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Añarbeko basoa, Oarsoaldeko
biodibertsitatearen hornitzailea

Tomas Aierbe

2
010. urtean Biodibert sitatearen Nazioarteko 
Eguna ospat zen ari gara mundu mailan. Euskal 
Herrian ere bai. Bestalde, gure herrian, egu-

neroko zurrunbilotik alde egin nahi dugunean goi 
aldeetara jo izan dugu askotan, Aldura, Malbazar 
eta Urdaburu gainetara esaterako. Horietara irit si eta 
ipar alderako begirada batean Donostiako Kont xa, 
Pasaiako badia, Jaizkibel mendia eta denen at zean 
it saso zabala hart zen ditugu, Kantauriko izurde 
eta bale populazioen bizilekua. Hegoalderanzko 
sakanean berriz, Mendaur, Mandoegi eta Añarbeko 
basoa azalt zen zaizkigu alderik alde. Berehala kon-
turat zen gara azken mendi honek Añarbe urtegian 
pilat zen diren iturburu ugari dituela eta errekasto 
askok zeharkatuta dagoela. Baso honetako zuhait z 
hostozabalak ikusita (pagoak eta harit zak, batik bat), 
era naturalean bilakatutako basoa dirudi. Baina ez 
da horrela, baso hori gizakiak historian zehar bere 
beharren arabera moldatu baitu. Aro historiko des-
berdinetan, basoaren baliabideak beharren arabera 
ustiatu dira eta horrek baldint zatu du nagusiki egun 
agert zen duen egitura.

  Añarbe eta biodibert sitatea

Herri-lurretan egonda, Añarbeko 
basoak baditu hainbat betebehar: edateko 
uraren kalitatea ziurtat zea, higadura sai-
hestea, paisaia naturalak eta basatiak man-
tent zea, etab. Azken urte hauetan betebehar 
hauei beste bat gehitu zaie, biodibert sitatea-
ren iraupena bermat zearena, basabizit zaren 
barietatearena, hain zuzen ere. Gizartearen 
gehiengo batek onart zen du, gure ustez, 
denok ondare naturala, biodibert sitatea eta 
horren baitan dagoen dibert sitate genetikoa 
barne, kont serbat zeko badugula konpromi-
soa. Denari eustea ezinezkoa da, baina zatirik 
handiena babesten saia gaitezen.

Eta zer egin? Lehenik eta behin logikak 
esaten duena, espezie eta populazio anit zak 
hedatu nahi badira, giro edo nit xo ekologikoen 

eskaint za ugaria izan behar duela. Hau da, egituren 
konplexutasunak (basoa, errekak) handit zera joan 
behar duela. Ildo honetatik badira buruturiko proie-
ktu esperimental bat zuk.

  Basabizit zarako “et xeak” 
prestat zen

Proiektu horietako batek erreka eta errekas-
toetara egurra botaz konplexutasuna handit zea 
proposat zen du. Egurra gehituta presak hedat zen 
dira eta erreketako dinamikan nahiz egituran izuga-
rrizko eta berehalako eragina du. Put zuak sort zen 
dira, sedimentuak metat zen dira, t xokoak erat zen 
dira, nolabait esateko, nit xo ekologikoen eskaint za 
zabalt zeko eta biodibert sitatea handit zeko giro 
desberdinak sort zen dira, espezie desberdinen 
beharrak aset zen dituztenak.

Basoan ere egin da saiakeraren bat arlo 
honetan. Kasu honetan, egituraren konplexuta-
suna handit zeko modua argiari bidea egitea da. 
Dakigunez, landareek argia behar dute hazteko 
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eta honek eragin zuzena du baso egitura desber-
dinetan. Zuelkat zu barreneko pagadian ibili (dena 
garbi-garbia) edo Burkondo barreneko hariztian ibili 
(gerrirainoko t xilar artean ibili beharra dago), alde 
nabarmena dago. Izan ere, dakigun moduan, zen-
bait zuhait zek, pagoak besteak beste, lurzorura oso 
argi gut xi pasat zen uzten dute eta azpian ezer gut xi 
etort zen da. Bestalde, harit zak bai uzten duela 
argia pasat zen eta ondorioz azpian landaredi uga-
ria sorten da, hau da, tarteko egitura bat sort zen 
da zuhait z nagusi eta lurzoruen artean. Tarteko 
egitura honek giro desberdinen eskaint za handitu 
egiten du eta, ondorioz, biodibert sitatea ere bai.

Izan ere, Añarben beren habitatak dituzten 
basakatuak, orkat zak, katajinetak, muxarrak, kata-
gorriak, arrabioak, okilak edo zapelat zak, adibidez, 
guzti hauent zat “et xeak” berreraiki behar dira.

 Egur hilaren garrant zia Añarben

Baina badira basoan konplexutasuna han-
dit zeko beste moduak ere. Adibidez, aipatutako 
proiektuak egur hilaren garrant ziaz ohartarazten 
gaitu. Ustelt zen ari den egurrean ornogabe, liken, 
goroldio eta onddo espezie ugari garat zen dira 
eta taxoi horiek dira, hain zuzen ere, biodibert sita-
tea gehien hornit zen dutenak, bide batez, orno-
dunen bizit za ahalbidetuz. Proiektu 
honek basoetan era naturalean izaten 
diren haizete, ekait za, etab. imitatuko 
lituzketen ekint zak gauzat zea propo-
sat zen du, zuhait z bat zuk botata eta 
egurra bertan ut zita edo beste bat zuk 
zutik propio lehortuta.

Honekin bi helburu betet zen 
dira. Alde batetik tarteak zabalt zen dira 
eta argiari lurzorurako bidea librat zen 
zaio, azpian tarteko egitura sortuko 
duen landaredia gara dadin. Bestetik, 
berriz, botatako eta lehortutako arbo-
lekin sort zen den egur hilak hainbat 
eta hainbat ornogabe, liken, onddo 
eta goroldio espezieri garat zeko aukera 
ematen die.

Badira biodibert sitatearen handit ze honi 
lagun diezaioketen beste arlo bat zuk. Esate bate-
rako abelt zaint za, ehiza, arrant za eta erabilera 
publikoaren araut ze egokiak, besteak beste, lagun-
garriak izango dira lehen aipatu dugun helmuga 
horretara iristeko.

  Añarbe Baso-Erreserba izango 
da laster

Errenteriako Udala, Añarbeko harizti eta 
pagadien jabea izanik, Erreserba-Eremua izen-
dat zeko bidean ari da, laster Aiako Harriko Parke 
Naturalaren Erreserba handiena bihurtuko delarik 
(917 hektarea), Endara, Txurrumurru-Txikia eta 
Enbidoko ur-jauziarekin batera.

Bada beraz, Añarbe basoan hurrengo urteeta-
rako erronka erakargarri bat: biodibert sitatea han-
dit zea. Neurrietako bat izango da dauden pinudi 
eta egur-ustiapen komert zial guztiak kent zea. 
Bestea, bertako basoak zabalt zea eta naturalagoak 
bilakat zea. Azken jomuga hori hartuta, horretarako 
egin nahi den baso-kudeaketan dago gakoa, zer 
egin? Beharbada aukera bat izan daiteke baso-
gint zan ezer ez egitea, basoari bere bilakaera natu-
rala jorrat zen ut ziz. Haizeak eta ekait zak botako 
dituzte arbolak eta sortuko dira argiguneak tarteko 
landaredi hori garat zeko.

Igart zen da, ustiaketa hit zak indarra galdu 
duela, kudeaketa hit zaren mesedetan. Era berean, 
agerikoa da era berean egurraren merkatua ez 
dagoela bere garairik onenean, Añarbeko basotik 
ez baitator dirurik aspalditik. Gainera, Herri Onurako 
mendia izanik, Udal Administrazioak dagoenekoz ez 
dio arlo horri lehentasunik ematen. Beraz, egurra-
ren ustiaketa lehentasuna ez bada, Administrazioak 
beste atal bat zuei bide eman beharko lieke, lehen 
aipatutako horiei hain zuzen ere; ez baitugu ahaztu 
behar Natura 2000 Sarean dagoela Añarbe.
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