
Basozaina lanbidez, naturzale amorratua, ber-
tsolaria, antzerkizalea, musikaria, dantza
zalea…
“Zale” asko, ezta? Badaramatzat urte batzuk
bertsoak kantatzen. Betidanik zalea nintzen
eta bertso-eskolarik ez genuenez, lagun bate-
kin, Diego Riañorekin, hasi nintzen duela
hamalau bat urte. Txapelketa batzuetan izan
naiz, baina beharbada, bertsolari baino gehia-
go bertsozalea naiz. Abesteak betetzen nau
eta sortu dugun bertso-eskolak bizia ematen
dio herriari, baina ez naiz plazaz plaza ibil-
tzen den bertsolaria. Soilik herri txikietan eta
herri giro horretan. Eta antzerkiaz beste
horrenbeste esango nuke. Ongi pasatzea eta
herriari zerbait eskaintzea gustatzen zaigu.
Hori da helburua. Guk obrak asmatzen ditu-
gu, hiru lagun elkartu eta aurrera. Gero gure
“bira” izaten da Goizueta, Beruete, Lekunbe-
rri, Irurtzun, Berastegi… Hizkeragatik eta
gaiengatik gertukoa, ingurukoa da gure
eremu naturala. Oso umoretsuak dira gure
obrak eta jendeak esker onez erantzuten du.

Bardoak, taldekako bertso txapelketan, gustu-
ra? 
Aurtengoa bigarren aldia da. Neurria hartu
behar zaio, momentu batzuetan lan karga
handi samarra etor daitekeelako, baina
jende ugari erakartzen du eta ongi pasatzen
dugu. Giroa lagunartekoa eta sanoa da.
Askotan lehia gehiegixko baloratzen da, eta
plazak lortu nahi badituzu txapelketa onak
egin behar dira, baina nire helburua apala-
goa da. Tarteka saio bat edo beste egitea
mundiala da. 

Zer ematen dizu bertsolaritzak?
Gauza asko. Batetik bada hizkuntzarekin
jolasteko modua. Euskaltzalea naiz, euskara
gustatzen zait eta bertsoekin hizkuntza abe-
rasten duzu. Gauzak konprimitzeko, hitz
gutxitan esateko gaitasuna zoragarria da eta
bertsoen bidez hori ikasten da. Hori bizitzan
oso baliagarria da. Gero egokitzen zaizu edo-
zein tokitan abestea, edozein gairi buruz.
Izan zaitezke apeza, polizia, andrea, maltrata-
tua… Beste begi batzuekin ikusten dituzu
gauzak. Ni bertsotara banoa herri batera
periskopioa piztuta noa, gauza guztiei errepa-
ratuz, ahalik eta detaile gehienak hartu
nahian, gero erabilgarri izan daitezkeelako.
Zer gertatzen da? Urte batzuetan bazabiltza
periskopioa orain piztu orain itzali, beti
erneago ibiltzen zarela. Eta hori ematen dizu
bertsolaritzak: munduaren aurrean erne ibil-
tzea. Eta bertso-lan txikiek ere badute bere
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«Urteotan oihanak azalera
irabazi du baserri mundua
gainbehera joan delako»

Ez ehortzi gure lurra, gu baikara lurra bera. Lurra da gure alaba, lurra da gure ama…
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xarma: norbait hil dela, jubilatu, ezkondu…
Lau bertso bota eta jendea pozik gelditzen da
eta ni ere bai. Azkena izan da eskola txikien
festarako rap baterako letra idaztea. Bertso-
tan gauzak beste modu batean kontatzen dira
eta jendeak entzun egiten du. Zeinen gutxitan
entzuten dugun, ezta? Bizitzan beti lasterka
ibiltzen gara, baina bertsotara joaten den jen-
dea entzutera doa, erne dago eta hori garran-
tzitsua da. Gizartean eragiteko garrantzitsuak
diren gauzak esan daitezke modu horretara.
Helburua ez da zure predikua txertatzea,
baina zu zarena erakusten saiatzen zara. 

Zure beste pasioa natura da. Hamasei urte
daramazkizu oihanak zaintzen. 
Bai. Basogintza ikasi nuen Atarrabian eta Mur-
gian eta biologia Leioan. Basozain lanetan hasi,
gero tartean bi urtez aritu nintzen biologo
lanetan Ingurumen Sailean, eta ondoren baso-
zaintzara itzuli nintzen. Honetarako mendia
gustatu behar zaizu asko. Jendeak sarri idealiza-
tu egiten du, baina lan guztiek bezala baditu
bere gauza onak eta beste batzuk batere politak
ez direnak. Eguraldiak erabat baldintzatzen du
zure lana. Batzuetan tokatzen da bustialdi ede-
rrak hartzea edo gauza negargarriak ikusi behar
izatea: isuriak, suak... Eta burokraziak gu ere
harrapatzen gaitu. Orain zabortegien zerrenda
eskatu digute Iruñetik eta hori prestatzen gabil-
tza. Aldiz, bihar egun ederra da niretzat: Gain-
tzara joan eta ilundu arte egon behar dut har-
kaitz batzuetan bertako babestutako hegaztiak
kontrolatzen. 

Zer nolako lana egiten duzu mendian?
Animaliei dagokienez espezie batzuen errol-
dak egiten ditugu: ugatza, igelak, erbiak…
Dena dela, ni nabilen eskualdean gure lana
forestala da, gehienbat. Belatetik ia Iruñerai-
no, Olaibar, Sakana osoa Altsasuraino, Pago-
zelairaino eta Araitzeraino iristen gara. Baso-
ak kudeatzen aritzen gara. Orain egurra
markatzen ari gara, sutarako eta baita saltze-
ko ere. Baso guztiak, komunalak eta partiku-
larrak, kudeatzen dira. Kudeaketa edo orde-
nazio-planak egiten dira eta hor zehazten dira
egin beharrekoak. Normalean ale txarrenak
mozten dira basoa hobetzeko. 

Nolakoa izaten da oihanberritze prozesua?
Pagadiak ez dira arraso botatzen. Zu bazoaz
onenak bakantzen, gerorako uzten, norma-
lean. Uzten dituzu alerik onenak, ahalik eta
baso onena uzteko. Gero tokatzen da on
horiek kenduz zuloak irekitzea oihana berri-
tzeko, pago gazteak ateratzeko. Mendiak oso
erritmo motela du gurekin alderatuta. Pagadi
batek 100 edo 125 urte behar ditu zikloari
buelta emateko eta harizti batek gehiago.
Gure lana da hurrengoei mendia ahalik eta
hobekien uzten saiatzea. 

Nafarroan basoen azalera handia da?
10.391 kilometro koadro ditu Nafarroak eta
erditik gora oihana da. Oso azalera handia da.
Pagadiak estaltzen du gehiena: hasi Belaguatik,
sartu Iratin, Luzaide aldean, Erroibar, Zubiri,
Anue, Lantza, Ultzama, Aralar… Dena.

Artzainak
eta hartzak
“Mendebaldeko
haranetan
artzainak hartzik
eta otsorik gabe
bizitzera ohitu
dira, eta orain oso
gogorra egiten
zaie ohiturak
aldatzea.
Horregatik,
gehienek ez dute
hartzari buruz
entzun ere egin
nahi”.
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Behean harizti batzuk badira, baina gutxi. Toki
baxuagoetan ateratzen dira horiek eta hori
dela eta, gaurko herriak eta industrialdeak
garai bateko hariztietan daude kokatuta. 

Gero eta zuhaitz gehiago ala gutxiago dugu?
Azken urteotan oihanak azalera irabazi du.
Aurrera doa. Gero eta baso gehiago daukagu.
Leitzan, esate baterako, 10etik 7 zuhaitza da.
Gainerakoa herria, larreak, baratzeak…

Hori ona da? 
Ona da alde batetik, basoak maite badituzu
edo zura ekoizteko azalera gehiago nahi
baduzu, baina pentsatu behar dugu zergatik
egin duen oihanak aurrera eta arrazoia da
azienda jaitsi dela, baserri mundua gainbehe-
ra joan dela. Baserriak hustu, jendeak alde
egin eta hamar urtean soroak oihan bilakatu
dira. Oso prozesu azkarra da. Espezie batzuk
oso kolonizatzaile azkarrak dira, sahatsak,
elorriak edo haltzak kasu. Eta leku askotan
agian ez du merezi oihana bultzatzea, gehiena
basoa delako. Zuhaitz bat landatzea ona da,
zalantzarik gabe, baina larre bat mantentzea
ere oso ona da. Larreek biodibertsitatearen
aldetik balore handiak dauzkate, oihan baten
erdian, esate baterako, zomorroentzat,
loreentzat eta leku irekitako animalientzat.
Oreka hori lortzeko modua da baserritarrari
laguntzea, azienda mantendu dezan. Baina
baserri eredu zehatz bat, lehen zegoena. Hori
oso-oso azkar galtzen ari da eta ez dakit itzu-
liko den. 

Atzera 60 urte egiten badugu ikusten dugu
hemen herritarrak ekoizten zutenetik bizi
zirela eta horrek balore handia zuen. Beren
burua mantentzeko gai ziren ia kanpokoaren
beharrik gabe. Orain beste maila batean bizi
gara. Menpekotasun energetiko ikaragarria
dugu, adibidez. Euskal Herriaren burujabeta-
sunaz hitz egiten denean hori dena aintzat
hartu behar da. Lanak izango ditugu gauza
askorekin. 

Egurra energia iturri interesgarria izan daiteke?
Bai, izan daiteke, eta teknologia hori azkar
garatzen ari da. Badira eredu txiki batzuk
niri gustatzen zaizkidanak: Ultzaman, adibi-
dez, badute galdara bat herrian udala, eskola
eta frontoia berotzen dituena eta hori mar-
txan edukitzen dute bertako egurrarekin.
Makroproiektuek, ordea, kezka sortzen
dute, hor interes gehiegi eta dirua helburu
bakarra duen jendea sar daitekeelako. Egu-
rra izan daiteke etorkizunerako energia iturri
ona, baina oraingoz sutarako erabiltzen da
eta zura eraikuntzarako eta altzariak egiteko,
eta merkatua ez dago oso momentu onean.
Duela 20 urte zurak askoz ere gehiago balio
zuen. Beruetek bere frontoia egin zuen
duela hamabost urte menditik ateratako
diruarekin. Gaur pentsaezina litzateke. Hori
dena izugarri moteldu da. Garai batean
pagoa iritsi zen ordaintzera 20.000-25.000
pezeta metro kubikoa. Nik hemen inguruan
ezagutu ditut 12.000-15.000 pezetatan sal-
tzen, eta orain nekez iristen da 10.000ra.
Oraindik pezetatan ari naiz, ai ama! Zuraren
merkatua konplikatua da eta gainera globali-
zazioak eragiten dio. Orain agian Siberiatik
ekartzen diote Burgoseko zerrategi bati egu-
rra, Nafarroatik baino merkeago. 

Basozainak protestan ikusi ditugu Nafarroako
Parlamentuan: duela hogei urte 145 basozain
zeuden eta orain 116. Basozain bakoitzak
9.000 hektarea inguru zaindu behar du, batez
beste, Gipuzkoan dutenaren halako bi. 
Administrazioan hori da joera eta atzera egin
da arlo guztietan. Lehen zerbitzua hurbilago
zegoen eta basozainak espezializatuta zeu-
den. Orain denek denetik egin behar dute.
Ingurumen larrialdien zerbitzua kendu eta
basozainen artean eramaten da orain. Baliabi-
deak ere ez dira behar bezain onak. Baina oro
har, zerbitzu publiko guztietan gertatzen ari
den zerbait da: traumatologoarengana joan
behar nuen, urte bat eta lau hilabete pasa dira

Basoak
norenak?
“Euskal Herrian
aldeak izugarriak
dira. Nafarroan
gehiena komunala
da. Herriak dira
nagusiak eta gero
partikular batzuk
daude. Hamarretik
zortzi komunala
da. Gipuzkoan
kontrakoa
gertatzen da:
hamarretik zazpi
da partikularra eta
hiru herrienak.
Komunalak
gerrateetan eta
mendi
desamortizazioa
deitzen den
prozesuan saldu
zituzten, dirua
ateratzeko”. 



eta ez didate deitu. Kexa bat sartu nuen duela
bi hilabete eta oraindik zain nago. 

Zuk bazter guztiak horren ongi ezagutzen ditu-
zunez, zer gomendatuko zeniguke bisitatzeko? 
Sakanan ari naiz lanean eta han badira harizti
zahar ikusgarriak, tartean zenbait  haritz
monumental dituztenak. Etxarri Aranazko
kanpinean, adibidez, bada markatua ibilaldi
bat haritz bikainak ikusteko. Gomendagarria.
Andia, Aralar edo Urbasako larreak ere bai.
Gainera bizirik dagoen paisaia da. Abeltzain-
tza bizirik dago hor, ez dakigu noiz arte,
baina bizirik. Leitzalarrea ere leitzarrontzat
oso toki berezia da. 

Zein da Pirinioetako hartzaren egoera?
Argi dago Pirinioetako hartza desagertuta
egongo litzatekeela, Esloveniatik ekarritako-
engatik izan ez balitz. Hartza babesteko
legeak baziren, baina berandu aplikatu ziren.
Uste zuten errazagoa izango zela hartza kon-
tserbatzea, baina legez kanpoko ehizak egu-
rra eman zion. Kantabriar mendikatean ego-
era oso bestelakoa da. Abeltzaintza eredu
desberdina da: behiak eta zaldiak dituzte
gehienbat, batez ere behiak, eta zakurrek
zainduta. Artaldeak, berriz, etxe ondoan
dituzte; 10-15 ardiko talde txikiak. Pirinioetan
otsoa aspaldi galdu zen eta hartza ia guztiz
galdu zen. Predatzaileak desagertu ahala,
hauen erasoei aurre hartzeko sistemak bazte-
rrean utzi ziren. Gero, hartzak askatu zituzte-
nean, berriro zakurretara eta gauetan artaldea
biltzera bueltatzea oso-oso gogorra da abel-
tzainentzat.

Artzainak, beraz, hartzaren arerio?
Pirinioetan ardiak garrantzitsuak dira oso, bai
ikuspegi sozialetik, bai ingurumen aldetik ere.
Zuberoan edo Nafarroa Beherean familia
asko bizi dira hortik. Hor hartza onartzea oso
zaila da. 

Zer egin daiteke?
Hartzak bal io berezia eman diezaioke
eskualde bati, Kantabriar mendietan ikus
daitekeen bezala. Han kontserbazioaren
aldeko elkarte batzuek zubi-lana egin dute
administrazioaren eta abeltzainen artean,
eta Pirinioetan ez bezala, elkar ulertzea
lortu dute. Nolanahi ere, hartzek eta ardiek
batera bizitzekotan, erasoei aurre hartzeko
neurriak jarri behar dira martxan, bestela
galerak jasanezinak izan daitezke. Adibide
bat Camillerena izan daiteke. Hartz hura
ardiak jatera ohitu zen. Berarentzat oso
erraza zen ardi bat harrapatzea eta sekula ez
zitzaion ezer txarrik suertatu, eta urtean 50
ardi hiltzera iritsi zen. Hori gertatzen zen ez
zitzaiolako inolako oztoporik jartzen, eta
ondorioa negargarria zen. Halako egoeratan
zakur batzuk jarri behar dira, itxiturak egin,
eta, zergatik ez? hartza uxatu. Azken finean,
hartza azkarra da, eta ardiak hiltzeak arazo-
ak ekartzen baldin badizkio, azkar ikasiko
du.

Zer galtzen da, hartza galtzen bada? 
Segun eta nola begiratzen den, gauza han-
dia galtzen da, edo deus ez. Animalia gutxik
izango dute kulturan honek utzi duen
ondarea. Garai bateko euskaldun batzuek
gure arbasotzat zuten hartza. Eta gurean
logika du horrek. Hemen ez dago tximurik,
eta animalia antzekoena hartza izan daiteke:
zutik jartzen da, azkarra da, titia emateko
ere batzuetan hartzen du kumea… Badu
logika. Baina hartzaren baliorik handiena
hauxe da: ingurua eta beste espezie batzuk
babesteko tresna baliagarria izan daitekeela.
Gure gizarteak hartza estimatzen du eta
prest egon daiteke har tzen
inguruak zaintzeko dirua gasta-
tzeko. Horrek beste espezie
askoren onura, gurea barne,
ekar lezake. n
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“Iruñean espedienteak, txostenak, papera mugitzen da
tonaka baina praktikan, mendian gauza txiki bat lortzea
oso zaila izan daiteke. Txostenak egin eta bidaltzen
ditugu, baina gero Iruñeko labirintoetan trabatzen dira.
Aldiz, obra handienak, errepideak, urtegiak… izugarriz-
ko eragina duten lanek oztopo guztiak gaindi ditzakete.
Eta etsigarria da. Zergatik dira politikariak erabaki poto-
loenak hartzen dituztenak? Teknikarien iritziak pisu han-
diagoa behar luke trenbide bat edo urtegi bat egin
behar bada, bideragarri eta beharrezkoa den ala ez esa-
teko orduan”.

Basozainaren begietatik

AZKEN HITZA

Egurra
“Hiltzen ari diren
zuhaitzek
izugarrizko
mesedea egiten
diote
biodibertsitateari.
Ustel horietan
zomorroak
ezkutatzen dira,
txorien bazka dira,
bere zuloetan
saguzarrak,
katagorriak edota
okilak bizi dira…
Egurra behar da
sutarako eta zura
saldu behar da
dirua ateratzeko,
baina mendian ere
usteldu behar du.
Oreka lortu behar
da”.


