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Aurreko mendean Pedro jaunak eta haren emazte Doroteak hemen ematen zituzten udak. Munduko toki
guztietatik ekarritako zuhaitzekin lorategia sortu zuten. Egun, askoz ere handiagoa den mendi bateko toki
bisitatuena da lorategi hori: Bertizko Jaurerriko Natur Parkea. Baso atlantikoa eta askotarikoa da, ezin
konta ahala errekak igaroa, eta bertan lamina eder eta misteriotsuak animalia askorekin bizi dira, besteak
beste, okil berdeekin. Biztanle ahulak dira, erasotzen errazak, baina aldi berean zorrotzak, eta, ziur asko,
Bertizko Jaurerriko Natur Parkea aukeratu dute basoa egoki kudeatzen delako.
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Martin okil beltz bat da, eta Bertizko basoko zuhaitz batean bizi da.
Oso baso dibertigarria da; izan ere, bertan abentura mordoa bizi ahal izango baituzu.
Etorri nahi duzu gurekin? Martinen lehengusu-lehengusinak eta lagunak aurkeztu,
eta, ziur asko, oso gustukoak izango dituzun tokiak eta istorioak erakutsiko dizkizugu.

—Humm! Nagi naiz ohetik jaikitzeko! Eskolara joateko aurreneko eguna dut… eta Urubi doktorearekin
bederatzietan gelditu gara, parean dudan pagoan. Gogotsu nago, ea zer irakasten digun…! A! ahaztu
baino lehen, Martin naiz.

Bertiz Oieregin dago, Bertizaranean,
Nafarroan, eta natur parke da 1984az
geroztik. Azken jabe partikularrak Pedro Ciga
jauna eta haren emazte Dorotea Fernández
izan ziren. Naturaren zale handiak ziren, eta
hil zirenean lur hauek, basoak, lorategiak
eta eraikinak nafar guztiontzat utzi zituzten,
baldintza bakar batekin: zaindu genitzala.

—Egun on, txitatxo maiteok. Ongietorriak izan zaitezte Bertizko Jaurerriko Natur
Parkera. Ziur asko, esango zizueten nire eskolak oso praktikoak izaten direla. Beraz,
zuzenean lanean hasiko gara eta hegaldia saiatuko dugu; izan ere, funtsezkoa baita inguru
hau ezagutzeko. Begiratu eta ongi ikusi zein tokitan ibiliko zareten. Galtzen bazarete,
begiratu ongi inguruari, ziur asko, arrastoren batek bidea erakutsiko baitizue, eta, ez bada
hala, badakizue… galdetuta edonora iritsiko zarete.

Sartu zarenean, lorategi bat, landare-mintegi bat eta eraikin batzuk ikusiko zenituen. Eraikin
horietan egonaldi luzeak egin zituzten Pedrok eta Doroteak. Baina Bertiz askoz ere gehiago da.
Ia eremu osoa pago eta haritz basoek hartzen dute, eta horietan errekak eta ibaiak ibiltzen dira,
adibidez, Bidasoa ibaia. Hain zuzen, hegotik inguratzen du parkea Bidasoa ibaiak. Iparraldean
mendiak daude, eta mendi horietatik itsasoa ikusten da. Gainera, bide sare bat dago, eta
horietan ibilita landareak, perretxikoak eta animaliak ikusiko dituzu; han zabiltzanean
animaliak ez badira ezkutatzen, jakina.

—Zuetako bakoitzarentzat misio bat dut –esan du Urubi
doktoreak–. Hasteko, bidaia egiteko laguna aukeratu behar duzue,
eta gero, ikuskatzeko hegaldia egin behar duzue. Gero, itzultzen
zaretenean, gehien harritu zaituztena zer izan den esango
didazue. Ez duzue inoiz bakarrik joan behar! Zuek biok, Martin
eta Urdin, baso sakonera joango zarete; zuek biok, Kulunka eta
Sai, mendiko toki garaietan ibiliko zarete; eta zuek biok, Zuri eta
Busti, ibaian eta lorategian zer gertatzen den ikusteaz arduratuko
zarete.

Bertizko ibaietan eta erreketan, eta horien inguruetan, harrien
azpian, intsektu txikiak harrapatzea gustatzen zaie gure
lagunei. Baina gure lagunez gain, urte osoan amuarrainak bizi
dira, eta bai itsasotik etortzen diren izokinak eta aingirak ere.
Baina begiratu arretaz zuhaitzei eta ikusi zeinen bitxia den:
tunelak eratzen dituzte beren adar eta hostoekin, eta ura fresko
eta garbi edukitzen laguntzen dute.

—Zeinen intsektu lodia ikusi dudan, Zuri!
Egon erne, harrapatzen dudan bitartean! –esan
dio Bustik, uretara begira–. Zaude lasai, behar
izanez gero, 30 segundo ere egiten baititut
urpean. Harri batzuei buelta emango diet eta
aterako naiz.
—Bai. Zeinen garbia
dagoen ura! Baina mugi
zaitez, ahots batzuk
entzuten ari naiz-eta!
Uste dut norbait
datorrela –erantzun dio
Zurik.

Busti oso ongi ibiltzen da urpean, baina ez
du kontuan izan, berak ezagutzen dituenez
gain, Bertizko ibaietan beste izaki batzuk
ere bizi direla. Izan ere, irudimena baduzu
eta erne bazaude, zu bezalako pribilegiatuek
baino ikusi ezin ditzaketen izaki horietako bat
ikusiko duzu.

—Atxis, atxis! Eskerrik asko. Sentitzen dut, gauza distiratsu bat ikusi dut urpean, eta
uretako kakalardo erraldoi eta gozo-gozo bat zela pentsatu dut. Baina ezin izan dut jaso,
oso astuna zen… –esan du Bustik.
—Ez horregatik, baina gauza distiratsu hori ez da kakalardoa, nire urrezko orrazia,
baizik. Bart eskuetatik erori zait, eta ez dut aurkitu. Hortaz, aurkitu izana eskertu behar
dizut. Orain, ezkutatzera noa berriro, gaua iritsi arte. Haurren ahotsak entzuten ditut, eta
ez dut haiek ikustea nahi. Ai, hemen dira! Laster arte.
—Bai, gu ere bagoaz. Baina esaiguzu, gutxienez, nor zaren! –oihu egin dio Zurik,
desmana begira duela. Desmana animaliatxo urduria da, ezkutuan ibiltzea gustuko
duena.
—Lamina bat naiz! Ssshh, agur! –agurtu da neska ederra.

Bustik eta Zurik bisitari talde batekin egin dute
topo. Parkeko hezitzaile batekin, lorategiari eta
bertan dauden espezie ugariei buruzko informazioa
entzuten ari dira bisitari horiek. Batzuk zure
hizkuntzan mintzatzen dira, beste batzuk,
frantsesez, beste batzuk, ingelesez… Izan ere, mundu
osoko jendea etortzen da honaino.

—Begira, bi txori!
–esan dute belarretan etzanda dauden bi neska-mutikok.
—Bai, buztanikara bat eta ur-zozo bat dira. Ziur asko, ibaitik etorriko dira –erantzun du hezitzaileak–. Baina orain
begiratu monumentu natural honi: Libanoko zedro bat da. Ea nork asmatzen duen zer luzera eta zabalera duen!

Zu bezalako bisitariak informazioa emateko gunera joaten zarete, lehenbizi, eta Lorategi Historiko
Artistikoan buelta bat egiten duzue, gero. Ohartuko zarenez, parkeko gainerako tokietan ikusiko
dituzunetatik oso desberdinak diren zuhaitzak eta landareak daude hemen. Espezie asko exotikoak
dira, berez ez dira hemengoak. XIX. mendearen hasieran landatu zituzten lur hauen jabe zaharrek,
eta, ondorioz, egun Nafarroa osoko lorategi historiko-artistiko onenetako bat da.

—Pufff, eskerrak alde egitea lortu dugun! Begira, laminaren ile hori bat dut hanketan –esan du Zurik–.
Hara zer abentura kontatu behar diodan Urubi doktoreari, ez du sinetsiko!
—Bada, nik lurrean aurkitu dudan hosto eder hauetako bat eramango diot –erantzun dio Bustik.

Natur parkea eta duen zeregina hobeki ezagutzeko,
natura interpretatzeko zentrora (NIZ esaten zaio)
joaten ahal zarete.
Gure lagunek ere hori egin behar dutela uste dut.

—Etorri, sartu egingo gara
pixka batean –esan dio Zurik Bustiri, eta
lotsagabeki sartu dira NIZeko leihotik.
—Argazkiren batean ageri omen gara.
Entzun dut bisitariei kontatzen dietela non eta
nola bizi garen Bertizen, eta esaten dietela zeinen
garrantzitsua den zurez egindako produktuak erostea.
—Zuri, orain nik irakatsiko dizut gauzatxo bat: hor ikusten
duzun hori mintegi bat da. Basoan eta lorategian biltzen dituzten haziak
negutegian ernamuintzen dira eta gero hazitegian lantzen dituzte. Zuhaitz txikiek hiru
bat urte dituztenean mendira edo lorategira aldatzen dituzte. Apaintzeko landare ederederrak ere badaude –erantzun dio Bustik.
—Baina asko eta asko daude! –esan du Zurik hainbeste landare ikusita.
—Urtean 3.000 hazi inguru biltzen dituzte, eta 1.300 eta 2.000 landare artean hazten dira.
Asko, ezta? –erantzun dio Bustik, barrez, laguna oso harrituta dagoelako.
—Bada, oso ongi zaintzen dute gure etxea! –nabarmendu du Zurik.
—Eta bai beren etxeak ere; izan ere, gauzak horrela eginda etxeak egiteko, berotzeko eta
abarretarako zura izaten dute eta, hartara, ez dituzte material kutsagarriak erabili behar
izaten. Ongi dago, ezta? –erantzun dio Bustik.

Orkatz, basakatu, satitsu, muxar eta arrabio ugari dauden basoetarantz joan dira Martin eta
Urdin. Nor topatuko dute orain? Ilundu egin duenez, babes hartzeko tokiren bat aurkitu beharko
dute. Gaur lo egiteko nahikoa izango dute zuloak dituen zuhaitz zaharren bat. Ikusi ongi nola
heltzen dioten beren buruari ez erortzeko. Martinek hatzak jartzeko duen moduak eta duen isats
sendoak ez labaintzen laguntzen diote. Eta Urdin? Buruz behera ibil daiteke enborrean, gihar eta
azazkal indartsuak baititu.

—Martin, begira!
Zulo hauek gure neurrikoak dira –oihu
egin dio Urdinek, urduri, lo egiteko zulo ezin hobeak ikusi
dituztelako.
—Zeinen ongi! Hartara, ez dut mokoka ibili beharko! –erantzun dio
Martinek–. Bueno pixka bat egin beharko dut, afaltzeko. Zer nahi duzu?
—Nik nahiago dut pago ezkur edo hurren bat, baina, beldarren bat
baduzu soberan, ez diot muzin egingo –gaineratu dio Urdinek, gogokoen
duen jakia lortu nahian dabilen basakatu bat inguruan duela.

Martin eta Urdin lo gelditu dira, afalostean,
beren habietan. Goizean, ordea, zarata
arraro batzuk entzuten dira, eta esnatu egin
dira. Burua atera dute kanpora, eta ezusteko
galanta hartu.
Nork egiten ditu halako zaratak?

—Aizu, Martin, utzi mokoka ibiltzeari! Badakit trebea zarela, baina orain atseden
hartu nahi dut –esan du Urdinek, haserre.
—Ez naiz ni! Ez al zara konturatzen ez dela nire tok-tok-tok soinua?
—Kaixo, lehengusu, bazen gu bisitatzera etortzeko garaia!
Nor da zure laguna? –galdetu du adarrean dauden okil berdeetako batek.
—Urdin izena du, eta garrapo bat da. Zuek ezagutzera etorri gara.
Itxaron, oso gauza arraroak entzuten ari naiz-eta! Ezkutatu egingo gara, ez dira
guretakoak-eta! –erne jarriarazi ditu Martinek, aditu handia baita zaratetan.

Bertizen, uniforme berdeak jantzita dituzten guardak basoak
zaintzen aritzen dira. Argitasuna sartu ahal izateko ebaki behar
diren zuhaitzak hautatzen dituzte, zuhaitz zaharrenak zaintzen
dituzte, horien zulo, adabegi eta zimurduretan izaki asko bizi
baitira, dauden landareen eta animalien inbentarioak egiten
dituzte, eta bisitariek arauak errespeta ditzaten egiten dute.

Lagunduko al diozu Urdini pago ezkurrak aukeratzen, basoko lurrera erori diren fruitu guztien artean?

—Bueno, hau moztu beharko da, gainerakoak hobeki haz
daitezen. Baina pago motz eta zahar hau hemen utzi behar
da, okil berdeek habia egin eta janaria izan dezaten –esan du
basozainak.
—Bai, begiratu ongi joan den urtean erori zen honi! Rosalia
kakalardoz eta horiek jatera etorri diren animalien arrastoz
betea dago! Begira zenbat onddo eta goroldio dagoen!
–erantzun dio beste basozainak.
—Uf, eskerrak! Harrapatuko gintuztela uste nuen! Etxera
itzuli beharko dugu; gainerakoan, harrapatu egingo gaituzte –
hasperen egin du Martinek, lasai.
—Eta zer kontatuko diogu Urubiri? Bueno, pago ezkur bat
eraman ahal diogu, pagadian sartu garela ikus dezan. Bestela,
ez garela ausartu pentsatuko du –adierazi du Urdinek.

Tokirik garaienetan dauden larreetarantz doaz hegan Kulunka eta Sai. Ikusmen bikaina duenez,
orkatz hil bat ikusi du Saik, eta, sarraskijalea denez, bankete bat egin nahi du. Kulunkari, ordea,
nazka ematen dio haragi hilak, eta nahiago du itxaron ea sagutxo galduren bat ikusten duen.
Arretaz begiratzen badiozu Saik duen jateko moduari, ulertuko duzu zergatik ez duen lumarik lepoan.

—Animatu, Kulunka! Hemen biontzako adina dago! Orkatz hau jainkoen jakia da
–esan du Saik, gogo handiz.
—Bai, izugarri gustatzen zait, baina… banoa, lasai –erantzun dio Kulunkak–.
Puaj! Nola jan dezake haragi hila? Hain gozoak dira sagu, musker, suge eta igel harrapatu
berriak! Pixka bat aldenduko naiz, izugarrizko zarata eta kiratsa baitago, ezin dut jasan
–pentsatu du Kulunkak, baina Sai ez konturatzeko moduan.

Gure lagunek ez zuten espero eguraldia aldatzea. Bertizen Iruñean baino bi aldiz gehiago euri egiten
du, eta, goiz euritsua izan badugu ere, aitaren batean aldatu egin da eguraldia eta euria ari du orain.
Luma irazgaitzak dituzten arren, Kulunka eta Sai harkaizti batera joan dira babes hartzera.
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—Buuufff, hara zer eguraldia! Zartako galanta hartu dugu! Ezin izan dugu ezer
ikertu. Zer kontatu behar diogu Urubiri? Kale egingo dugu gai honetan
–adierazi du Saik, kexati.
—Bueno, zuk bapo jaten zenuen bitartean, nik goitik lore mordo bat ikusi
dut: batzuk horiak ziren eta arantzak zituzten, beste batzuk arrosak ziren eta
kanpai-forma zuten…

—Ea, ikus dezagun zer kontatu behar didazuen…–esan du Urubi doktoreak, oso serio.
—Guk ibaian lamina baten ilea aurkitu dugu, eta basoan izaki magikoak ere bizi direla ikasi dugu –aipatu du
Bustik.
—Eta badakigu zergatik dagoen hainbeste zuhaitz hain ongi zainduta. Mintegi baten laguntza dute –gehitu du Zurik.
—Bada, nik pago ezkur bat dut motxilan eta basoko animalia askoren jatekoa dela ikusi dut –esan du Urdinek,
buruz.
—Guk ez dugu ezer ekarri… Bueno, Saik bai, sabela bete-betea du, eta biok koskor galanta, lainoaren ondorioz,
ez baikenuen ezertxo ere ikusten… Euritsua da gero Bertiz! Normala da dena hain berde egotea.
—Basoa zaintzen aritzen direnak ezagutu ditut nik: basozainak. Zura lortzeko zuhaitzak moztu ahal direla ikasi
dut, baldin eta ongi egiten bada, jakina! –esan du Martinek, bere txanda iritsi denean.
—Bueno, bueno, lasai, ikusten dut ongi aprobetxatu duzuela aurreneko irtenaldi hau. Espero dut Bertizko
edozein txokotan abentura gehiago bizitzeko gogoa izatea oraindik. Orain hartu atseden eta bihar berriz ere
pago zahar honetan geldituko gara! Eta zuk, irakurle, ez al duzu abentura bat izan nahi gure baso honetan?
–esan du basahontzak, ikasleei eta, uste dut, niri agur esanez.

Espero dugu berriz gu bisitatzera etortzeko gogoa izatea oraindik.
Dena den, gogoan izan behar duzu, zu bezala, beste bisitari asko
ere etortzen direla. Hori dela-eta, Bertiz ongi zaintzeko, zure
laguntza behar dugu: gozokien eta ogitartekoen bilgarriak bildu
behar dituzu, ez dituzu landareak lurretik atera behar eta ez diezu
eragotzi behar ikusten dituzun animalia txikiei.
Denok eskertuko dizugu!
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