortzeko
gaitasuna dutenak, biodibertsitatea
mantendu eta hobetzea sustatuko duen
egitura anitza daukatenak, oinen kalitate
teknologiko handiarekin, etorkizuneko
tratamenduen errentagarritasuna
bultzatzeko.

Ba al zenekien…
Baso bat ezagutu ahal izateko ezinbestekoa da haren historia ezagutzea, baita ere
gizakiaren esku hartzeek eta perturbazio
naturalek han izan duten rola ezagutzea
-esaterako, suteek eta izurriteek-. Basogintzaren bitartez, basoaren ezaugarriak
molda daitezke. Esate baterako, egitura jakin bat susta liteke, basoa lehengoratzeko
modua bideratuz, edo espezie batzuei lehentasuna emanez beste batzuen gainetik.

Ilustrazioak Beatriz Alonso

EZINBESTEKOA:
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Basoko seinaleztapenari
buruz ikasteko basoa

Seinaleztapena esaten zaion prozesua honetan datza: ebaki edo mantendu beharreko oinak aukeratu, markatu
eta, hala badagokio, neurtzea, lortu nahi diren basogintzako helburuekin bat etorrita.
Rasa inguruan (Murgia), ezaugarritutako amezti masa batzuei buruzko MARTELOSKOPIOEN SARE bat ezartzeari ekin zaio.
Lursail mugatu txiki batzuk dira, non masa erabat moldatuta baitago: geoposizioa, aldagai dasometrikoak eta bestelakoak neurtuta, aintzat hartu beharreko helburuen arabera. Proposatutako tratamenduetan desagerrarazi beharreko oinak aukeratzeari
buruzko eztabaida eta prestakuntzarako espazioak dira, eta lortu nahi diren helburuen arabera, emaitza batzuk edo beste batzuk
eskainiko dira.
Horrelako dispositiboekin, gauzatu beharreko esku hartze bakoitzean jarduteko moduak ezarri ahal izango dira, horien helburuen
arabera. Eta, ondoren, emaitzak ezagutu.
Ariketa bakoitzean egin beharreko oin aukeraketan, ezaugarri hauek hartu beharko dira kontuan:

ESKU
HARTZEAREN
HELBURUAK

Garrantzitsua da zehazki adieraztea zein den esku hartzearen helburua, baita horrekin sustatu nahi den
masaren balioak zein diren ere.
Behin helburua definituta, oinak aukeratzeari ekingo zaio. Horretarako, ezaugarri hauek hartuko dira
kontuan:

ALEAREN EBALUAZIOA
(OINEZ OIN)

• Akatsen analisia, eta zertarako erabiliko
den kontuan hartuta, oraingo zein etorkizuneko ondorioen ebaluazioa.
• Masan duen egitekoa identifikatzea.
• Balioak identifikatzea eta hobetzeko
baldintzak ebaluatzea.

ALBOKOEKIN DUEN
HARREMANAREN
AZTERKETA

• Lehia harremanak.
• Masaren dinamika.

OINAK AUKERATZEKO
IRIZPIDEAK

• Espeziea.
• Ebakitzeko diametroa.
• Beste oin batzuei, edo haiek honi,
egindako traba.
• Etorkizuna duten zuhaitzekiko lehia.
• Kalitate teknologikoa.
• Aleak masan dituen funtzioak.
• Osasun egoera.
• Espezieak hartzeko gaitasuna edo nitxoak.

BASO SEINALEZTAPENA

MARKAKETA

Emandako egoera orri batean egin
beharko da markaketa, marteloskopioko
datuekin, oinen banaketa espazialarekin
eta horien ezaugarriekin.

EMAITZAK

Marteloskopioko oin guztiak neurtu eta,
haien ezaugarri guztiak erregistratu
direnez, moldaketa bat egin behar izaten
da, masaren ezaugarri bakoitzaren balioa
berehala handitzeko, egindako tratamenduaren arabera.

