
   

Baso helduak 

Funtsezko galderak hobeto ulertzeko eta babesteko 

 

Versión euskera con el apoyo de: 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

LIFE REDBOSQUES. FITXA TEKNIKOA 

Finantzazio-iturria: Europar Batasunak finantzatua LIFE – Ingurumen Gobernantza eta Informazioa 
2015 programaren bidez. Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak 
lagunduta, Biodibertsitate Fundazioaren bitartez.  

Proiektuaren erreferentzia: LIFE Redcapacita_2015 (LIFE15 GIE/ES/000809) 

Aurrekontu osoa: 590.154 euro 

Iraupena: 2016ko iraila — 2019ko urria. 

Koordinatzailea: Fernando González Bernáldez Fundazioa.  

Bazkideak: Kataluniako Generalitatea, CREAF, Catalunya-La Pedrera Fundazioa. 

Harremanetarako helbidea: redbosques@fungobe.org 

 

Material honek egileen ikuspegia erakusten du. EASME/Batzordeak ez du bere gain hartzen 
informazio hori edo horren edukia erabiltzeak izan ditzakeen ondorioen erantzukizunik. 
 

Argazkiak: Carles Batlles/Lluís Comas (CREAF) 



 
 

1 
 

Aurkezpena 

  

 

Baso birjinak, gizakiaren inolako arrastorik ez dutenak, alegia, oso gutxi dira munduan, eta eremu 
mediterraneoan jada, segur aski, ez da bakar bat ere izango. Hala eta guztiz ere, badira baso heldu 
horiek ezaugarri dituzten egituren eta prozesu ekologikoen hondarrak dituzten txokoak (basoaren jargoian 
“unadak”). Normalean leku iritsi ezinak eta malkartsuak izaten dira, aprobetxamendua ezinezkoa izan 
duten edo errentagarria izan ez duten lekuak. Baina 50eko hamarkadatik, su-egurraren 
aprobetxamendua erabat gutxitu izanaren eta egur-merkatuaren duela gutxiko krisiaren ondorioz, zenbait 
lekutan badira heldutasuna berreskuratzen ari diren basoak. LIFE RedBosques proiektuak barrendegi 
berezi horiek, urriak direlako eta, gainera, bertako komunitate biologikoa, bertan mantentzen dituzten 
prozesu ekologikoak eta giza ongizatean betetzen dituzten eginkizunak direla eta baliokoak diren leku 
horiek, identifikatzen, deskribatzen eta balioesten lagundu nahi du.  

Agiri honetan basoen heldutasunaren inguruan profesionalek nahiz jendeak, oro har, sarrien planteatzen 
dituzten galderak jaso dira. Galderak gaien arabera multzokatu dira, eta erantzunak literatura zientifikoan 
eta gaian eskarmentu handia duen profesional-talde zabal baten ekarpenetan oinarrituta garatu dira. 

Espero dugu agiri honekin gure basoetako azken txoko basatiak estimatzen eta baloratzen lagundu ahal 
izango dugula. 

 

Baso helduaren kontzeptuari buruz  3. 
or. 
 
Baso helduetako aprobetxamenduei 
buruz 7. or. 
 
Arriskuei buruz (sua eta izurriteak) 11. 
or. 

 

 Baso helduetan esku hartzeari buruz  
5. or. 
 
Unada helduen balioari buruz 9. or. 
 
Natura 2000 Sarerako erreferentziazko 
unadei buruz 13. or. 
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Baso helduaren 
kontzeptua 

 

  
“Baso” heldua ala “unada” 

heldua? 
 
Baso heldua intentsitate handiko perturbaziorik izan ez 
delako denbora luzean iraun ondoren basoaren ziklo 
genetikoaren fase guztiak dituen mosaiko batek 
eratutakoa da. Zikloak barne hartzen ditu hasierako 
etapatik azkeneko seneszentzia etapetara arteko faseak, 
intentsitate txikiko perturbazio-dinamikak eragiten 
dituenak. Basoak azalera handia izan behar du, segida-
fase ezberdinetako unada-mosaikoa barne hartzeko 
adinakoa.  
Unada heldua gizakiaren eragin txikia duen basoko eremu 
bat da, bertan segida ekologikoak azken heldutasun-
fasera iritsita daude, eta hainbat egitura ditu ezaugarri: 
egur hila zutik nahiz lurrera erorita, heterogeneotasun 
handia eta bertako biodibertsitate handia.  
 

 
 
 
Espainian ba al dago baso 
birjinarik? 
 
Mendebaldeko Europan nahiz arro 
mediterraneoan ez dago gizakiak maila 
ezberdinetan aldatu ez duen basorik (baso 
“primarioak”), eta gutxi aldatutako baso epelen 
hondar txiki batzuk baino ez dira geratzen 
Karpatoetan, eta baso borealen hondar batzuk 
herrialde eskandinaviarretan eta Errusian 
(http://www.intactforests.org/ data.ifl.html). 
 
Hala ere, hainbat lekutan badira 
naturaltasun handiko barrendegiak 
(unadak), hau da, gaiak erauzteari 
dagokionez, bederen, gizakiak gutxi esku 
hartutako masak edo unadak dituzten 
eremuak. Dena den, zenbait baso-
motatan, esate baterako intentsitate 
handiko erabilera izan duten sabinadietan 
edo artadietan, oso zaila izan daiteke (edo 
ezinezkoa) era horretako egoerak 
aurkitzea.   

 

  
Zuhaitz zahar handiak dituen 

unada bat unada zaharra al da? 
 
Zuhaitz handi zaharrak unada zaharren ezaugarrietako 
bat baino ez dira. Zuhaitz handiak dituzten baso asko 
eta asko lehenengo kudeatu eta ondoren alde batera 
utzi izanaren emaitza dira. Esate baterako, iraganean 
lepatutako edo egur-ikatza egiteko erabilitako mendiak, 
edo dehesak, aprobetxamendua alde batera utzi bezain 
laster sastrakek eta eraberrituak kolonizatu dituztenak. 
Basoberak (kimuak dituzten motzondoak), asko inausi 
izanaren zantzuak dituzten zuhaitzak eta garai batean 
kortxoa kendu izanaren markak dituzten artelatzak, 
iraganean basoa ustiatu izanaren zantzu argiak dira. 
Heldutasun-elementu batzuk (zuhaitz zaharrak) dituzten 
baina orokorrean beste guztia falta zaien formazioak 
dira, nahiz eta denbora igaro ahala falta zaizkien 
elementu horiek lortzen joan daitezkeeno. 

 
Zein da unada heldu baten eta unada zahar baten arteko 
ezberdintasuna? 
 
Segida-prozesuan basoa hainbat bilakaera-fasetatik igarotzen da, lekuan nahasten joaten direnak mosaiko 
bat eratuz.  Esan daiteke zikloa abiatzen dela argigune bat zabaltzen den eta eraberritzea eta landareñoak 
ezartzeko prozesua hasten den unean. Horren ondoren hazkunde-fasea hasiko da harik eta errezela ixten 
den arte, eta hortik aurrera itzala nekez jasaten duten espezieak baztertzeko lehia-fasea hasiko da, 
heldutasun-egoerara iritsi arte; fase horretan errezela hainbat espeziek eratuta egongo da eta espazio 
bertikala pixkanaka betetzen joango da. Heldutasun-egoera hori, zuhaitzen bizitza-luzera dela eta, ehunka 
urtetan luza daiteke. Behin masa nagusiko zuhaitzen bizitza-luzeraren mugara iritsita, zuhaitzak gainbehera 
eta hiltzen hasiko dira, eta seneszentzia fasea iritsiko da. Unada zaharrak, beraz, bizitza-luzeraren mugan, 
jada seneszentzia fasean, daudenak izango dira. Heldutasun-ezaugarriei zuhaitz handi oso zaharrak batzen 
zaizkie. 
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Unada heldu batean heldua ez den batean baino 

biodibertsitate handiagoa al dago? 
 
Baso helduek, basoaren ziklo genetikoko egoera guztietan dauden unadak izaten dituztenez, dibertsitate 
handiagoa izaten dute, oro har, paisaiaren ikuspegitik. Unadei dagokienez, unada maneiatuek, 
intentsitate ertaineko perturbazioak izaten dituzten ekosistema guztiek bezala,  espezie-dibertsitate 
handia izan dezakete. Hala eta guztiz ere, unada helduek dibertsitate ezberdina dute, eta nabarmen 
izaten dira ugariagoak likenak eta onddoak, bai eta egur hila deskonposatzean espezializatutako 
intsektuak ere. Gainera, habitat-mota horiek urriak direnez, unada helduei lotutako espezieak proportzio 
handiagoan dira nolabaiteko mehatxupean dauden espezieak. 

  
 

Zer tamaina izan behar du 
unada heldu batek? 
 

 
Hasiera batean, unada heldu batek 
heldutasunari lotutako basoaren ziklo 
genetikoko prozesu guztiak bertan garatu 
ahal izateko adinako azalera izan behar luke, 
eta hori egongo da, aldi berean, espeziearen 
bizitza-luzeraren eta egonleku-kalitatearen 
mendean; azken horrek zehaztuko ditu 
zikloaren etapen arteko aldaketa-tasak.  
 
Praktikan, eta gaur egun unada helduak oso 
berezitasun bakanak direnez, ezin zaie 
gutxieneko tamaina bat izendatu. 

 
Plantazio naturalizatu bat 

izan al daiteke unada heldua? 
 

Espezie exotikoak, edo bere egonlekutik kanpoko 
autoktonoak, dituen plantazio bat ezin da unada 
heldutzat hartu. Baso helduen berezko elementu 
eta prozesu guztiak lortu ahal izateko, jatorrizko 
lekuko habitateko berezko espezieak izan behar 
ditu prozesu ekologiko guztiak bete ahal izan 
daitezen. Premiazkoa da denboran iraupen luzea 
izatea ere, hau da, basoa baso izatea denbora 
luzean, eta jatorri artifiziala duten masek ez dute 
baldintza hori betetzen.   
 
Hala eta guztiz ere, plantazioek, kudeaketa-
motaren, naturalizazio-mailaren eta adinaren 
arabera, lor ditzakete unada helduen 
ezaugarrietako batzuk.  
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Baso-helduetan 
esku hartzea 

 

  
Baso helduak kudeatu gabeko 

basoak al dira? 
 
Esku ez hartzea, hala egitea planifikatuta dagoenean, 
basoa kudeatzeko beste aukera bat da. Ekosistema 
askotan kudeaketa-aukerarik onena mehatxuak edo 
estres faktoreak ezeztatzea eta prozesu ekologikoei 
jarduten uztea da. Ez dira nahastu behar esku ez 
hartzea eta, alde batera utzi izanagatik edo baliabiderik 
ezagatik, kudeatu gabe egotea.  
 
Baso helduetan esku ez hartzea izaten da, orokorrean, 
basoa kudeatzeko aukerarik onuragarriena. 
Plantazioetatik sortutako baso-masetan edo landa-
ingurua alde batera utzi izanaren ondorioz sortu diren 
eta gaur egun azalera homogeneo handiak estaltzen 
dituzten masa gazteetan, berriz, perturbazioen aurrean 
erresilientzia areagotzera eta klima-aldaketara hobeto 
egokitzera bideratutako kudeaketa egin behar da, eta 
horretarako horien heterogeneotasuna eta dibertsitatea 
areagotu behar dira. 

 

 
Baso helduak baso 
“zikinak” al dira?   
 
Ez. Baso helduen berezko ezaugarri batzuk 
harrigarri samarrak izan daitezke baso-
ekologia ezagutzen ez duten pertsonentzat; 
izan ere, ez gaude baso helduak ikusten 
ohituta. Europan ezagutzen ditugun basorik 
gehienak erabilerak aldatuta daude.  
 
Zuhaitzak lurrean erorita, deskonposatzen 
ari diren enborrak, zuhaitz hilak zutik 
egotea eta agian ordenarik eza iruditu 
dakigukeen konplexutasuna askotan lotzen 
dira basoa abandonatuta edo egoera 
txarrean egotearekin. Baina egur hilaren 
zati handiak prozesu naturalen emaitza 
dira, eta baso oso helduetan bakarrik 
egoten dira, zuhaitz zaharrak azkenean hil 
egiten diren lekuetan, alegia. Egur hilak eta 
basoaren heldutasunaren ezaugarri diren 
beste elementu batzuek funtsezko 
eginkizuna betetzen dute ekosisteman, 
biodibertsitate aparta barne hartzen dute, 
mantenugaiak birziklatzea ahalbidetzen 
dute eta basoak jarraitutasun luzea izatea 
ziurtatzen dute. 

 

  
Beti al da negatiboa baso heldu 
batean esku hartzea?  
 
Arau orokor gisa, unada zaharretan eta helduetan 
kontserbazio-egoeraren jarraipena egitera eta 
mehatxuak edo estres faktoreak murriztera bideratu 
behar da kudeaketa, eta ahal dela ez da unadan esku 
hartu behar. Kasu jakin batzuetan, heltze-prozesuan 
dauden unadetan, onuragarria izan daiteke 
kontserbazio-helburu esplizituak lortzeko esku 
hartzea, esate baterako, baso zaharretako berezko 
espezie-populazio mehatxatuen egoera hobetzeko, 
kudeaketaren bidez beharrezko heldutasun-ezaugarria 

 
Planteatzen al da baso guztia baso heldua izango balitz bezala 
kudeatzea? 
 
Unada helduek oso azalera txikia hartzen dute, kalkulatzen da eskualde mediterraneoan baso-azaleraren % 2 
baino ez dutela hartzen, eta Iberiar Penintsulan segur aski askoz ere gutxiago. Kontua ez da basoaren azalera 
osoa baso heldu gisa kudeatzea; izan ere, basoaren ziklo genetikoan etapa guztiak dira beharrezkoak maila 
berean, eta, gainera, baso-aprobetxamenduak garrantzizkoak dira tokiko ekonomiarako.  
Kontua da naturaltasun eta heldutasun handieneko egoerak dituzten azken barrendegiak babestea, eta 
etorkizunean heldutasunera irits daitekeen azalera mantentzeko eta handitzeko helburua planifikazioan eta 
kudeaketan sartzea, bai eremu babestuenean bai mendien antolaketan. 



 
 

6 
 

 

 

Esku hartu behar al da heldutasunerako prozesua bizkortzeko?   
 
Unada zaharretan, heldutasun eta seneszentzia ezaugarri guztiak dituztenetan, ez dago modu aktiboan esku 
hartu beharrik. Gainerako basoetan, baliabideak ekoizteko erabiltzen diren mendiak barne direla, agian komeni 
da kudeaketa aktiboa egitea unada helduen ezaugarri batzuk modu naturalean baino bizkorrago lehenera 
daitezen.  
 
Hala eta guztiz ere, oso ondo justifikatu behar da baso heldu bateko edo heltzeko bidean dagoen baso 
bateko esku-hartze aktiboa. Arau orokor gisa uste da hobe dela (eta efizienteagoa ere bai) prozesu naturalei 
jarduten uztea, nahiz eta batzuk motelak iruditu gizakiaren ikuspegitik. Baldintza jakin batzuetan justifikatuta 
egon daiteke prozesu horietakoren bat bizkortzeko jardutea; esate baterako, espezie mehatxatu batzuen 
populazioak hobetzeko (koleoptero saproxilikoenak, adibidez) agian onuragarria izan liteke egur hil gehiago 
izateko ekintza puntualak egitea; edo eraberritzea urri samarra bada, agian komenigarria izan liteke argiguneak 
irekitzea modu naturalean sortzen ez badira. 
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Baso helduetako 
aprobetxamenduak 
 

  
Aprobetxamendurik gabeko 

unada helduez ari garenean, 
egurra ateratzeaz bakarrik ari al 

gara?  
 

Baso heldu batean 
aprobetxamendu-motaren bat 

egin al daiteke? 
 

 
rauzketa-aprobetxamenduetan elementuetako batzuk 
ateratzen dira sistematik, eta unada helduetan prozesu 
ekologikoek interferentziarik ez izatea nahi bada, unadak 
inolako aprobetxamendurik gabe mantendu behar dira. 
Oso zorrotzak izanda, bisita-erregimen oso mugatua 
bakarrik onartu beharko litzateke, eta seinaleztatutako 
zirkuituetan.. 
 

 
 
 
 
Egin al daitezke 
aprobetxamenduak unada 
helduetan? 
 
Heldutasun eta seneszentzia faseak 
aprobetxamendurik ez badago bakarrik lortzen 
dira. Berez, gaur egun dauden unada helduak 
urrutiko eremuetan edo malkartsuetan daude, 
eta errentagarria ez delako ez dira aspalditik 
aprobetxatzen. Kasurik gehienetan unada 
horiek identifikatzeak ez du eragiten kudeaketa 
aldatzea, baizik eta, batez ere, dagoena 
mantentzea. 
 
Naturaltasun handiko eremu horiek bilakaera 
naturalaren esku uzten badira, egur-
mozketarik egin gabe eta gizakiaren eraginik 
gabe, berreskuratu litezke baso helduen 
ezaugarriak eta baso helduek ezaugarri 
dituzten prozesuak, nahiz eta prozesu hori 
motela eta oraindik ezezagun samarra den. 
 
 

 

  
Ganadua badago… ezinezkoa al 
da unada heldua? 
 
Herbiboria beste prozesu ekologiko bat baino ez da, eta 
basoetan ezinbestekoa da funtzionamendu naturala izan 
dezaten. Beharrezkoa da, beraz, baso helduetan basoko 
herbiboria egotea. Baina unada txikietan, edo 
harrapakaririk ez badago, herbiboria intentsitate handiko 
aldaketa izan daiteke, eta eraberritzea eta segida 
ekologikoaren garapena eragotz dezake. 
 
Abeltzaintza, hasiera batean, ez da bateragarria 
heldutasun handiarekin, nahiz eta dentsitate oso baxuetan 
ekosistemaren dinamikan eta egituran duen eraginak 
belarjale handien eginkizun ekologikoa simulatu dezakeen. 
. 
 

 
Baso helduetako biodibertsitatea oso ahula da; bateragarria 
al da erabilera publikoarekin?   
 
Unada helduen eta zaharren erabilera publikoa erreminta ahaltsua da ingurumenaren gaineko heziketarako eta 
sentsibilizaziorako, eta halako lekuak, beraz, egokiak izan daitezke kalitatezko erabilera publikorako, batez 
ere dentsitate txikian eta seinaleztatutako mendi-bideetan, heldutasun-baldintzak asaldatuko ez dituzten 
baldintza berezietan (espezie nitrofiloak egotea, fauna gogaitzea, eta abar) egiten bada. Oso sentikorrak diren 
unadetan, komenigarria izan liteke erabilera publikoa mugatzea, edota baita eragoztea ere 
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Unada helduen 
balioa 

 

  
 Zein da unada helduek edo 
zaharrek gizartearentzat duten 
balioa? 
 
Basoek, orokorrean, zerbitzu ugari ematen dituzte: 
lurzorua babesten dute, ziklo hidrologikoa eta klima 
kontrolatzen dituzte, eta abar. Baina, horrez gainera, 
unada zaharrak eta helduak ondare baliotsuak dira 
barnean duten biodibertsitate handi eta esklusiboa dela 
eta. Gainera, hain urriak izanik, eta basoetan gertatzen 
diren prozesu ekologikoak ezagutzeko aukera ematen 
dutenez, interes zientifiko handia dute, eta erreferentzia 
gisa erabil daitezke beste baso batzuen kontserbazio-
egoera ebaluatzeko.  
 
Esku hartu gabeko unadak basogintzarako erreferentzia 
ere badira produkzio-basoetan; izan ere, alde batetik 
basogintzarik gabe ekosistemaren portaera nolakoa den 
jakiteko aukera ematen dute eta, bestetik, naturatik 
gertuago dagoen basogintza garatzeko konparazio-
elementuak ematen dituzte. 
 
Azkenik, baso helduek onura ugari dituzte gizartearentzat, 
eta nabarmentzekoa da osasunari eta ongizateari egiten 
dioten ekarpena. 
 

 
 
Unada helduek edo 
zaharrek eman al 
dezakete etekin 
ekonomikorik? 
 
Unada helduen kontserbazioak eta 
mantenimenduak beste era batera lortzerik 
izango ez lituzketen finantza eta laguntza 
erremintak jartzen ditu jabeen esku. Alde 
batetik, ekoizpena –batez ere egurrarekin 
lotutakoa– galdu izana konpentsatzeko 
formulak egon daitezke unada edo baso 
horientzat (zuhaitzak ez botatzeko 
konpentsazio kontratuak eta hitzarmenak); eta, 
bestetik, Landa Garapenerako Planek basoen 
kudeaketa jasangarria sustatzeko jasotzen 
dituzten neurriekin lotutako laguntzak.  
 
Gainera, kontuan izan daitezke babestutako 
naturgune batzuek, horietako eragin-eremuen 
garapen sozioekonomikoa hobetzeko, deitzen 
dituzten diru-laguntzak ere, habitat horien 
kontserbazio-egoera mantentzeko edo 
hobetzeko finantzazioa ere izan dezaketenak. 
 
Beste formula batzuk dira, esate baterako, 
aprobetxamendu-eskubideak fundazioei, 
elkarteei edo administrazioei lagatzea, bai eta 
babes-hitzarmenak ere, eta diru-sarrera 
zuzenik eman ezin badute ere, kudeaketarako 
beste era bateko onurak eta laguntzak eragin 
ditzakete. 
 

 

 
  

Zein da unada heldu edo zahar 
batek basoaren jabearentzat 

duen balioa?   
 
Unada helduak egur-aprobetxamendua errentagarria ez 
den mendietan agertzen dira ia beti. Horien errendimendu 
ekonomikoa oso eskasa izaten da, beraz, eta zenbaitetan 
baita negatiboa ere, eta ezin izaten zaie egurraren 
aprobetxamenduan oinarritutako errendimendu 
ekonomikoa atera. 
 
Baina badituzte beste aukera batzuk: gainerako basoari 
balio diferentziala ematen diote; ezaugarri guztiz 
ezberdinak dituztenez baliabide-iturri osagarri izan 
daitezke gaur egun errentagarritasunik ez duten 
mendietan (esate baterako, natura-turismoa, helburu 
hezitzaileak eta zientifikoak...), eta hori interesgarria izan 
daiteke jabe batzuentzat, bereziki helburu sozialak 
dituztenentzat, udalentzat edo naturaren kontserbaziorako 
erakundeentzat, esate baterako. 
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Balio ekonomikoaz gainera, ba al dute bestelako balio 

interesgarririk basoen jabeentzat?  
 
Baso-jabe askoren kasuan mendiko haien jardueraren eragile nagusia ez da etekin ekonomikoa ateratzea 
izaten. Besteak beste, lurrarekiko loturak eta datozen belaunaldiei egoera onean utzi behar zaien ondarearekin 
hartuta duten konpromisoak garrantzi handia izaten dute erabakiak hartzerakoan. Klima-aldaketaren egungo 
testuinguruan, perturbazioen (hala nola suaren edo lehorteen) intzidentzia handiagoa somatzen den honetan, 
arriskuak murriztera bideratutako kudeaketa (dibertsifikazioa, heterogeneotasuna, eta abar areagotuta) eta 
jabetza egoera onean mantentzea dira mendi horien etorkizuneko proiektuak, bai eta jabe askoren kudeaketa 
aktiborako suspergarria ere. 
 
 

Zer ikas liteke unada helduetan, gainerako mendi-sektoreetan 
aplika daitekeena? 
 
Basoaren heldutasun-faseetako ezaugarriak eta prozesuak identifikatzeak (hala nola, zuhaitz handiak, egur hila, 
egitura bertikal eta horizontal konplexuak izatea) eta horiek kudeatzaileari interesatzen zaizkion balioekin (hala 
nola, biodibertsitatea, perturbazioekiko erresilientzia, karbonoa metatzea, eta abar) duten erlazioak interes 
handia dute ikerketarako eta basogintzarako.  
 
Baso helduek erreferentziak ematen dituzte prozesu naturalak imitatuko dituen eta ustiatzen diren mendien 
balioa areagotzea ahalbidetuko duen basogintza egiteko, eta egurrari gizarteak asko estimatzen dituen beste 
balio batzuk gehitzen dizkiote. Esate baterako, unada helduetatik ikas daiteke zenbat irauten duten basoaren 
ziklo genetikoaren etapek klima eta habitat mediterraneo ezberdinetan; basoek karbono-hustuleku moduan 
betetzen duten eginkizuna eta hori nola joaten den aldatzen adinarekin; zein den interesa duten fauna eta flora 
espezie jakin batzuen populazio egonkorrak mantentzeko behar den zuhaitz handien proportzioa eta zer 
ezaugarri izan behar dituzten oin horiek espezie horien aterpe eta mantenugai izateko; zenbat egur hil behar 
den zutik eta lurrera erorita, eta zer tamainatakoa, fauna saproxilikoaren komunitate egonkorra mantentzeko; 
zenbat eta zer ezaugarritako oin hilak behar diren, eta deskonposizio-fasean dagoen zenbat eta zer 
ezaugarritako egurra behar den espezie mehatxatu batzuen biodibertsitatea areagotzeko. 

 
Zer eginkizun betetzen dute klima-aldaketaren aurrean? 
 
Baso helduak anitzagoak dira espezie-konposizioari dagokionez, eta heterogeneoagoak egiturari dagokionez. 
Hori dela eta, erresilienteagoak dira (perturbazioen ostean leheneratzeko ahalmen handiagoa dute), eta klima-
aldaketara, suteetara edo izurriteetara egokitzeko ahalmen handiagoa ematen die horrek. Gainera, zuhaitz 
handi  urtetsuen proportzio handia izaten dutenez, karbonoa atmosferatik kanpora mantentzen dute denbora-
tarte luzeetan, eta karbono-gordailu garrantzitsuak izan daitezke, beraz. 
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Arriskua (sua 
eta izurriteak) 

 

 oso sukoiak dira, eta haietako egitura bertikal 
jarraituetan sua lurretik adaburuetara pasa daiteke.  
Unada helduetan sute-arriskua gutxitzen duten 
hainbat egoera gertatzen dira, baso gazteekin (eta 
askotan kudeatu gabeak direnekin) alderatuta. Alde 
batetik, erregaiaren ezaugarriak: unada helduetako 
landareek orokorrean hezetasun handiagoa izaten dute 
eta sastrakadi aitzindariak baino nekezago erretzen 
dira, eta deskonposatzen ari den egur lodia ere ez da 
batere erregai ona. Beste alde batetik, eremuaren 
heterogeneotasunak, bai bertikalean, bai horizontalean 
(errezelean argiguneak eta hutsuneak izaten dira) sutea 
zabaltzea zailtzen duten etenak eragiten ditu. Esan 
daiteke, beraz, egitura-ezaugarriei (jarraitutasun 
horizontala eta bertikala eta biomasaren tamaina) , 
ezaugarri botanikoei (egur-espezien nahasketa eta 
mesofiloen presentzia) eta ezaugarri topografikoei 
(isolamendua, bakantasuna) esker suari errazago 
egiten diotela aurre.   
 
Eta, azkenik, unada helduak edo zaharrak egote hutsa 
suteen aurrean duten erresilientziaren adierazle da: 
kasu askotan orografia berezia dela eta historian zehar 
suteek kaltetu gabeko barrendegiak izaten dira. 

 
Unada helduek sutea 
gertatzeko arrisku 
handiagoa al dute? 
 
Baldintza meteorologikoak (haizea, tenperatura 
eta hezetasun erlatiboa) alde batera utzita, 
erabakigarriak izanik sua zabaltzeko, sutea 
gertatzeko aukera batez ere erre daitekeen 
landare-kopuruaren (biomasa) eta horren 
jarraitutasun bertikalaren eta horizontalaren baitan 
dago. Erregaiaren tamaina ere erabakigarria da: 
biomasa mehea enbor handiak baino errazago 
erretzen da.  
 
Alde horretatik, leku bateko biomasaren banaketa 
funtsezko faktorea da: masa gazteen azalera 
homogeneo handiak eta erabat trinkoak  
 

 

Unada heldu batean sutea 
izan bada, esku hartu behar 
al da? 
 
Egoera ideal batean, sua naturako beste 
perturbazio bat baino ez da, bereziki ekosistema 
mediterraneoetan, eta perturbazioen erregimen 
naturaleko parte da. Hala ere, gaur egun unada 
helduak hain dira urriak, berezitasun 
ordezkaezintzat hartu behar dira, eta jardun egin 
behar da, beraz, desagertu ez daitezen.  
 
Gainera, sua itzaltzeko teknikekin kontu handia 
izatea ezinbestekoa izango da, ahalik eta kalterik 
txikiena egiteko (esate baterako, ahal dela makina 
astunak ez erabili edo mugatuta erabili), bai eta 
prebentzio eta defentsa neurriak eraginkortasunez 
planifikatzea ere. 

 Basoa irits al daiteke 
heldutasunera suteak izaten 
diren inguruetan? 
 
Suteen errepikakortasunaren eta intentsitatearen 
baitan dago hori. Zuhaitz-landareak erabat suntsitzen 
dituen sute handi baten ondoren segida ekologikoa 
berriz hasten da eta heldutasun-ezaugarriak desagertu 
egingo dira, beraz. Suteak behin eta berriz gertatzeak 
ere eragotzi egiten du heldutasun-ezaugarriak 
garatzea.  Intentsitate txikiko suteen kasuan berritu 
egiten dira ekosistemako osagaietako batzuk 
(belarkaren eta zuhaixken estratua eta eraberritua), 
baina mantendu egiten dira lortzea gehiago kostatzen 
diren ezaugarriak (zuhaitz handiak, egun hil handiak) 
eta unadak, beraz, denbora gutxian izango ditu berriz 
heldutasun-ezaugarriak. Eremu mediterraneoan, 
suteak sarri izaten direnez, heldutasun-prozesua maiz 
eten daiteke, eta baso-habitat mediterraneo askoren 
kasuan, beraz, zaila izan daiteke unada zaharrak edo 
heldutasun handikoak aurkitzea. 
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Unada helduek areagotu egiten al dute izurrite-arriskua? 
 
Basoaren alorrean, izurriteak errendimendua galtzeari lotuta daude produkzio-mendietan. Izurritetzat hartzen 
dira intsektu-espezie jakin batzuen leherketa demografikoak, bereziki eskolitidoenak. Intsektu horiek galeriak 
zulatzen dituzte zuhaitz bizien enborretan, bereziki ahul daudenean, eta zuhaitzak hil egiten dira eta horrek 
aprobetxamendua murriztea eragiten du.   
 
Era horretako fenomenoak baso-formazio handi eta homogeneotan gertatu ohi dira, fauna-komunitate pobreak 
dituztenetan eta ingurumen-baldintza txarren ondorioz (lehorte luzeak, suteak, bero-boladak) ahulduta 
daudenetan.  
 
Unada helduak edo zaharrak ez dira baso produktiboetan izan ohi diren izurriteekiko sentikorrak, bertako 
biodibertsitate handiaren eta egitura-konplexuaren ondorioz nekez hedatu ahal izaten baitira. Txoko ekologiko 
ugari izateak dakar fitofagoen eta harrapakarien arteko orekaren eraginez fitofagoen populazioa izurrite deitzen 
den atalase horretatik kanpora mantentzea; hau da, organismo fitofagoen komunitateak, izurritea eragin 
dezaketenak, harrapakarien komunitateek “kontrolatzen” dituzte.  
 
 
 

 
Basoan egur hila izateak 
areagotu egiten al du izurrite-
arriskua? 
 
Egur hil asko izatea ez da arrisku gehigarria; izan ere, 
egurra elikagai-iturri eta aterpe gisa erabiltzen duten 
intsektuak ez dira oin biziei eraso egiten dieten 
berberak. Harrigarri samarra da intsektu zulatzaileek, 
hala nola eskolitidoek, oin biziei eraso egitea aurretik 
beste eragile batek, esate baterako lehorte luze edo 
sute batek, ahuldu ez baditu.  
 
Era berean, gerta liteke perturbazio gogor baten 
ondorioz (haizea, sutea) bat-batean egur hil asko 
sortzea eta hori oin biziei ere eragingo dien izurrite 
baten foku bihurtzea. Kasu honetan, arriskuak ez du 
askorik iraungo denboran, intsektu horiek egur horri 
berde samar dagoenean bakarrik egiten baitiote 
eraso.  
 
Laburbilduta, unada heldu batean “izurrite” 
fenomenoa eragin dezaketen espezieak aurkitzeaz 
gainera, harrapakari-komunitate aberatsa eta anitza, 
bere zikloa osatzeko basoaren heldutasun-faseak 
behar dituena, ere aurkituko dugu. 
. 
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Natura 2000 
Sarerako 
erreferentzia 
diren unadak 

 

  
 
 
 

Unada helduak eta kontserbazio 
eredua ebaluatzea   

Natura 2000 Sarean 
 
Habitat Zuzentarauak Europar Batasuneko estatuei 
eskatzen die komunitatearentzat interesa duten habitaten, 
eta horien artean, agerikoa den moduan, basoen, 
“kontserbazio-egoera”  ebaluatzea.  
 
Unada helduak kontserbazio-egoera ebaluatzeko 
oinarrizko erreferentzia dira: basoaren ziklo genetikoaren 
fase helduetako egitura-motaren eta eginkizunaren 
adierazleak dira, giza perturbaziorik gabeko egoeran ; 
hasiera batean intentsitate moderatuko edo handiko esku-
hartzerik eta perturbazio naturalik gabe basoak lortuko 
lukeen egoeraren adibideak dira. 
 
Baso-habitat bat, osotasunean, “kontserbazio-egoera 
onean” egon dadin, horren banaketa-eremuan basoaren 
ziklo genetikoaren etapa guztiak (eta horiekin lotutako 
biodibertsitatea) izan behar dira, eta, horrenbestez, unada 
helduen edo zaharren azalera nahikoa eta egonkorra. 
 
 

  
 
Zein da unada heldu 
baten eta 
erreferentziazko unada 
baten arteko 
ezberdintasuna? 
 
Baso-habitat jakin bateko erreferentziazko 
unadak lurralde batean aurkitu daitekeen 
heldutasun-egoeratik gertuen dauden unadak 
dira. Baso-habitat batzuek mendeetan zehar 
izan duten intentsitate handiko erabileraren 
ondorioz, litekeena da erreferentziazko unadek 
ez izatea heldutasun-ezaugarri guztiak, eta 
lurraldean dauden unadarik helduenak baino 
ez izatea.  
 
Erreferentziazko unadak komunitatearen 
intereseko habitaten kontserbazio-egoera, 
Habitat Zuzentarauak eskatutakoa, 
determinatzeko funtsezko erremintak dira. 

 
 

 
Unada helduak identifikatzeak, zer-nolako konpromisoa 

eskatzen du Administrazioaren aldetik? 
 

Hasiera batean, behin identifikatu ondoren, interesgarria litzateke unada helduek denbora luzean iraungo dutela 
ziurtatzea. Horretarako, hainbat aukera daude. Unada hori eremu babestu batean badago, segur aski ez da 
duena baino babes handiagoa beharko, bereziki kartografian mugatuta badago eta berariaz jasota badago 
planifikazio-agirietan (erreserba-eremua edo antzekoak). 
 
Eremu babestuaren legezko figura baten babesean ez dauden kasuetan, administrazio batzuek figura 
espezifikoren baten bidez babestu dituzte unadak (zuhaizti bereziak Aragoin, bilakaera naturala duten unadak 
Katalunian) . Beste aukera bat da unada horiek erreserba-eremu moduan sartzea mendien antolamenduan. 
Titulartasun pribatuko mendietako unaden kasuan, jabearekin akordio bat lortu beharko da (lurraldea 
babesteko hitzarmenak, edo antzekoak). 
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