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Basogintzako Jarduera Egokien 

Liburuska honek, baso-kudeaketa 

iraunkorraren barruan, Bizkaiko 

basogintzan ohikoenak diren 

zereginei buruzko kontseilu, 

gomendio eta jarraibideak biltzen 

dauz, labur-labur azalduta. 

Iraunkortasunaren kontzeptuari 

lotutako baso-kudeaketak eta 

basoen erabilpenak bioaniztasuna, 

produktibitatea, basoak 

bizibarritzeko gaitasuna eta gaurko 

eta geroko funtzio ekologiko eta 

sozialak betetzeko ahalmena 

ziurtatzen dabez, inguruko 

ekosistemei kalterik eragin barik. 

Liburuska hau basojabeei nahiz baso-

kudeatzaileei begira landu da, eta 

baso produktibo batek ziklo osoan 

eskatu daikezan zeregin desbardinei 

erantzuteko gogoan hartu beharreko 

arau nagusiak batzen dauz, era 

eskematiko eta praktiko baten: 

landaketa, inausketak, entresakak, 

garbiketea, ebaketea eta abar. 

Jarraibide honeek oinarrizkoak 

dira, besteak beste, gure mendien 

baso-ziurtapena lortzeko, eta holan, 

zura eta deribatuen merkatuaren 

oinarrizko betekizun horretara 

egokitzea lortuko dogu.
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Arraseko mozketa edo basoa 
barritzeko beste edozein ebake-
taren ondoren, mendia 2 urteko 
epean birlandatu edo suspertze 
naturalaren prozesuagaz hasi be-
har dogu.

Espeziea eta landare-barieta-
tea aukeratzeko orduan, ondo 
gogoan hartu behar doguz lurzo-
ruaren baldintzak eta landaketa-
ren helburuak.

Lurzorua aurretiaz prestatzea garrantzitsua da basogintzako geroko 
beharretarako eta landaketaren helburuak lortzeko.

Lurzoruaren prestaketea erabatekoa eta eraginkorra izan 
daiten, zulaketea landaketea baino aste batzuk lehenago 

egingo dogu. Ereintzea bere aukera ona da basoa bir-
sortzeko, baina ezin jakez aplikatu espezie eta lur-

baldintza guztiei.

Landaketa 
lanak

1

Bulldozerra erabiltea 
baino hobe da besoa 

dauan atzerakako 
hondeamakina 

erabiltea, beti lur-giro 
onean, trinkoketarik 

jazo ez daitean
Makineria astuna ez 

da erabili behar %60 
baino gehiagoko 

aldapetan

Hobe da hondakinak 
lerroetan edo 
errenkadetan batu eta 
mendian usteltzen iztea, 
pilatu eta erretzea baino

Arraseko mozketaren 
ondoren ez dira inoiz 
motzondoak atera behar



Inausteko artaziak eta zerrak dira 
erremintarik gomendagarrienak

Landaketaren lehenengo urtee-
tan, belar-sastrakak garbitzeak 
beste landare batzukaz lehia-
tzeko premia kentzen deutse 
landare txikiei, lurreko elika-
gaiak, argia eta ura lortzeko 
ahaleginean.

Landaketaren sendotasuna eta 
hazkundea hobetu gura bado-

guz, lurzorua ongarritzeko aukerea bere aztertu daikegu, baina ho-
rretarako, aurretiaz teknikariei galdetu behar deutsegu eta ongarri-

mota eta dosia ondo doitu.

Inausketa, enborrak adarragazko 
alkargunean 10 zentimetroko dia-

metroa izan baino lehen egin be-
har dogu, kalitateko zura lortu 

gura badogu.

Belar-sastrakak 
garbitu, 
ongarritu eta 
inausteko 
lanak 2

Geh. 
10 cm.

Geh. 
10 cm.

Koniferoak
Uda

Enborragaz  
paralelo  

dan ebaketa

Hostozabalak 
Negua

Adarragaz 
perpendikularra  

dan ebaketa



Alerik onenak aukeratzeko ez 
ezik, mehazketek edo entresakek 
izurrite eta gaixotasun arriskua 
murrizteko bere balio behar dabe, 
gaitz horreek igor daikiezan arbo-
lak kenduz.

Kontratatutako enpresei ondo 
adierazo behar jake, zura atera-
tzeko behar horreetan kontu han-
diz ibili behar dabela erabilitako makineriagaz, kableen erabileragaz eta 
enborren arrasteagaz, zutik geratzen diran arbolei kalterik ez eragite-
ko, bereziki lurzoru malkartsuetan.

3
Mehazketak 

edo 
entresakak



Arbolak ebakitzean, kontu han-
diz ibili behar da inguruko azpiegi-
turei edo mantendu beharreko bes-
te arbolei kalterik ez egiteko.

Bereziki aldapa gorak edo baldin-
tza meteorologiko kaskarrak dagoza-
nean, baso-traktoreak ahalik eta gu-
txien igaro behar dira mendian zehar, 
lurzorua trinkotu eta higatu ez daiten. 

Enborrak eroateko erabilten dan skidder-aren ordez, aireko kableak le-
gezko beste alternatiba batzuk erabilteko aukerea aztertu daiteke.

4
Arraseko 
mozketak 
edo azken 
ebaketak

Larregizko aldapa ez egon arren, 
lur-giro egokian behar egiteak 
lurzoruko kalteak murrizten ditu



Beharrezkoa da mendi-bideak 
ondo mantentzea, eta ondo bai-
no hobeto aztertu behar dira uren 
igarobideak, husteko arekak eta 
lurrazaleko drenajeak, egoera 
onean egon daitezen, bereziki 
suteak edo istripuak gertatzeko 
arriskuari aurre egin ahal izateko.

Izaera orokorreko mendi-bide 
berriak egitekotan, honeek %12 baino gutxiagoko aldapa izan behar 
dabe, eta urak husteko behar diran elementu guztiez hornituta egon 
beharko dabe, inguruan dagozan uren igaro-
bide naturalak errespetatuz.

Zura ateratzeko beste bide batzuk 
ireki behar badira, dagozan bideetatik 
desbardinak, basojabeak edo baso-
kudeatzaileak aurretiaz Mendi 
Zerbitzura jo eta jagokon bai-
mena eskuratu beharko dau.

5
Baso-bideak 

eta zura 
ateratzeko 

bideak

Baso-bideak egoera onean 
mantentzeko, garrantzi 
handikoa da makineria 
astunak eragindako kalteak 
konpontzea; horreexek dira, 
baso-bideetan uragaitik 
gertatzen diran hondatze 
askoren kausa nagusia



Bioaniztasuna eta paisaia 
babesteko asmoz, behar-beha-
rrezkoa da bertako landareez 
osatutako arboladiak manten-
tzea, bai eta ibai bazterrak babes-
ten dabezan landareak bere, ibai 
bazterreko arboladiak deritzenak.

Zuhaizti hauen kudeaketak 
mantenimendua eta hobekuntza 

izango ditu helburu, baina administrazioak aurretiaz baimenduz gero, en-
tresakak eta egurra batzea legezko baso-beharrak egin daitekez.

Erreka bazterretan, debekatuta dago makineria astuna erabiltea, ubi-
dearen alde bateko nahiz besteko 5 metrotik gorako eremuan, eta bertan 
dagoan ibai bazterreko landaredia errespetatu behar dogu une oro.

6
Ibai bazterreko 
arboladiak 
eta bertako 
hostozabalen 
zuhaiztiak

Ibai bazterreko arboladietan:
- Ez erabili ongarririk eta makineria astunik
- Kontu handiz ibili hondakinak eta 

hondarrak kentzeko

Hostozabalen 
arboladietan:
- Ez kendu igartutako 

arbolak, zutik nahiz lur 
gainean dagozanak



Gogoan hartu behar dogu beti, 
han edo hemen, fauna eta flo-
rarako interes berezikoak diran 
elementuak agertu daitekeza-
la, eta horreek guztiak babes-
tu eta mantendu behar dirala: 
barrunbeak, harrizko hormak, 
palaxuak, arbola zaharrak nahiz 
igartuta dagozanak.

Kudeaketa-Plan Teknikoek flora eta fauna babesteari buruzko 
erreferentziak eskeintzen dabez: mehatxatuta dago-

zan espezieak, subespezieak edo populazinoak, 
agertzen diran lekuetan baso-kudeaketa muga-

tu daikiezenak.

7
Fauna  

eta flora



8
Babestutako 
eremuak Osorik nahiz zatika, legeak 

ezarritako kategoria desbardinen 
arabera babestutako naturgunee-
tan sartuta dagozan kudekaketa-
unitateei arautegi eta plangin-
tza gehigarria aplikatu litxakie. 
Horretarako, mendia kokatuta 
dagoan lekuaren zonifikazinoa 
ezagutu behar da, bertako arauak 

ezagutuz eta errespetatuz: natur parkeak, Natura 2000 Sarean sar-
tuta dagozan eremuak, biosfera erreserbak, babestutako biotopoak, 

natur eta paisaia intereseko eremuak, 
igarobide ekologikoen sareak, paisaia 
apartak eta bitxiak edo interes geolo-
gikoa daben guneak.



9
Ondare-

elementu 
bereziak

Funtsezkoa da ondare histo-
rikoko elementu bereziak edota 
balio errekreatibo eta kulturala 
dabenak zaintzea.

Kontserbatu beharreko ele-
mentu horreen artean, trikua-
rriak, zutarriak eta baselizen edo 
interes historiko-arkitektonikoa 
daben beste eraikin batzuen au-
rriak aipatu daitekez, bai eta itxuragaitik edo antzinakotasunagaitik be-
reziak edo monumentalak diran arbolak bere.

Basogintza eta basozaintzako ze-
reginetan ez dira arriskuan ipini 
behar elementu horreek, 
eta arbolak nahiz 
kudeaketa-unitate 
desbardinetan dago-
zan  gainontzeko ele-
mentu berezi guztiak 
euren horretan man-
tendu behar dira.



Liburuska hau Bizkaiko Basogintza Elkarteak landu dau PEFC 
Euskadiren lankidetzaz. Bertan azaldutako gaiei buruz edota  
Baso-Kudeaketa Iraunkorragaz zerikusia daben bestelako gaiei 
buruz informazio gehiago behar izanez gero, hona jo daikezu:

Asociación de Forestalistas de Bizkaia 
Bizkaiko Basogintza Elkartea
Gumuzio Auzoa, 19 A – 48960 Galdakao
Tel.: 944 566 212 – 944 566 362
Faxa: 944 564 759
bizkaia@basoa.org
www.basoa.org

PEFC Euskadi
Larrauri, 1B – 6. solairua – 48160 Derio
(seminario zaharra, erdiko eraikina)
Tel.: 946 203 217
Faxa: 944 763 715
info@basoa.org  
www.pefceuskadi.org

Basogintza alorreko beharrak inoren kontura eginez gero, 
basojabeak edo baso-kudeatzaileak Baso-Kudeaketa Iraunkorragaz 

konprometituta dagozan enpresen zerbitzuak kontratatuko dauz, lege 
eta lan alorreko baldintzak jasotzen dabezan sinatutako kontratuen 
bitartez, eta lan-arriskuei buruzko indarreko legedia betetzeari arreta 
berezia eginez.


