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EHIZTARIEK lobby sendoa osatzen dutela
esango dizute elkarte kontserbazionistek;
eta alderantziz, ehiztariek diote ekologisten
jarraibideei egiten dietela men administra-
zioek. 

Ehizak, jarduera zinegetikoak, diru piloa
mugitzen du, ez dago ukatzerik. Ehiztariez
gain –60.000 inguru izango dira gurean–,
modu batean ala bestean erakunde, negozio
eta kolektibo anitz ukitzen ditu: lekuan leku-
ko administrazioak (Eusko Jaurlaritza, Nafa-
rroako Gobernua, Pirinio Atlantikoetako
departamendua, diputazioak zein udalak),
ehiza-barrutien kudeatzaileak, ehiza federa-
zioak eta herrietako elkarteak, arma fabrikak
eta saltokiak, turismo zinegetikoa eskaintzen
duten bidaia agentziak, ehiza-txakurren ingu-
ruko merkatua, natur elkarteak eta animalien
eskubideen alde borroka egiten dutenak,

baserritarrak, basozainak, mendizaleak…
Ehiztari kolektiboaren barruan, zakurra
hartu eta oilagorrak “jauzian” harrapatzen
dituztenak daude, uso eta birigarroei postue-
tan itxaroten dietenak, basurde eta orkatz
uxaldietan dabiltzanak, legea errespetatzen
dutenak eta ezkutuan aritzen direnak…
Hamaika interes egon daiteke tiro bakoitza-
ren atzean.

Hilaren 12an hasi zen oilagorraren ehiza
denboraldia Hego Euskal Herrian, baita
pagauso, txoloma, birigarro, usapal, eper eta
galeperrena Gipuzkoan eta Bizkaian. Araban
eta Nafarroan urriaren 1ean ireki zen denbo-
raldia hegazti migratzaileen kasuan, eta aza-
roaren 1ean hasiko da ehiza xeheko beste
espezie batzuena, izan hegazti sedentario
(eperra eta faisaia) zein ugaztunena (untxi,
erbi eta azeriena), baldintza zorrotzen pean
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Hegazti migratzaileen ehiza denboraldia, oilagor edota pagausoena, hasia da Euskal Herri
osoan. Lehenago ireki zen basurde eta orkatzena. Zientoka eroriko dira, kolektibo indartsua

osatzen baitute ehiztariek. Indartsuegia, batzuen ustez.

Kudeaketagatik mokoka

| JON TORNER |

Natura-ingurunean
egiten den ehizak
bateragarria izan
behar du bizi-
iturrien
babesarekin, eta
landa-eremuaren
garapen
jasangarrirako
ildoak ziurtatu
behar ditu.
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hauen kasuan. Basurde eta orkatzena iraileko
lehendabiziko astean hasi zen, Ipar Euskal
Herrian bezalaxe. Akitania eskualdean iraila-
ren bigarren igandean ireki zen hegaztien ehi-
zaldia. Haien esperoan, milaka ehiztari:
33.000 federatu ditu Nafarroak, 13.000
Gipuzkoak, 2.500 Bizkaiak eta 2.000 Arabak.
Pirinio Atlantikoen departamenduan, Bear-
non eta Ipar Euskal Herrian, 23.000 lizentzia
daude.

Balizko milaka boto
“Boto asko daude jokoan”, esan digu Itsas
Enara ornitologia elkarteko kide Hector
Gonzalezek, gipuzkoar instituzioen ehiza
politikaz galdetu diogunean. “Nafarroan
33.000 lizentzia daude, eta horrek esan nahi
du 33.000 boto jokoan daudela”,
zioen Gurelur talde ekologistako
kide Toño Munillak Nafar roako
Hitzan (2013-01-11): “Politikariei
ez zaizkie axola hegaztiak, ehizta-
riak babesten dituzte. Ehiztariek
kudeatzen dute ehiza Nafarroan,
norberak bere barrutian; Gober-
nuak ez du eskurik sartzen. Horre-
gatik, urte osoan ehizatzen dute,
pozoia jartzen dute...”

“Beste herrialde batzuetan ehiza
errespetatu egiten den bitartean,
Gipuzkoak ehizaren aurkako kolek-
tiboen ildoak jarraitzen ditu”, salatu
zuen ADECAP-Gazteak Ehiztari
eta Arrantzaleen Babeserako Elkar-
teak, 2012an Diputazioak ehiza
debekatu zuenean Ulia mendian,
2009an Donostiako Udalak eta
2011n Pasaiakoak eskatu bezala, aisialdirako
eta naturaz gozatzeko gune izendatu ostean.
Gipuzkoako ehiztariak gogor agertu dira
hainbatetan Bilduren kontra.

Ehiza garaian, Nafarroako Gobernuak eta
foru aldundiek denboraldi hasieran plazara-
tzen duten Ehiza debekualdien aginduari egiten
diote men Hego Euskal Herriko ehiztariek,
EAEren kasuan Eusko Jaurlaritzak 2011ko
martxoan onartu zuen legea aintzat hartuta. 

“Legeak goitik behera datoz”, azaldu digu
Bizkaiko Ehiza Federazioko presidente Iker
Hidalgok: “Europako zuzentarauak, Espai-
niako espezie zinegetikoen zerrenda, erkide-
goen ehiza legeak, diputazioak… Jaurlaritza-
rena lege orokorragoa da, eta debekualdien
foru aginduak gauza zehatzagoak arautzen
ditu: espezie bakoitza ehizatzeko egutegia,
ordutegiak, eguneko kupoa…”.

2011n Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde
Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza sail-
buru zen Pilar Unzaluren hitzetan, “natura-
ingurunean egiten den ehizak bateragarria

izan behar du bizi-iturrien babesarekin, eta
landa-eremuaren garapen jasangarrirako ildo-
ak ziurtatu behar ditu, nekazaritzaren eta
abeltzaintzaren osagarri izango den ekono-
mia-jarduera gisa”. Helburu izanik “ehizak
gizartean dituen sustraiak gordetzea eta ehi-
zan aritzen direnek natur ingurunearen
kudeaketa iraunkorrean parte har dezaten
lortzea”, hainbat puntu bildu du legeak: ehiza
espezieen zerrenda, ehiza guneak, arau-haus-
teak, kalte ordainak, segurtasun distantziak,
toki erakundeen parte-hartzea, eta abar. Lege
horren PDFa, debekualdien foru aginduak
eta bestelako dokumentuak ARGIAren web-
gunean paratuko ditugu, han-hemen aurkitu-
tako elkarrizketa eta iritziekin batera, ehiza-
ren panorama bere osotasunean.

BIZKAIKO EHIZA FEDERAZIOAK Bilbon duen
egoitzan hartu gaituzte erakundeko presiden-
te Iker Hidalgok (ezkerreko argazkian) eta
ADECAP-Gazteak elkarteko Mikel Barrio-
sek (argazkian, koinatuarekin, eskuinekoa).
Duela hiru urte, oilagorrak “zelatan” ehiza-
tzea legez kanpokoa eta gainerako ehiztarie-
kiko errespetu gabea dela azaltzeko kontzien-
tziazio kanpaina abiatu zuen ADECAPek,
“jauzian” ehizatu behar delako hegazti hori,
zakurrak sastraka artetik aterarazi ostean.
Bestalde, usoa urtarrilaren 31tik aurrera ehi-

IKER HIDALGO Bizkaiko Ehiza Federazioko presidentea
MIKEL BARRIOS ADECAP Gazteak-eko ordezkaria

«Basurde eta orkatzak
erakusten ari dira ehiza
beharrezkoa dela»
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zatu ahal izateko ahaleginetan dabiltzala azal-
du digute bi gazteek. Europak 2005ean debe-
katu zuen kontrapasa, hegaztiak iparraldeko
kumaldi lekuetara doazelako bueltan, eta
haiek akabatzeak txita kopurua izugarri
murriztuko lukeelako. Uso askok, gainera,
ezin izaten diote neguari aurre egin, eta etorri
baino gutxiago dira bueltan doazenak.

Usoa kontrapasan ehizatu ahal izatea nahi
duzue.
Mikel Barrios: Badakigu oso zaila dela
lehengoaren moduko kontrapasa itzultzea,
garai batean apirilera arte luzatzen zelako.
Pagausoa urtarrilaren 31tik aurrera ehizatze-
ko beste modu bat bilatu beharko dugu.
Hemen oso uso gutxi botatzen ziren, 2.000
inguru. Urtero ia 6 milioi uso pasatzen direla
aintzat hartuta, ez da batere
kopuru handia. Uso populazioa,
gainera, gorantz doa Europa
osoan.
Iker Hidalgo: Aukera bakarra
usoaren ehizaldia martxora arte
luzatzea da, Espainiako zonalde
batzuetan egin duten moduan.
Frantziako Estatuan ere otsaila-
ren amaiera arte ehiza daiteke.
Ez litzateke kontrapasa izango. Kontrapasa-
ren onena martxoa da, baina gutxienez otsai-
la bukaera harrapatuko genuke.

Legea ez da berdina leku guztietan…
I.H.: Hala da. Agian hegazti bat erkidego
batean bota daiteke, eta ondokoan ez. Ez du
zentzurik. Frantziako Estatuan animalia
gehiago ahal dira ehizatu. Hegazti migratzaile
batzuk Ipar Euskal Herrian ehiza daitezke eta
Hegoaldean ez; Hendaian bai eta Irunen ez.
M.B.: Espainiako Gobernuko Nekazaritza
eta Ingurumen Ministerioa Mendien Legea

ari da lantzen. Ehizaren eskumenak lekuko
administrazioenak diren arren, Estatu maila-
ko batzorde batek ehizaldien irekiera eta
bukaera datak proposatuko lituzke, eta erki-
dego guztietakoak parekatu. EAEren kasuan
azken hitza diputazioek izango lukete, baina
gutxienez gaiaz eztabaidatu eta agian zer edo
zer mugitzerik izango da.

ADECAP-Gazteak-ek Esperari STOP kanpaina
abiarazi du.
I.H.: Legeak espresuki debekatzeaz gain,
ehiztariok ez dugu praktika hori onartzen.
Oilagor gutxi dago, eta behar den moduan
harrapatu behar dira. “Zelatan” ehizatzea
errespetu falta da beste ehiztariekiko.
M.B.: Ehiztariek jakin behar dute oilagorrak
“zelatan” ehizatzea txarto dagoela. Ez du
meriturik. Batzuek traizioz ehizatzen dituzte.
Ez da etikoa.

Zerk markatzen du etikoaren marra?
M.B.: Animaliari ihesbidea eman behar zaio,
eta oilagorrari basotik kanpo itxaroten bazaio
ez dauka.

Eta pasan datorren usoak bai?
M.B.: Oilagorrak gaur leku batean jaten
badu, badakizu ziurrenik bihar ere hara joan-
go dela. Usoak behin pasako dira zure pare-
tik.
I.H.: Oilagorra basotik kanpora ez da ezer.
Leku irekietan trankil-trankil doa, zuzenago
hegan egiten du, defentsarik gabe dago…
Basoan du ezkutatzeko abilidadea. Usoak
arriskuaren aurrean altuago egin dezake
hegan.

M.B.: “Zelatan” egiten den ehiza
eragozteko, debekaturik dago
oilagorra jatetxeetan-eta saltzea.

Furtibismoa zigortzen al da?
I.H.: Isun ekonomikoak jartzeaz
gain, ehiza baimena kendu ahal
dizute 3-5 urterako. Zaintza han-
diagoa egon beharko litzateke,
guarda gehiago, baina krisiak

administrazioak ere kolpatu ditu eta…

“Ehiztariok naturaren oreka bermatzen dugu”,
entzun dugu maiz.
M.B.: Hala da, trafiko arazoak eragin eta
uztak txikitzen dituzten orkatz eta basurdeen
gainpopulazioa kontrolatzeko tresna garran-
tzitsua gara.
I.H.: Ehiztariak fauna urte osoan zaintzen
du, gero ehizatu ahal izateko. Ehizarik gabe
espezie asko desagertuko lirateke, eperra adi-
bidez. Ekologistek diote natura geldi uzteko,
baina gizakia beti egon da naturaren barruan.

“Trafiko arazoak eragin eta
uztak txikitzen dituzten orkatz
eta basurdeen gainpopulazioa
kontrolatzeko tresna gara”

Mikel Barrios,  ADECAP-Gazteak

Iker Hidalgoren
hitzetan,
“mendira bizitzera
doazen askok ez
dute onartu
mendiak
badituela berezko
ezaugarriak:
simaur usaina,
oilarrak kantuan...
eta ehiza”.
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Ez doa hura alde batetik eta gu bestetik.
Basurde eta orkatzak erakusten ari dira ehiza
beharrezkoa dela. 

Zergatik dago gainpopulazioa? Haien harrapa-
riak, otsoak adibidez, desagertu egin direlako?
I.H.: Basoak aldatu egin dira, jendeak ez ditu
zaintzen. Pinudi eta eukalipto ibilgaitzak para-
disua dira basurdeentzat. Otsoa aspaldi desa-
gertu zen arren, ez da hainbeste orkatzik seku-
la egon. Gehiago da basoen eraldaketagatik.

Basogintza politika aldatzeak lagunduko luke?
I.H.: Agian, administrazioek euren lurretan
pinuen ordez zuhaitz autoktonoak, haritz
edota pagoak landatuko balituzte mendiak
garbiago edukitzeko... Mendi asko pribatuak
dira, ordea.

Zer harreman duzue baserritarrekin?
I.H.: Baserritarrek, oro har, uxaldi gehiago
eskatzen dituzte. Kontua da lehen baserriak
ziren asko gaur egun txaletak direla. Mendira
bizitzera joan diren askok ez dute onartu
mendiak badituela berezko ezaugarriak:
simaur usaina, oilarrak kantuan… eta ehiza.
Betiko baserritarrek eta hauek diferente ikus-
ten gaituzte.

Umeak ehizara eramatea begi onez ikusten al
duzue? Eskopetaz inguratuta daudelako diot.
M.B.: 10 urteko gazteak ehizara joatea ongi
dago, eskopetarik erabili gabe, noski. Arau
batzuk daude: aitarekin edo osabarekin zoaz,
ezin zara 15-20 metro urrundu… Animaliak-
eta ezagutzen joateko primeran dator.

2012KO APIRILEAN, ehiza debekualdien foru
agindua argitaratu baino lehen, Itsas Enarak
eta beste hamabost ornitologia, natura eta
ekologia elkartek 35 orrialdeko dokumentua
aurkeztu zioten Gipuzkoako Diputazioari,
ehizaren kudeaketari buruzko hainbat propo-
samen biltzen zituena. Laburrean, dozena
erdi eskaera egin zituzten: oilagorraren ehiza
denboraldia urtarrilaren 31n amaitzea, gaine-
rako hegaztien kasuan bezala –gaur egun
otsailaren 16an ixten da–, oilagorren ehizal-
dian astean atseden egun bat edo bi jartzea,

ehiza egunaren irekiera ordu erdi atzeratzea,
hotz olatuen protokoloa zorrotz aplikatzea,
basa faunaren aurkako delituen aurrean
Diputazioa eta Ingurumen Fiskaltza elkarla-
nean aritzea, eta ehizaren aholku batzordean
elkarte kontserbazionisten ordezkari batek
parte hartzea. Gonzalezek dioenez, 2012-13
denboraldiko foru aginduak ez zuen eskaera
bakarra aintzat hartu, ezta aurtengoak ere.

Ehiztariek lobby indartsua osatzen dutela esan
zenidan elkarrizketa lotzeko hots egin nizu-
nean.
Hala da, beste arrazoi batzuen artean horre-
gatik daude geldirik negoziazioak Gipuzkoa-
ko Diputazioarekin. Bozka asko daude joko-
an. Lehen EAJ zegoen agintean eta orain
Bildu. Gauzak desberdinak izan beharko lira-
tekeela pentsa daiteke, baina Bilduren barruan
hainbat alderdi dago eta… Ehiztariena, oro
har, presio talde indartsua da, botere ekono-
miko handia duena. Diru asko mugitzen duen
negozioa da: armagintza industria, ehiza-
barrutien kudeaketa, postuen enkanteak…

Ehizaren kudeaketa Ingurumen Sailak hartzea
eskatu duzue.
Gaur egun Iñigo Mendiola buru duen Basa
Animalien eta Landareen Zerbitzuak kudea-
tzen –eta laguntzen– du ehiza. Mendietako
eta Natura Inguruneko bulegoaren parte da
zerbitzu hori, Berrikuntzako, Landa Garape-

HECTOR GONZALEZ Itsas Enara ornitologia elkartea

«Ehiza ez da 
debekatu behar,
arrazionalizatu baizik»

Hector Gonzalezen arabera, “ehiztariena presio talde
indartsua da eta horregatik geldirik daude negoziazioak
Gipuzkoako Diputazioarekin. Bozka asko daude jokoan”.
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neko eta Turismoko Departamentuaren
barruan. Ehizaren kudeaketa sail horren
barruan sartzeak interes gatazka sortzen du:
zur industriaren eta ehiztarien interesak
nagusi izan dira, naturaren kalterako. Inguru-
men Sailaren esku balego, basa-fauna zorro-
tzago babestuko litzatekeela uste dugu.

Lurraldeko ehiza-batzordea dago.
Kontsultarako organoa da. Diputazioak,
ehiza federazioak eta Aranzadi elkarteak osa-
tzen dute. Oilategi berean jabea eta azeria
sartu dituzte. Ehiza debekualdia argitaratu
aurretik elkartzen dira. Gehienetan ehiztarien
desioei egiten die men Diputazioak. Agian ez
die kontrapasa baimenduko, baina oilagorra-
ren ehizaldia luzatuko dute. Aranzadi entzule
hutsa da, ez du presiorik egiten, zientzia
elkartea baita, ez kontserbazionista. Noizbait
eskatu izan du ahotsa guri emateko, baina ez
diote jaramonik egin.

Zuk ez duzu ehiza debekatzeko eskatzen.
Kontserbazionisten artean korronte desber-
dinak daude. Nire ustez ehiza ez da debekatu
behar, arrazionalizatu baizik. Esaterako,
basurde eta orkatz uxaldiak arriskutsuak dira,
ez soilik ehiztarientzat, baita mendizale eta
txirrindularientzat ere. Segurtasun-eremua
hobeto markatu beharko litzateke, ehiztari
batzuek uste baitute mendia eurena dela. Iaz
1.000 basurde ehizatu ziren Bizkaian. 4.000
tiro botako ziren gutxi gorabehera; bada zer-
bait. [2012-13an 950 orkatz hil zituzten
Gipuzkoan; eta 930 basurde, aurreko urtean
baino 200 gehiago].

Beharrezkoa al da hainbeste basurde akaba-
tzea?
Gizakia basoa abandonatzen ari da, eta gaine-
ra basurde eta orkatzek ez dute harraparirik
inguruan. Foru Aldundiak otsoak jazarri
zituen, jarduera ekonomikoak (Idiazabal
Latxa) eskatzen zuelako ardiak mendian libre

ibiltzea. Etengabe esku hartutako natura ez
da natura. Animaliek kalterik egin ez dezaten
kontrolatzeko bide bakarra ehiztariak baldin
badira, ekosistema zuzen ez dagoenaren sei-
nale. Ez naiz esaten ari ehiztariek uxaldiak
egin behar ez dituztenik, baina orekaren bizi-
raupenerako bermatzaile izendatzea… Zen-
bat orkatz eta basurde dago Gipuzkoan eta
zenbat hiltzen dituzte? Diputazioak erantzun
beharko lituzke halako galderak. Ehiztariek
ez dute gaitasun teknikorik erantzuteko.
Orkatz eta basurde kopuruaren arazoa da
oraindik ez duela herrialdeak onartzen duen
muga gainditu. Horregatik doa gorantz.
Herrialdeak onartzen dituen mugak ez datoz
bat gizakiek jarritakoekin.

Oilagorraren ehizari dagokionez, atseden egu-
nak jarri beharko liratekeela diozue.
Basoan gorde ohi da oilagorra, egunero leku
berean hartuko du atseden, eta ehizatzeko
aukerak handitu egiten dira. Astean bi atseden
egun emanda –oilagorra ehizatzeko debekua
jarrita– arnas pixka bat emango genioke [Biz-
kaian, ostiraletan ezin daiteke oilagorrik ehi-
zatu]. Oilagorrei ehiza-postuetatik tiro egitea
debekaturik dago. Hala ere, egunaren hasieran
erdi-ilun dagoenez, basoan sartu aurretik
ehiztari batzuek tiro egiten diete. Azaroaren
30era arte goizeko 7:30etik aurrera ehiza dai-
teke, eta abenduaren 1etik 8etatik aurrera.
Ordu erdi atzeratzea proposatzen dugu.

Jatetxeek ezin dute oilagorrik saldu, ehizta-
ri furtiboei hegoak mozteko. Askotan, ordea,
kartatik kanpo eskaintzen dute. Niri usapala
eskaini zidaten Gipuzkoako jatetxe batean
duela gutxi, eta hura ere ezin da komertziali-
zatu. Bestalde, badira baserritarrak soroan
dabiltzanak aitzurra esku batean eta eskopeta
bestean, egunsenti zein ilunaba-
rrean, oilagorrak azaldu zain.
Badut ezagun bat, guardak ikus-
tean arma letxuga artean ezkuta-
tzen duena… n

Uso ehiza
Nafarroan
4.000 postuetako
batzuen kudeaketa
herriko ehiza
taldeen esku uzten
dute udalek (ehiza
soziala egiteko),
eta beste batzuk
enkantean
ateratzen dira. 180
euro ordaintzen
dira batzuengatik,
eta 15.000 eurora
hel daitezke
preziatuenak,
Baztango
Kintokoak edo
Luzaide-
Gabarbidekoak
kasu. Datu
ofizialik ez dagoen
arren, garai
batean 100.000
uso ehizatzen
zirela uste da,
baina gaur egun ez
dira hainbeste,
uso askoz ere
gutxiagok
zeharkatzen
dituztelako
Pirinioak, neguak
hain gogorrak ez
direlako eta
Europako beste
zonalde batzuetan
bazka gehiago
dutelako.


