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Gure kultura  
iraultzen ari den liburua
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Salneurria: 23 € 
Harpideentzat: 19,50 €

Marrazkilariak:  
Asisko, Unai Iturriaga,  

“mattin” Martiarena, Ainara Azpiazu, 
Antton Olariaga, Zaldieroa,  

Unai Gaztelumendi, Joseba Larratxe

Salneurria: 19,50 € 
Harpideentzat: 18 €

Liburuen eskaerak:  
& 943 371 545 
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AURKEZPEN HITZALDIAK

“Basoari tratu oso txarra eman dio-
gu azken urteetan, baina kontuan izan 
toki askotan tratu bortitz horren on-
dorioak ikustean hasi direla alternati-
bak sortzen”. Euskal Herrian momentu 
horretan gaudela uste du Keko Alonso 
biologoak, alegia, basogintzaren baitan 
bestelako ereduak martxan jartzeko 
une egokia iritsi dela. Eta horretarako 
lanean dabil, hausnarketa bultzatzen 
eta kontzientziak pizten.
 Gaztetatik hasi zen biologo asturiarra 
bere inguruko basoetan gertatzen ari 
zenaz arduratzen. Han eukaliptoen mo-
nolaborantza izan zen erabateko pro-
tagonismoa hartu zuena, inguruko pa-
per-fabriken mesedetan eta tokiko baso 
aniztasunaren aurka. Euskal Herrian, 
dudarik gabe insignis pinuak bete du 
paper hori: Pinus radiatak.

Gure bazterrak, pinuz beteak
Gipuzkoako eta Bizkaiko baso azale-
raren %70 inguru insignis pinuaren 
monolaborantzek hartzen dute egun. 
Zuhaitzez hitz egin beharrean basoez 
hitz egingo bagenu, hariztia (Quercus 
robur) Gipuzkoan galtzeko arriskuan 
dagoen landare formazioa dela kontatu 
digu biologoak.
 Euskal Herrian pinuarekin gertatu 
dena, hala ere, ez da salbuespena. XIX. 
mende erdi-bukaeratik Europa guztian 

antzeko moduan eman da prozesua, 
ideia berarekin: kalitate erdi-baxuko 
zuhaitzak azkar sortzea, egurretarako 
edo paperetarako erabiltzeko.
 Alonsok, beste biologo edota ekologo 
askok bezala, monolaborantzako zuhai-
tzen esparruei ezin zaiela “baso” dei-
tu adierazi du. “Basoa ekosistema bat 
da guretzat, organismo askoren mul-
tzoa da, baldintza naturaletan. Gizakiak 
egoera natural hori hainbeste aldatzen 
duenean, ekosistema izateari uzten dio”.

“Radiata burbuila”
Etxegintza burbuilarekin alderatu dai-
teke insignis pinuarekin gertatu dena, 
Alonsoren ustez: “Denek atera dute pus-
ka pinuen monolaborantzatik: landa-
tzen duenak, zerratzen duenak, erre-
tzen duenak, paper bihurtzen duenak... 
Orain, ordea, burbuila lehertzen ari da, 
prezioak asko jaitsi direlako, besteak 
beste”.
 Krisi/aukera hori aprobetxatu beha-
rra dago biologoaren ustez, egoerari 
buelta emateko eta benetan bestelako 
basogintza baten alde egiteko. Berak 
argi du: badago alternatibarik. 50-60ko 
hamarkadetan nekazaritza ekologi-
koak bizi zuen egoerarekin alderatu du 
egungo basogintzaren momentua. Garai 
hartan nekazaritza eredu hori bazterre-
koa zen, ez zeukan ia indarrik eta ba-
zirudien ezinezko izanen zela pausoak 
ematea. “Ez da erraza izanen, baina bide 
berri horiek irekitzeko jendearen pres-
tutasuna beharrezko izango da”. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

PINU ETA EUKALIPTOARI ALTERNATIBAK

Bestelako basogintza posible da

“Adiskidea, gauza txikian behar da porogatu, 
haundian enpleatu” (Azkue)
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BIZI
BARATZEA

Iruditzen
zaionetik

abiatuta,
irudiztatzen duirudigileak

bere buruan
dituen irudituenbaratzearen irudia.Irudi horrek dionairakurtzen duirakurleak, etabaratzea irudikatu.Irudigileak zer baratzeasmatu duenasmatu behar duirakurleak.Baratzea

irudigilearenaeta irakurlearena,erdi bana lana.Hala omen!Ni behinik behin,halaxe irudituta   nago.

BIZIBARATZEAliburua ateragenuen duela urtebete, gutxigorabehera. Baratzeak gureartean dituen ospeeta sona gero etanabarmenagoakbaliatu nahi izan ditut.Baratzea munduaskotarako ataria da,bizitza osasuntsueta bete-betekoa izatekoaukera bikaina.Eta bete eta osasuntsu ezin izan irribarrerik gabe. Hau dugu irribarrearenbaratzea: ALTZA PORRU.Eman eta hartu.Irria eta barrea.
Osasuna!

Irudituta nagoJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Irriaren baratzeaJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Jakoba Errekondoren “BIZI BARATZEA” liburutik abiatuta, baratzea mundu 

askotarako ataria dela azaldu nahi da esku artean duzun honekin. Oraingoan, 

irudia eta komikia nagusi. 
Irudien baratze honetarako ataria Maialen Lujanbioren burutazioa da.  

Eta Jakoba Errekondori buruzkoa herrikide duen Idoia Torregarai Martijarena. 

Elkarlan honetara irudigile hauek bildu dira:  Antton Olariaga Aranburu, 

Asisko, “mattin” martiarena, Ainara Azpiazu Aduriz  “Axpi”, Joseba 

Larratxe Berazadi, Unai Iturriaga Zugaza-Artaza, Unai Gaztelumendi 

Arandia eta Patxi Huarte Larraburu  “Zaldieroa”. 

“Hitzak eta lumak eramaiten haizeak”

“Odolak su gabe diraki”


