Bertizko Jaurerriko
Natur Parkean dagoen
Naturaren Interpretazio
Zentroaren gidaliburua
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Ongi etorri

Gure zeregina Bertizko
basoa behar bezala
kudeatzea da
Bertizko Jaurerriko natur parkean dagoen naturaren
interpretazio zentroan zaude. Hau zutaz pentsatuz diseinatu da
zuk lur honen historia eta natura ezagutu ditzazun eta, batez
ere, bertako basoak nola kudeatzen ditugun jakin dezazun.
Soinuak entzuten badituzu, usain gozoak usnatu, panelak
irakurri eta jolasten baduzu, ziur gaude ez soilik gure helburua
ulertuko duzula, baizik eta hemendik aurrera tinko defendatuko
duzula basoak ongi kudeatu behar direla eta honetan
lagunduko duzula. Erakusketan izugarri gozatzea opa dizugu.

10 ideia nagusi Nafarroako basoei buruz
1.- Nafarroan, lurraldearen %65 basoa da.

6.- Ingurumenarendako, zura erabiltzea beste edozein
material erabiltzea baino hobea da. Zura da naturala,
berriztagarria, birziklagarria eta biodegradagarria den
material bakarra.

2.- Basoaren kudeaketa iraunkorrak ahalbidetzen du
zuhaitzak modu planifikatuan moztea.

7.- Nafarroan, jatorrizkoak ez diren espezieak soilik basotze
zaharrak dauden lekuetan edo lur soiletan landatzen ahal
dira.

3.- Batzuetan zuhaitz helduak mozten ditugu basoa
gaztetzeko.

8.- Sute arriskua dagoen tokietan, basotik zuhaixkak eta egur
hila kentzea komeni da, baina arriskurik ez dagoen tokietan
biak elikagai eta babesleku dira mikroorganismo, onddo eta
animaliendako.

4.- Soilguneak garrantzi handikoak dira. Animaliek, zuhaixkek
eta belarrek haien beharra dute elikatzeko eta hazteko.

9.- Eguberrietarako zuhaitz naturalak horretarako propio
landatzen dira, eta biodegradagarriak dira. Plastikozkoek
ingurumena kutsatzen dute.

5.- Nafarroan erretako lur-azalera oso txikia da eta, gainera,
erretzen den basoan berriz ere zuhaitzak landatu behar dira.

10.- Mendi guztiek jabea dute. Nafarroan mendi gehienak
herrienak dira eta haiei esker kaleko argiak eta herriko jaiak
finantzatzen dira, besteak beste.

Nafarroa, kolo

re sorta zabala
Nafarroa kolore guztiez margotzen da. Iparraldean, belarraren berdea, elurraren zuria, harriaren grisa... eta hegoaldean nagusi dira okre eta gorrixkak.
Aniztasun hau guztia zenbait legeren bidez babesten da: 3/2007 Foru Legea, honakoa aldatzen duena: Nafarroako oihan ondarea babestu eta
garatzeari buruzko 13/1990 Foru Legea; Nafarroako natur guneei buruzko 9/1996 Foru Legea; Nafarroako oihan plana edo Aniztasun biologikoaren
kontserbaziorako eta erabilera iraunkorrerako Nafarroako estrategia.
Pirinioak paisaia bereziak gordetzen ditu, Iratiko oihan zabala edo Zaraitzu ibaiak landutako haitz-zintzurra, Arbaiungo arroila sortzen duena, besteak
beste.
Pagadiek eta belardiek leku egiten diete hariztiei, Urbasa eta Andia natur parketik Ultzama ibarreraino.
Baratze arteko basamortuaren antzeko lurra. Nafarroako Erribera da, eta bertan Bardea aurkitzen dugu, bere baitan 3 natur erreserba biltzen dituen natur
parkea, 2000. urtean Biosferako Munduko Erreserba bilakatu zena.
Bertiz, basoa. Aizkolegi mendiaren eta Bidasoa ibaiaren ertzaren artean, zuhaitzez osatutako tapizak estaltzen du lurralde hau, 1984an Nafarroako lehen
natur parke izendatu zena.
Aniztasuna kudeatzen dugu. Hau guztia gure ondasun naturalaren zati da, baliabide iturria, naturaren zati sentitzen garen lekua... Gure biziraupena eta
natur guneena bereiztezinak dira.

Beharrezkoa da tresnak aplikatzea,
Bertizek bere horretan segi dezan
Irudika hain helduak eta orekatuak diren baso horiek, beste baso batzuetan
aurkitzen zailak diren espezieak biltzen dituztenak: kakalardoen
artean, arkanbelea eta Rosalia alpetarra; eguneko
harrapariei dagokienez, aztorea zein gabiraia;
gaueko harraparien artean urubia; eta basakatua eta
lepahoria ugaztunen artean... eta ziur aski, Iberiar
penintsulako okil mota guztien aleren bat edo beste.
Zure laguntzarekin eta ondorengo tresna hauekin
zaindu eta baliatu dezakegu.
9/96 Foru Legea, Nafarroako natur guneen gainekoa
“Habitats” zuzentaraua
Kudeaketa integraleko plana
Aniztasun biologikoaren kontserbaziorako eta
erabilera iraunkorrerako Nafarroako estrategia.
Nafarroako oihan plana
3/2007 Foru Legea, honakoa aldatzen duena: Nafarroako oihan ondarea babestu
eta garatzeari buruzko 13/90 Foru Legea

Monumento natural bat
aparkalekuan
Aparkalekuan dagoen Libanoko
zedroak 110 urte ditu, gutxi
gorabehera, eta honako neurriak:
altueraz 32 metro baino gehiago
eta bere oinean 2,3 metroko
diametroa; bere adaburuaren
proiekzioa 28 x 26 metrokoa da.
1991n Monumentu Naturala
izendatu zen, Foru Dekretu baten
bidez.

Euriak harrapatzen bazaitu, basoan izan dadila

Zuhaitzen hostoek euritakoarena egiten
dute eta tantak lurrera barreiatzen dituzte,
eroritako uraren %70, lurrin bilakaturik,
atmosferara itzuliz. Honela, basoak lurraren
higadura saihesten du.
”Orain euri gutxiago egiten du, eta eginez
gero, bat-batekoan”,“Jadanik ez dago
zirimiri”... Galdetu diozu zeure buruari honek
guztiak gure ohiturekin zein bizimoduarekin
zerikusirik ba ote duen? Zer gertatuko da
gure baso hezeetan bizi diren espezieekin?

Hobe dugu bidetik
gainean jarri eta panela mugitu... ikusiko
ez atera Eskuak
duzu gizakien eta naturaren arteko harreman
iraunkor baten emaitza.

Euria denok nahi dugun heinean erortzen delarik
Nafarroako banaketa geografikoa, klimaren arabera:
Nafarroa hezea. Klima epeleko eta hezeko ibarrak,
atlantiko motakoa.
Pirinioko ibarrak. Klima subalpetarra, elurte
handiak eta aldaketa termiko nabarmenak. Klima
subozeanikoa, euria ausarki eta tenperatura epelak.

Altuera garrantzi handiko
kontua denean...

Pirinio aurreko arroak. Klima ozeaniko epeletik
mediterranear kontinentalerako igarotzea.
Estellerria edo Nafarroa erdialdeko mendebaldea.
Klima aldaketa handiak iparraldeko mendiaren eta
hegoaldeko ordokien artean.
Nafarroa erdialdeko ekialdea. Mendi magaleko alde
leunak edo klima lehorreko ordokiak.
Erribera. Klima mediterranear kontinentala.
Lizarrako Erribera. Gailur erliebe leuna.
Tuterako Erribera. Kono-enbor formako muinoak.
Ebro ibaia eta bere sail ureztatuengatik ez balitz,
lurralde lehorra litzateke, nekazaritzakoa izan
beharrean.

Paisaia bakoitzak hari atxikitako fauna jakin bat
dauka. Gurpila biratuz zona geografiko, klima
edo paisaia bakoitzeko –nahi duzun bezala–
animalia tipiko bat aurkituko duzu. Denbora
luze behar izan da landaredia eta animaliak
baldintza espezifiko hauetara egokitzeko; halere,
atmosferan gero eta handiagoa den CO2 gasaren
metatzea Lurraren tenperatura globalaren
handiagotzea eragiten ari da. Bertizko basoak, CO2
gasa finkatuz, eragin hauek apaldu egiten ditu.

Bertizen ez daude Pirinio aldean
aurkitzen ditugun garaiera alde
handi horiek. Pagoaren nagusitasuna
ibarreraino jaisten da eta haritza 300
metrotik goiti ere aurki daiteke.
1. gurpilari eraginez Nafarroako herri zenbait aurkituko dituzu, bilatu
dagozkien tenperaturak eta prezipitazioa 2. gurpilean eta paisaia mota
3.ean. Dena bat dator, ikusten duzun bezala!

...eta gizakiak egiten duena, are
garrantzi handiagokoa, batzuetan
Lur-azalaren erabilerak eta lurraldearen kudeaketa funtsezkoak dira.

Oinen azpiko geruzak
Lurzorua geruza edo estratu zenbaitetan
banatzen da: horizonteak.
A0- hemen orbela pilatzen da, landare edota
animalia hilen hondakinak, eta abar.
A- humusa metatzen da hemen, horregatik oso
kolore ilunekoa da.
B- A geruzatik heldu diren materialak pilatzen
ditu.
C- harri amaz -puskatua edo ez- osatua dago.

Etorri Bertizko
erraiak
ezagutzera
eta erreparatu
lurzoruan dagoen
bizitzari

Lurzoruak kalkulaezinezko balioa dauka...
Lurzorua milaka eta milaka
urtean zehar osatu da;
nekazaritza, abeltzaintza, baso
eta eremu landatuen bizigaia da.
Bere balioa kalkulaezinezkoa da.
Bertizen, gehienak lur nabarrak
dira, harriaren azidotasunaren
zein prezipitazio handien
ondorioz, hazkurri-balio txikia
dutenak.

...eta bizitzaz
josita dago
Lurzoru eskukada batean
ehunka intsektu, akaro
eta anelido daude, milaka
nematodo, protozoo zein
alga eta milioika onddo nahiz
bakterio; eta haiek guztiek
lurzorua osatzen laguntzen
dute.

Haitzen adina milioika
urtetan kontatzen da
Duela 400 milioi urte- Sedimentu geruza lodiak
pausatzen dira, presioaren ondorioz haitz bilakatzen
direnak.
Duela 300 milioi urte- Barne indarrek mendilerro
bat osatzen dute eta presioa bukatutakoan, blokeak
finkatu eta hautsi egiten dira.
50 milioi urtean zehar- Erosioak mendilerroa
higatzen du.
Duela 250 milioi urte- Itsasoak mendilerroa
estaltzen du. Sedimentu gehiago pausatzen dira, haitz
bilakatzen direnak.
Duela 65 eta 25 milioi urte bitartean- Iberiar plakak
europarrarekin talka egiten du, eta Pirinioak altxatzen
dira.
Harrezkero- Higadurak eta plaken arteko konpresioak
elkarren aurkako borrokan segitzen dute.

Galeria bat ibaian
Adarrak elkarri hurbilduz galeria bat osatzen dute.

Zuhaitz batzuek oso gustuko dute
oinak uretan izatea.
Non biziko zinateke oinak bustita
izatea baina hauek flotatu gabe
beharrezkoa bazenu? Horixe da
ibai-bazterreko basoak osatzen
dituzten zuhaitzek aukeratu duten
tokia: sahatsak, haltzak, lizarrak,
hurritzak eta zumar hostozabalak,
besteak beste.

Ibai-bazterreko basoei
esker...
- Luzorua bere tokian mantentzen da.
- Ibaiko ura fresko mantentzen da udan.
- Ibaira hostoak eta adar txikiak erortzen
dira, bertako biztanle askoren elikagaiak
direnak.
- Lurzorua aberastu egiten da ibaien
ekarpenari esker.

Nitrogenoak bere sustrai txikiak gorriz
tindatzen ditu.

Veneziako Rialto zubia haltz-zurezko 10.000
egurrek baino gehiagok eutsita dago.

- Europako “Habitats” zuzentarauarekin
bat, Nafarroako Gobernuak zainketa
bereziko eremu (ZBE) deklaratu du
Bertiz, hein batean egoera onean
dauden haltzadiak bertan direlako.

Elkarrekin, baina nahasi gabe
Erreketatik mendian goiti ibiliz, baso ezberdinak topatuko
dituzu: haltzadia, hariztia, pagadia, eta zenbait baso txiki:
gaztainondoa, gorostia, urkia edo belardiak eta txilardiak...
Deus ere ez da kasualitatea, eta oro har, honakoak ikusiko
dituzu...
...haritz kandudunari (Quercus robur) oinak heze eta burua
idor izatea atsegin zaio. Ibarren beheko aldean egoten da.
...gaztainondoek (Castanea sativa) hariztien eta pagadien
arteko korridorea sortzen dute. Gaztaina oinarrizko
elikagaia izan zen eskas-aldietan, horregatik landatzen
ziren.
...pagoak (Fagus sylvatica) burua fresko eta oinak idor
mantendu behar ditu, lainoa maiz dagoen lurra maite du.
Hauxe dugu Bertizen baso nagusi.
...gorostia (Ilex aquifolium), urkia (Betula pubescens) edo
haritz kandugabea (Quercus petraea) pagoen artean hanhemenka ageri dira.
Lur hareadun eta urrien gainean, eguzkiak gogor jotzen
duen bazterretan, ongi laketzen da ametza (Quercus
pyrenaica).
Eta txilardiak goieneko lurretan kokatzen dira, kareharriaren
eta lur azidoaren gainean erroturik,

Kanpotik etorriko
eta zeure etxetik
kanporatuko
Gizakiok, helburu produktiboak, merkataritzakoak
edo esperimentalak izan dituzten basotzeen
bitartez, bertakoak ez diren espezie batzuk
sartu ditugu: izeiak, pinuak eta nekosta faltsuak,
Ameriketako haritzak, laritza japoniarra... Eta,
nahigabean ere, halaxe gertatu izan da industrian
erabiltzeko edo apaingarri izateko ekarritako
espezieekin. Hauek “ihes” egin dute eta naturan
laketu dira. palmondoak, ereinotz-gerezia edo
pauloniak, amerikar bisoia, koipua... eta ondorioak
latzak izan daitezke.
Ongi hausnartu laguntza-animalia exotiko bat
erostean hartzen duzun konpromisoa... sekula ez
utzi libre inon.

Lurzoruaren eta zuhaitzen artean,
badira aukera galtzen ez dutenak
Agian konturatu zara noizbait pagadiaren
zoruan apenas dagoela zuhaixkarik edo
hosto erorkorra duten haritzen azpian hosto
iraunkorra duten zuhaixkak daudela... bizi
estrategia ezberdinak dira. Adibidez:
- Pagoak argiaren %95 bereganatzen du bere
hostoen bidez, baina hauek agertu baino
lehen, lurreko lilipak, txakur-hortzak eta
beste landare batzuk loratuko dira.
- Landare batzuek, argi gehiago
berenganatzeko, euren zurtoinak zabaltzen
dituzte, kasik hostoak iruditzeraino.
- Hariztiaren gerizpe leunean bizi diren
zuhaixkek beren hostoak urte osoan zehar
mantentzen dituzte, eguzki-izpi bat ere ez
galtzeko.

Batzuek, gainera, paisaia
lehengoratzen dute
Txilarrek, ainarrek, oteek eta elorri-triskek basoa
ustiatu ondorengo soilguneak bere egin eta lurra
prestatu egin zuten basoa berriz ere hazi zedin.

Lurraren ardatzaren makurdurak gure
biziak koloreztatzen ditu eta eragina
dauka basoaren kudeaketan
Bere ardatza makurtua dago beti eta norabide berera orientatuta: honexegatik
bi hemisferioak modu ezberdinean argiztatzen ditu eguzkiak. Makurturik
ez balego, eguzkia urte osoan ekuatorearen gainean legoke eta urtarorik ez
litzateke izanen. Irudikatzen duzu? Udaberriko lorez beteriko belardirik ez, ezta
udazkeneko horirik, okrerik zein gorririk ere, zoruaren gaineko elur zuririk ere
ez... eta zeuk, ez zenuke
berokia heldu den
negura arte armairuan
gordeko.

Udaberriko
ekinoziotik udako
solstiziora arte
(ekainak 21).

Udako solstizioa
eta udazkeneko
ekinozioa bitarte
(irailak 22).

Udako ekinoziotik
neguko solstiziora
arte (abenduak
21).

Neguko solstiziotik
(abenduak 21)
udaberriko ek
inoziora arte
(martxoak 21).

Gogoratu, gure zeregina basoa ongi
kudeatzea da
Basakatu liraina, penintsulako okil guztien aleren bat edo beste, arrabio bitxia eta
Rosalia alpetarra izeneko kakalardo fina bizi diren baso huraxe bera.

Basoek izena dute...
Basoa ez da soilik zuhaitz multzo
bat. Haiekin batera zuhaixkak,
belarrak, goroldioak, iratzeak,
likenak, onddoak eta makina
bat animalia bizi dira, eta haiek
guztiek harremanak eta eragintrukeak izaten dituzte, bai euren
artean, bai eta klima, hezetasuna,
edo lurzorua bezalako faktoreekin
ere...

... Pagadia
Pagoek ez dute ongi jasaten inguruneko hezetasun
eskasa, bai onartzen dituela zoru azidoak eta
basikoak, baina horrek baldintzatzen du ondoan
haziko den landaredia.

... Hariztia
Bertako haritzei ibarretako beheko aldeak
gustatzen zaizkie, lurzoru hezeak, emankorrak
eta sakonak. Baina halakoak guri ere ikaragarri
gustatu, eta gelditzen diren harizti urriak aldatuak,
ustiatuak izan dira mendeetan barna, eta haien
ordez oraingo herriak zein lan-soroak eta belardiak
ditugu.

... Bertizen zenbait basotxo ere aurkitzen
ahal ditugu. Haietan pagoak eta haritzak
gaztainondo, ametz, haritz landugabe, lizar,
sahats, gereziondo eta abarrekin nahasten
dira. Baso mistoak dira.

Dena bere neurrian
Bertizko historian aldiak egon dira kasik gizakion
esku-hartzerik gabeak, eta beste batzuk kontrol
gabeko ustiapena jasan dutenak, basoak guztiz soildu
artekoak.
Baina ez duzu uste, neurrian eginik, biak bateragarriak
izan daitezkeela?
Orain Bertizen basoak modu integralean kudeatzen
dira, naturaren prozesuak errespetatuz, bere
baliabideak baliatuz eta bertako aniztasunaren
mantentzea bermatuz. Kudeaketa mota honetan
hauexek dira eginkizunak: helburuak finkatzea,
ekintza orokorreko estrategiak diseinatu eta adostea,
planifikazio zehatzak egitea eta erabiltzea zein
praktikan jartzea erabilgarri dauden tresnak.

Basoak mantentzen lagundu dezakegu
• Basoetatik heldu diren produktuak erosiz.
• Zura erabiliz, gure etxeak eta beste gauza batzuk egiteko.
• Zur barne-hutsaren doinuak gozatuz, baita lurzoru heze eta emankorraren usainak edo zuhaitz-buruetan zehar
sartzen den eguzki argiaren kolorea ere.
• Txundituta geldituz haritz zahar eta erdi hondatu batek bere baitan gorde duen bizitza ikusita.
• Pago motzak mantenduz eta biotopo-zuhaitzak errespetatuz.

Zuhaitz bat helburu bakoitzeko
Erreparatu inguratzen zaituzten
zuhaitzei, bakoitzak ohian kudeaketaren
helburu bakar bat azalduko dizu.

8. elikatu

6. CO2 finkatu
7. beste
produktu
batzuk
lortu

5. higadura
saihestu

9. natura
zaindu

11. arriskuak
saihestu

4. zuhaitz zaharrak mantendu
10. uraren zikloa
mantendu

12. ekonomia
iraunkorra lortu

3. beroa eman

1. gozatu
2. babeslekua
eskaini

Ongi baino hobeki dakigu hau guztia...
...Nafarroako
zuhaitzen artean,
pagoa da nagusi.

...pagoak duela 5000
urtetik daude gure
lurraldean. Lehen
sekuoiak eta beste
espezie batzuk zeuden,
egun Ipar Amerikan bizi
direnak.

...haritz-zura
ilbeheran mozten
bada eta pago-zura
ilgoran, sua hobeki
hartzen dute.

...Iruñeko
sanferminetako
entzierroaren
hesia, izeizurezkoa da.

...txiklea edo mastekatzeko goma Erdialdeko
Amerikako zuhaitz baten izerdia erabiliz
egiten zen eta kortxoa artelatzaren azaletik
dator.
...patata Amerikatik iritsi
baino lehen, gaztainak
ziren elikaduraren oinarri
Nafarroako iparraldean.

…. zura eraikin handi anitzen
egituran erabiltzen da, sua hartuz
gero ez baita beste material batzuk
bezainbeste deformatzen eta
egonkortasuna ematen baitu.

...patxarana Erdi Arotik ezagutzen
da eta Nafarroako Blanka
erreginak osasuna hobetzeko
asmotan edaten zuen.

...erretzeko pipak, xakerako piezak,
sukalde tresnak... ezpel-zura erabiliz
egiten dira; eskopeten ipurdiak,
intxaurrondo-zurez; saskiak, gaztainondoeta hurritz-zurez... eta seguru zuk gehiago
ezagutzen dituzula...

Bertiz, jaurerritik
Ezagut itzazu bere historia luzean izandako gorabehera zenbait: Bertizaranako udalerri-lurren azaleraren erdia baino gehiago Bertizko jaurerrian dago eta jaurerria
belaunaldiz belaunaldi ondare gisa transmititu izan da Erdi Arotik 1884. urtera arte. Urte honetan saldu egin zen lehenbiziko aldiz. Bere azken jabeak Nafarroari eman
zion 1949an eta harrezkero Nafarroarena da. Nahiz eta jaurerriak, oinordekotzak eta halako noblezia-eskubideak bertan behera gelditu ziren XIX. mendearen lehen
herenean, Jaurerri izena bere horretan mantendu da modu sinbolikoan, lege-mailan inolako eraginik eduki gabe.
XV. mendea: Noblezia-leinu zaharretatik heldu den etxea zegoen bertan.
XVI. mendea: Bere armarriak, itsaslamina bat agertzen duenak, lehenengoa ordezkatu zuen, bi otso ibiltzen agertzen zituena.
XVII. mendea: Auziak jabetzarengatik, ondare gatazkak edo leku guztietan zakurrak oinutsik. Garai honetan ugari ziren familien arteko auziak.
XVIII. mendea: Lursaila, egoitza izatetik lur errentagarria izatera igaro zen, bertan gari, arto, liho, sagar, babarrun eta gaztaina landatzen zirelarik.
XIX. mendea: Baso ustiapen neurrigabea edo kudeaketa kaskarra egon zen, eta obra anitz: oletarako landare-ikatzaren eskaria ikaragarri handitu zen, Donostiako
zabalgunea eraiki zen, ...basoak erabat suntsitu ziren ia. Mendearen bukaeran, lur-saila Pedro Ciga jaunaren eta Dorotea Fernández andrearen esku gelditu zen.
XX. mendea: Bertiz une gorenean berriz ere, basoa hazten da, eraikin berriak egiten dira, baita lorategi erromantikoa ere. 1949an, Pedro jauna hiltzen da eta bere
altxorrik preziatuena Nafarroako Foru Diputazioari utzi zion ondare; harrezkero Diputazioko Oihan Zuzendaritzak kudeatuta dago. 1984an, Nafarroako lehen natur
parkea izendatu zen, 2005ean turismo kalitatearen Q marka bereganatu zuen eta 2008an zainketa bereziko eremu deklaratu da.

parke naturalera

Ezagutu Bertizko basoa eta bere
kudeaketa

Hainbateko euria, halako paisaia
Eguna eguzkitsu hasita ere, Bertizen eguna ekaitz edo zirimiri batez bukatzen da maiz.

Hainbesteko euria izanik, urtean
1.500 litro ur baino gehiago
biltzen dira hemen. Iruñean
biltzen dena halako bi, eta
Bardean jasotakoa halako 4.

Baso iraunkorrak, erreparatu zuraren
etiketari
Erakusketa honetako paneletan erabilitako zurak PEFC kalitate zigilua dauka,
eta honek bere jatorriko basoetan oihan kudeaketa iraunkorra egiten dela
adierazten du eta, halaber, inplikatutako baso industriak natura mantentzearen
prozesuaren berezko zati direla. Horregatik sarreran ikusiko zenuen panel bat,
logotipo hau agertzen zuena.
Erreparatu apalategiei, aulkiei, botilategiei, bilgarrien kartoi zimurrari,
ordenagailuetarako paperari... eta egiaztatu logotipoa duten edo ez.
Baso ziurtagiri hauek lortzea prozesu boluntarioa da eta haien hedapena
gehien bat mendien jabeen, zur arloko industrien eta azkeneko
kontsumitzailearen esku dago.
Nafarroan 75 tokiko entitatek baino gehiagok eta 20 baso industriak baino
gehiagok lortu dute bere PEFC ziurtagiria. Bestalde, mendi batzuek, Urbasa eta
Aralar mendiek, besteak beste, bere FSC ziurtagiria dute.

Koordinatuta gaude
Bertiz behar bezala
kudeatzeko

Ingurumen teknikaria naiz eta nire lanak
Bertizen eta Iruñearen artean mugitzera
behartzen nau. Bilkuretara joaten naiz, lege
berriak zein balia ditzakegun laguntzak
ezagutzen ditut eta kudeaketa planen
diseinuan laguntzen dut.

Basozaina naiz eta nire lana oihanak zaintzea,
arauak betearaztea, bertako lanen antolatzea
eta gainbegiratzea, teknikariei edozein
arazoz informatzea da. Halaber, jakina,
bioindikatzaileen populazioen jarraimendua
egitea, hauek guztiak basoaren osasun
egoeraren adierazgarri baitira.

Mantentze-laneko
brigadakoa naiz ni eta
mozketak, landatzeak,
bideetako konponketak
edota espezie
inbaditzaileak kentzea dira
nire zereginak.

Hezitzailea naiz ni eta nire lana erabilera
publikoko kontuei buruz informatzea
da, kudeaketan laguntzea, basoaren
mantentzearen aldeko hezkuntza
ematea, bisita gidatuak egitea...

Izu-ikarak basoan
Basoko bizimodua, gurea bezalaxe, ez da beti lasaia; biok ditugu
zailtasunak, izu-ikarak edo arazoak. Egoera horiexei esker ikasi,
moldatu, hazi egiten gara... eta basoari gauza bera gertatzen
zaio. Ikus dezagun nola!
Zuhaitz bat erortzen denean, “baso-soilgune” bat sortzen da.
Lurzoru soila gramineek (belarrak) bere egiten dute, eta orobat
laster hazten diren landare aitzindari eta gogor batzuek. Gero
belar hauek, landare handiagoak (sasiak edo zuhaixkak) ongi
errotzeko moduko lurra prestatzen dute. Pixkana-pixkana,
landare hauek zuhaitz berriek ordezkatuko dituzte.
Basoan soilgune bat zabaltzea ohiko prozedura da bere
kudeaketan, basoa berritu dadin, bioaniztasuna ugaldu dadin,
animaliei elikadura errazteko...

Asmatu itzazu basoko usain gozoak

Beren babeslekuak zainduz,
haiek zaintzen ditugu
Oso garrantzi handikoa da habitat guztiak behar bezala kudeatzea, espezieak
ongi mantentzeko.
Jolasean aritu nahi duzu babeslekuak edo mikrosistemak bertan bizi diren
animaliei lotuz? Saiatu zenbaki bakoitza kolore bati lotzen eta ez begiratu
azalpenari bukatu arte, ez iruzurrik egin!
Gogoratu lurra zapaltzean, harri bat mugitzean... beren babeslekua aldatzen ari
garela hein batean. Kasu pixka bat egin!

Zuhaitz bat hiltzen denean, animalia
zein landare anitzendako habitat zein
elikagai bilakatzen da. Halaber, hezetasuna
eta hazkurria mantentzen ditu, maldak
egitea saihesten du, materia organikoa
birziklatzen du, nitrogenoa zein karbonoa
finkatzen ditu... zinez baliagarria da
basoarendako.
Hasieran bakterio, onddo mikroskopiko,
goroldio eta likenak agertzen dira. Geroago
egur-zulatzaileak ageri dira. Europan
1300 ornogabe espezie baino gehiago
daude hildako egurrean bizi direnak.
Arrautzak bertan jarri eta larbak hildako
egurraz elikatzen dira. Usteltze maila gero
eta handiagoa, orduan eta bioaniztasun
handiagoa bertan.

Bertizko magia bizi nahi baduzu, bertako itsas zaharretan murgildu, gailur berdeen
gainetik hegan egin eta, batez ere, bertako basoetan bizi diren izakiak lamina gazte
baten eskutik ezagutu

nahi badituzu, edo beharbada, Bertizko Martin eta bere aztore kuttunarekin batera, ez
galdu Naturaren Interpretazio Zentroko bigarren solairuan ikusgai dagoen 4 pantailako
ikus-entzunezkoa.

Proiektuaren koordinatzaileak:
Fermín Olabe (Natur Parkearen Zuzendaria, Nafarroako Gobernuaren Landa
Garapen eta Ingurumen Departamentua).
Yolanda Val (Natur Parkearen Zuzendari Albokoa, Nafarroako Gobernuaren Landa
Garapen eta Ingurumen Departamentua).
Laura Navarro (Natur Parkeko Erabilera Publiko eta Mantentze arloko Arduraduna,
Nafarroako Igurumen Kudeaketa, Mintegi eta Birlandaketak, S.A.)

Honako hauek guztiek “Bertizko Jaurerria” Natura Parkearen Naturaren
Interpretazio Zentroaren proiektua gauzatu, eta edukiak eta hornidurak
eraiki eta muntatu dituzte:
20&02 Otero & Ollo Comunicación, S.L.L.
Koordinatzailea: Santos Otero.
Diseinua: 20&02 Otero & Ollo Comunicación, S.L.L.
Kolaboratzaileak: Ana García, Iñigo Arrondo, Pablo Ojer.
Edukiak: Galemys - Izaskun Orbegozo, Margi Iturriza, Igor Erbiti.
Ikus-entzunezkoa: 601 Producciones Audiovisuales, S.L.
Ekoizlea: Juan San Martín.
Ekoizpen laguntzailea: Carolina Duarte.
Zuzendaria eta errealizadorea: Iker Albeniz.
Errealizazio laguntzailea: Amaia Del Campo.
Kameralaria: Txema Garbayo.
Soinu teknikaria: Miguel Hualde.
Ikus-entzunezko bertsioa, gaztelaniazko azpitituluekin: Navarra de Cine, S.L.

GESTIÓN AMBIENTALKUDEAKETA
INGURUGIROAREN
VIVEROS Y REPOBLACIONES
NAFARROAKO
MINTEGI ETA
DE NAVARRA S.A. S.A.
BASOBERRITZEAK

Teknologia eta informatika sistemak: Denis Bainbridge - Pi technology.
Atrezzoa: Mamen Hernández.
Itxurazkoak eta modelogintza: Polyarte.

Argazkiak: Luis Otermin, David Campión, Iosu Antón, José Ardaiz, Alberto Ollo,
Tryon, Larrión & Pimoulier.
Gobierno de Navarra – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Irudigileak: Esteban Zozaya BIRZ, Alberto Ollo.

Duratrans irudiak: Sprisan, S.L.L.
Garraiolaria: Pamplona Transportes Inmediato, S.L.
Laser grabazioak: Inagal.

tzultzailea: CCI, Centro de Comunicación Internacional, S.L.
Brailleko testuak: ONCE y Arixpe Sistemas, S.L.

Eskerrak:

Inprimatzailea: Rótulos Zunzarren, S.A.
Ofizioak: Eventos Zunzarren, S.A.

Nafarroako Unibertsitatea, Landare Biologiako Saila. Botanika atala. Pagoen

Egurrezko panelak: Tableros Losan, S.A.

Sorginen Museoa. Zugarramurdi.

Pago egurra: Barbiur, S.L.
Aulkiak eta bankuak egitea: Julen, Manolo y Peio Cañamares.
Garraiolaria: Miguel Iraizoz.

Enrique Castién, Basa Fauna sendatzeko Ilundaingo Zentroa (Nafarroako

Basoko lurrinak: Krammer Hispania.

mikorrizei buruzko artxiboa.

Gobernua).
Javier Elía, Senda Viva natura parkea.
Gabriel Salaberri, Oronoz-Mugairiko arrain haztegia (Nafarroako Gobernua).

Material elektrikoa: Suministros Eléctricos Gabyl, S.A.

David Campión, Nafarroako Igurumen Kudeaketa, Mintegi eta Birlandaketak, S.A.

Irudiak digitalizatzea: Ernio Gráfico Digital Compacto, S.L.L.

Kultura eta Turismo Departamentua-Vianako Printzea Erakundea.

