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Erakunde arteko adierazpena  

Pinuen gaitzaz 
 
 
 
Euskadin zuhaiztien eremuak azalera osoaren % 54 hartzen du. Portzentaje hori 
EBeko altuenetariko bat da. Basogintzaren eta zuraren sektoreak Euskadiko BPGaren 
% 1,5 hartzen du eta 21.000 laguni eskaintzen dio enplegua. Hortaz, basogintzaren eta 
egurraren garrantzia ukaezina da, gure basoak haien bidez kudeatzen eta zaintzen 
diren heinean. Gainera, gure paisaiaren identitate ezaugarri izateaz gain, funtzio 
ekonomiko, ekologiko eta sozial garrantzitsu bat ere betetzen dute.  

Basogintza sektorea oso kezkatuta dago, azken aste hauetan banda marroia deritzon 
gaitza gure pinudietan zein azkar hedatu den ikusita. Gaitz horrek zuzenean eragiten 
die basojabeen elkarteei, eta euskal erakundeak jarraipena egiten ari ziren, gertutik; 
orain, ordea, ziurrenik udaberriko eta udako eguraldiak lagunduta, EAEko basoetan 
inoiz ikusi ez den abiaduran hedatzen ari da gaitza. 

Basogintzaren sektoreak zailtasun handiak bizi izan ditu azken urteotan, baina pinuei 
erasan dien gaitz hau kezka bat gehiago da orain, zalantzarik gabe, jarduera hori 
ogibide dutenentzat. Ezohiko egoera honi ezohiko konpromiso batekin erantzun 
beharko zaio.  

Horregatik, hiru foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak basogintza sektorearekiko 
elkarlana indartzeko konpromisoa hartu dute, bi helbururekin. Batetik, euskal 
basogintzaren sektoreak bere nortasun ezaugarriei eustea, azken hamarkadetan 
lehiakortasuna eta jasangarritasuna bezalako balioen inguruan landutako ezaugarriak 
baitira. Bestetik, basogintza jarduera gure mendietatik desagertzea saihestea, horrek 
oso ondorio kaltegarriak izango lituzkeelako, hala nola suteak edo galera handiak 
biodibertsitatearentzat. 

Bestalde, azpimarragarria da EAEn egurrari lotuta dugun industria eta egitura 
ekonomikoa, zeina aberastasun eta enplegu sortzaile diren enpresa txiki eta ertainek 
osatzen baitute ia erabat. Hiru lurraldeetako foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak 
egurraren balio kate osoarekiko dugun konpromisoa berresten dugu. 

Arazo baten, mehatxu baten aurrean gaude. Banda marroia deritzon gaitzak larriki jo 
ditu Euskadiko intsinis pinuen % 33,15. Salbuespenezko egoera bat da, eta foru 
erakundeek gaixotasunaren lehenengo zantzuak agertu zirenetik erreakzionatu dugu 
horren aurrean.  

Hilabeteak daramatzagu lanean gaitzari aurre egiteko edo kaltetu gabeko zuhaitzak 
kutsatzea saihesteko tratamendu eraginkor baten bila. Arazoaren aurrean adi eta 
aktibo gaude, eta basogintzaren arloko lan ildo desberdinak aztertzen ari gara gaitza 
zabaltzea ekiditeko, eta antzeko arazoak izan dituzten herrialdeetako profesionalekin 
lankidetzan dihardugu. 
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Egoera horren aurrean, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek eta Eusko 
Jaurlaritzak berretsi egin nahi dugu euskal basogintzaren sektorearekin dugun 
konpromisoa, bai landa ingurunean jarduera ekonomikoa eta enplegua sortzen duen 
sektore oso garrantzitsua delako, bai gizarte eta ingurumen balioak sustatzen 
dituelako. 

Hori horrela, euskal erakundeek konpromiso bat hartzen dugu: lanean jarraituko 
dugula, jasan dituzten kalteak eta etorkizunean ere jasan ditzaketenak arintzeko. 
Horretarako, lau jarduketa esparru hauetako ekimenak indartzen ari gara: 

- gaixotutako eremuak monitorizatzea, gaixotasunaren hedapenaren jarraipena 
egitea, eta gaixotasunaren ustekabeko hedapen hau eragin duten kausa 
zehatzei buruz ikertzea. 
 

- gaixotasuna hedatzea prebenitzeko eta jada gaixotuta dauden lurzatiak 
tratatzeko fungizidak aztertu eta esperimentatzea.  
 

- birlandaketak sustatzea, gaixotasunarekiko erresistenteak diren eta EAEko 
ingurunera egokitu daitezkeen espezieak erabiliz, eta gaitzarekiko 
erresistentzia erakutsi duten aleak landatzea, ugaldu eta ugaritu daitezen. 
 

- zuraren merkaturatzea sustatu eta bultzatzea.  
 

Jarduketa horiek guztiak KONIFERO BASOAK BERRESKURATZEKO EUSKAL 
ESTRATEGIAren inguruan egituratuko dira, eta hiru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak 
norabide horretan ahaleginak batzeko eta indarrak koordinatzeko konpromisoa hartu 
dugu. 

Ekintza horien guztien bidez, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek, Eusko 
Jaurlaritzaren laguntzarekin, Euskadiko basoen ezaugarriak indartzeko lanean 
jarraituko dugu,  espezieen  dibertsitate  guneak  baitira,  giza  jardueraren  eta 

biodibertsitatearen arteko elkarbizitza guneak.   

Gure basoen ezaugarri horiek landuz soilik, eta ezaugarri horien konfigurazioan funtsezkoa da 

basogintza,  lortu  dezakegu  gure  paisaiaren  dibertsitatea  areagotzea,  lurzoruen  higadura 

saihestu eta suteak izateko arriskutik urrunduz.  

Soilik  horrela  lortuko  dugu  bizirik mantentzea  balio  sozioekonomikoak  eta  herritar  askoren 

kirol eta aisia jarduerak uztartu eta bateragarri egiten dituzten espazio natural hauek.  

 

 

 


