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Laburpena: Jarraian zabaltzen den lana, duela 15 bat urte baino gehiagoko ikerketa-ildo baten barruan 
kokatu beharko litzateke. Landaretzaren bitartez, paisaien balorazio eta ebaluaketa metodología 
orokorra batean oinarritzen da. Orain arte, aipatzen den landaredi-paisaiak inbentariatzeko eta 
baloratzeko argita-lan ezberdinetan islatu da, hala nola: liburuetan, liburuen ataletan, artikuluetan, 
kongresuetako komunikazio eta ponentzietan, eta abarretan Europa eta Amerikako paisai eta sektore 
ezberdinetan aplikatua izan delarik. Aukera honetan, metodologi orokor hau Nafarroako Bortziriak 
eskualdeko hostozabaleko basoetan aplikatzen da. Honen xedea, baso hauei buruzko sakonago eta 
adierazgarriago izango den ezagupen maila altuago bat lortzea ez ezik, karreraren azkeneko ikerketa
lan bat aurkeztea izan da. 

Híz gakoak Balorazio biogeografikoa, landaredi paisaia, Bortziriak, Carpinus betulus, hostozabaleko 
basoak, INNAT eta PRICON. 

Resumen: El trabajo que se expone a continuación es el resultado de una linea de investigación 
iniciada hace más de 15 años. Se basa en una metodología global de valoración y evaluación del 
paisaje a partir del estudio de la vegetación. Hasta la fecha, el citado método de inventariación y 
valoración paisajistica, a partir de la vegetación, ha quedado publicado en diversos trabajos como 
libros, capítulos de libro, artículos, comunicaciones y ponencias a diversos congresos .. , siendo 
aplicado en diversos territorios tanto de Europa como de América. Para este trabajo, dicha metodología 
gobal ha sido aplicada a los bosques caducifolios de la comarca de las Cinco Villas navarras. El objetivo 
principal del artículo es, además de conseguir un conocimiento más profundo y significativo sobre el 
tema expuesto, mostrar los resultados de un trabajo fin de carrera universitario. 

Palabras clave: Valoración biogeográfica, paisaje vegetal, Cinco Villas, Carpinus betulus, bosques 
caducifolios, INNAT y PRICON. 
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Abstract: The following work is the result of a course of research that started more than 15 years 
ago. It is based on a global metodology of valuation and assessment of landscape, beginning from the 
study of vegetation. So far, the above-mentioned method of inventorisation and landscape valuation 
from vegetation has been published in different research works such as books, book chapters, articles, 
communications, scientific talks in diverse congresses…, this being applied in different territories in both 
Europe and America. For this work, such global methodology has been applied to deciduous forests of 
the region of Bortziri, in Navarre. The main purpose of this article is, in addition to gain further and more 
significant knowledge about the exposed topic, to show the results of a bachelor degree final work.

Key words: Biogeographical valuation, vegetable landscape, Bortziriak, Carpinus betulus, deciduous 
forests, INNAT and PRICON.

1. SARRERA

Arantza, Igantzi, Lesaka, Etxalar eta Bera herriek Nafarroako Mendialdeko Bortziriak 
eskualdea osatzen dute. Nafarroaren ipar-mendebaldean dago eta hurrengo eremuak 
mugakide ditu: iparraldean Gipuzkoa eta Lapurdi, ekialdean Baztan, hegoaldean Malerreka 
eta Bertizarana, eta mendebaldean Leitzaran. 

1.Irudia: Kokapen geografikoa

Iturria: Egileak egindakoa
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Eskualdea Iruñeko merindadean dago eta 184,4km2-ko azalera du; horietako lur gehienak 
Lesakak (55,2 km2) eta Etxalarrek (47 km2) hartzen dituzte. Biztanleriari dagokionean, ordea, 
Bera izanen da herririk handiena. 2011ko zentsuaren arabera Bortziriak 8670 biztanle zituen 
(Nafarroako guztizko biztanleriaren %1,35); horietatik %43,39 Berak hartzen zuen (3762 
biztanle), Lesakak %32,33 (2803 biztanle), Etxalarrek %9,53  (826 biztanle), Arantzak %7,43 
(644 biztanle) eta azkenik Igantzik guztizkoaren %7,32 (635 biztanle). Argi dago, beraz, 
biztanleria eskaseko eremua dela. Ondorioz, eta etxebizitza eredu hedatuaren ondorioz, 
dentsitate baxuko eskualdea izango da. Hala eta guztiz ere, herrien arteko ezberdintasunak 
nabariak dira, eta are nabariagoak azalerak eragin zuzena duelako. Ezberdintasun handiz, 
Berak kilometro karratuko biztanle gehien dituen herria da (106 biz/km²); populazio kopuru 
gehiena izateaz gain, herriaren   azalera ez baita Bortzirietako handiena (35,33km²). 
Ondorioz, azalera txikia duenez populazio dentsitatearen balioa asko igotzen da. Lesakan 
ere biztanleriaren zati handi bat kokatzen den arren, udalerriaren azalera izugarria da 
(54,70km²), hortaz, biztanleriaren dentsitatea dezente txikiagoa da (50,78 biz/km²). 
Etxalarrek, aldiz, eskualdeko dentsitate baxuena dauka, biztanleriaren %9,53 izanik, azalera 
oso handia duelako (47,05km²); Berakoa baina askoz handiagoa; ondorioz, dentsitatea 
ere izugarri baxua du (17,57biztanle/km²). Igantzik, ordea, dentsitate dezente handiagoa 
du (38,25 biz/km²), biztanle gutxien izan arren, udalerriaren azalera Bortzirietako txikiena 
delako (16,634km²). Azkenik, Arantzako dentsitatea dugu (21,32 biz/km²). Nahiko baxua da, 
azalera ia Berakoa bezain zabala duelako (31,71km²) eta biztanle gutxi dituelako. Beraz, 
argi dago aldeak nabariak izan arren, orokorrean dentsitate baxuko zonaldea dela. 

Eremuaren giza ezaugarriak alde batera utzi eta alderdi fisikora joko dugu, honek ere 
izugarrizko eragina izango baitu ikertutako gaian.  

Hasteko geologia eta geomorfologia aztertu beharko dira. Jakin badakigu, eskualdea 
Pirinioetako unitate geomorfologikoaren barruan kokatzen dela, Pirinio Axialean hain 
zuzen. Ardatz axial hau mendikatearen erdigune izanik, antzinako mendikate hertziniar 
baten hondartzat har daiteke. Bertan aurki daitezkeen materialak Orogenia Hertziniarra  
eta Orogenia Alpetarra jasandako materialak dira, hortaz, material zaharrak eta hondatuak 
dira. Hala ere,  unitate zabal eta homogeneo bat izan beharrean, Lizarra-Dax (Iruñeko) 
failaren inguruan hedatzen diren mazizoz osatzen den eremua da, horietako kide izanik 
Bortzirietako mazizoa.  Aipatu moduan, material hauek meteorizazio prozesu ugari pairatu 
dituzte, horregatik, erabat eraldatutako egiturak aurki daitezke; horren adibide dugu 
adibidez Larrun mendia, jatorrian antiklinal bat izanik, gaur egun meteorizazioaren ondorioz 
monoklinal itxurako erliebea dena. Honenbestez, materialaren arabera  higalana ezberdina 
izango da, sortuko duen erliebea edo morfologia era batekoa edo bertzelakoa izanik.  
Bortzirietako kasuan eskistoak eta arbelak dira erabat gailentzen direnak, material nahiko 
gogorrak. Haatik, gogorragoak diren materialak aurkitzeko aukera izanen da eskualdearen 
mendebaldean (Lesakan batik bat). Hauek Aiako mazizoaren kide dira, non granitoak diren 
nagusi; hau da, Permiarretik Triasikora bidean sortu diren eta  plutonikoak diren materialak, 
gaur egun azalean egon arren barnealdean hoztu eta kristalizatu diren materialak hain 
zuzen. 

Granitoak ez ezik, kareharriak ere aurkituko dira Igantzi, Arantza eta Lesakako eremu zabal 
batean. Beraz, Aiako mazizoaren inguruko materialak eta eremu kareharritsu hauek izango 
dira harkaitz gogorrenak dituzten zonaldeak. Arestian aipatu moduan, erliebea  materialaren 
emaitza izango da. Harri bigunen kasuan, hau da, arbela eta eskistoen kasuan, altuera 
ertaineko eta gailur borobileko mendiak nagusituko dira, material gogorrenak (granitoak eta 
kareharriak) azaleratzen diren tokietan, aldiz, erliebe zorrotz eta maldatsuagoak gailenduko 
dira. 
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Aiako mazizoan ikusi dugun gisan, Larrun inguruan, baita Etxalarreko hainbat eremuetan 
ere Permotriasikoko materialak nagusi dira (konglomeratuak). Beraz, material gogorrak 
izanik, erliebea ere aldapatsuagoa izango da. 

Geologia eta geomorfologiarekin amaitzeko, Bera-Ainhoa bitarteko arroa aipatu beharko 
da. Bertan Kretazikoko eta Paleozeonoko material buztintsuak eta hareharritsuak ikusi ahal 
izango dira. Ikertutako gainerako materialak ez bezala, azken hauek bigunak dira, beraz, 
Bera bezalako eremu baxuetan aurkituko ditugu, non zonalde lauak nagusitzen baitira.  

Aipatutako material guzti hauengan prozesu geomorfologikoek eragiten dute, egiturazko 
erliebea eraldatuz. Azpimarratzekoak prozesu flubialak eta isurialdetako prozesuak dira. 
Lehenengoak ugariak dira mendi magaletan, non errekek lurrazala higatzen baituten. 
Isurialdetako prozesuetan, aldiz, alderantzizko prozesua ematen da: metaketa. Kantxalak 
dira mendi hegietatik behera sortzen diren kolubioien metaketa horiek. Beraz, argi dago, 
jatorrizko egitura eraldatua izan badela ere, haran estu eta sakonez osatutako erliebeaz 
mintzatzen ari garela. 

Klimari helduko diogu oraingoan. Hau ikertu ahal izateko, ordea, premiazkoa izango 
da herriaren kokapena eta erliebea kontutan hartzea; bi irizpide hauen arabera klimaren 
ezaugarriak modu batekoak edo bestelakoak izango baitira. Bortzirietan azpimarragarria da 
itsasoaren hurbiltasunak duen eragina, non haize gehienak ipar mendebaldetik (itsasotik) 
helduko diren, prezipitazio kopuru handienak bertan deskargatuz: urtean banazbertze 
1800-2500mm eror daitezke (2500mm mendebaldeko Lesaka eta Arantzako mendietan, 
Artikutza inguruan). Prezipitazio ugariak diren arren, urtean zehar nahiko homogeneoak 
diren euriak izan ohi dira, udazkenean maximoa lortuz. Honek sare hidrografikoa emaritsua 
eta erregularra izatea ahalbidetu du, zeinek erliebea erabat higatu duen, eskualdean horren 
ezagunak diren haran sakonak sortuz. 

Prezipitazioetan ez ezik, tenperaturan ere eragin nabaria edukiko du kokapenak,  itsasoaren 
hurbiltasunak tenperaturak leunduko baititu. Honi gehitu beharko litzaioke altitude baxuko 
haranak direla, beraz, ezaugarri honek ere tenperatura epelak ahalbidetzen ditu: urtean 
batez besteko tenperatura 12-14ºCkoa da; udan 19-21ºC ingurukoa, eta neguan, aldiz, 
7-8ºCkoa. Aipatutako guzti hau aintzat hartuz gero, argi dago beraz, Bortzirietako klima 
Köppen sailkapenaren arabera Cfb klima mota dela, hau da, ozeaniarra. Cfb klima, uda 
freskoko klima epela da, zeinetan euriak urte guztian zehar erregularki banatzen ohi diren; 
hortaz, ez da hilabete lehorrik egongo, hots, ur eskasiarik.

Klima mota honek ikaragarrizko eragina izango du landaredian. Erran daiteke beraz, 
landareengan bertzelako faktoreek eragina duten arren (litologiak eta edafologiak kasu), 
landaretza klimaren isla garbia dela. 

Lur erabilerei dagokionean,  ezin da aipatu gabe utzi landa erabilpenak nagusitzen direla. 
Erabilera hiritarrak eta industrialak, herri gunean pilatzen dira, azaleraren portzentaje baxua 
eskuratuz. Gainera, erabilpen mota horietako lur gehienak Beran eta Lesakan kokatzen 
dira, non eskualdeko industria guztia pilatzen baiten. Gainerako guztia, landa erabilerako 
lurra da. Hasteko, lur hiritarren inguruan (herri gunearen, baita herritik urrutiago dauden 
baserri auzoetan ere) laboreak, baita, aziendarendako soroak ere nagusitzen dira. Zonalde 
malkartsuetan kokatzen direnez, lur hauek partzelazio irregularra eta lursail txikiak dituzte 
ezaugarri nagusitzat. Gainera, orografiak baldintzaturik bide sarea irregularra da. Beraz, argi 
dago honek denak, kontzentrazio partzelarioa zailtzen eta oztopatzen duela. 

Mendian gora egiten den heinean, berriz, basoak eta belardiak indartzen joanen dira. 
Bertako berezko basoez gain, gizakiak landatutako basoak ere sarritan aurkitu ahal izango 
dira, horien arten koniferak nagusiki. Dena den, landatutako baso horiek ez  dira Euskal 
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Herriko bertze eremuetan (Gipuzkoa eta Bizkaia kasu) bezain ugariak. Mendien eremu 
zabala hostozabalek okupatzen dute, hedadura handiagoko esparruak izanik hegoaldeko 
lurretan aurkitzen direnak. Iparraldean, aldiz, esparruak txikiagoak izango dira, koniferekin 
eta belardiekin tartekatzen direlako. Aipatzeke dago gainera, larreak garaiera handi 
xamarretan nabarmentzen direla. 

Hau dena jakinik, erran daiteke lur erabilerek mosaiko itxurako paisaia sortzen dutela, hau da, 
Bocage izeneko paisaia. Lursailen zatiketa honetan jabetzak eragin izugarria du. Bortzirietako 
lur batzuk pribatuak direnez, jabe bakoitzak erabilera bat ematen dio bere lursailari, mosaiko 
itxurako partzelazio izanik emaitza garbia. Izan ere, hegoaldeko eta mendebaldeko eremu 
garaienetan lursailak askoz zabalagoak dira. Aipatutako bocage paisaia hauek hesi bizietan 
edo naturaletan jatorria duten arren, nekazaritzaren intentsifikazioaren ondorioz leku askotan 
desagertu eta harrizko hormek edo alanbrezko hesiek ordezkatu dituzte.

Orain arte aipatutako baso erabilerekin landareek harreman estua dute, horregatik, 
Bortzirietako landaretza deskribatzea ezinbertzekoa izango da. 

Arestian ahotan hartu dugun moduan, baso hostozabalak dira Bortzirietan ugarienak. Horien 
artean nagusienak Haritzen (Quercus robur), Pago-lizardien (Carpinus betulus), Pagadien 
(Fagus sylvatica), eta Gaztainondoen (Castanea sativa)… basoak dira. Ez dira, halere, 
sartuko edota ikasiko diren formazio bakarrak. Kanpoko hostozabaletako landutako edo 
ezarritako basoak ere ikasiko baitira. Hauek izugarrizko estaldura maila altua aurkezten 
dute sektore honen barruan.  

2. HELBURUAK

Lan honen helburu nagusia Bortzirietako hostozabaletako basoen landaredi paisaiaren 
inbentariazio eta balorazioan oinarritzen den metodologia ezartzea izan da. Era berean, 
jarraian aipatzen diren bertze hainbat azpi-helburu lortzearen xedea ere ezinbestekoa izan 
da:

a) Landaredi paisaiaren inbentariazio eta baloraziorako eredu erraz eta aldakor baten 
sendotzea, lurralde eremu ezberdinetan izan dezakeen eraginkortasuna hobetzeko asmoz. 

b) Paisaiaren indar-guneak (balio paisajistikoa, naturala, kulturala, mesologikoa…) eta 
mehatxuak planifikatu eta kudeatu ahal izateko eremuaren balorazio partziala lortzea. 

d) Ikasgai ezberdinetan, hala nola: Biogeografia, Lurralde Antolamendua, Paisaia eta 
abarretan ikusi ditugun hainbat tresna eta metodo praktikan jartzea.

e) Etorkizunean gure ogibiderako interesgarriak izan daitezkeen lanak eta metodologiak 
martxan jartzea. 

f) Aldizkari zientifiko batetan argitaratua izan daiteken lan bat osatzea.

3. METODOLOGIA

Jarraian, ikerketa-lan honetarako erabilia izan den metodologia zabalduko da. Honen 
barruan, halaber, bi motatako metodoak deskribatuko dira:

•	 Inbentarioa

•	 Balorazioa edota ebaluaketa
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3.1. Inbentariazioa

Metodologia honen lehen pausua ikergai dugun eremuan adierazgarriak diren landare 
fazie eta azpifazie ezberdinen lursailetara jotzea izango da. Ondotik, bertako esparruaren 
datu orokorrak hartu eta landareen inbetario biogeografikoak egin ahal izateko. Erabilitako 
inbentariatze eredua Meaza, Cadiñanos eta Lozano egileek (2006) diseinatu, martxan 
jarri, egiaztatu eta zuzendu dutena izan da; zeinek balorazio geografikorako beharrezkoak 
diren ingurumen datu eta datu geografikoen tokiko (in situ) bilketa baituen oinarrizko xede. 
Lehenik eta behin, esparruari buruzko hainbat datu lortzen dira: kokapen eta identifikazio 
datuak (UTM koordenadak, toponimoak, e.a.), geografi eta ingurumenaren alderdi orokorrak 
(topografia, litologia, geomorfologia, edafologia, hidrologia, etab.) eta lursailaren argazkiak, 
bertzeak bertze. 

Jarraian, notazio sistema fitosoziologikoan oinarritzen den espezieen eta hauen estalduraren 
identifikazioari ekin zaio. Honez gainera, fisionomi biologikoaren araberako hiru taldeen 
banaketa (1-zuhaitzak eta zuhaixkak, 2- sastrakak eta igokariak, 3- belarkarak) eta 4 maila 
edo geruzen bidez espezie bakoitzaren presentzia (Goi mailakoak 5m-tik gorakoak; Maila 
erdi-goi 5-1m bitartekoak; Maila erdi-behe 1-0,5m bitartekoak; eta Behe mailakoak 0,5m-tik 
beitikoak) aztertu dira.  

Hau denaz gain, briofito (goroldioak), liken eta onddoen presentzia eta dentsitatea ikertzen 
da. Salbuespenak salbuespen, espezie hauen tasonak ez dira zehazten. 

Azkenik, balorazioa egin ahal izateko funtsezkoak izango diren datu batzuk bildu ohi dira: 
estaldura orokorra eta geruzen aberastasuna (COBEST eta RIQUEST), lan eskalan banatu 
ezin daitezkeen habitatak eta sinusiak (FORHAB), landaredi orban homogeneoaren azalera 
(FORESP), dasonomia tipologikoaren aniztasuna (FORFIS), eta ondare balio, balio kultural 
eta etnografikoak erantsiak (FORPAT). 

Inbentario hauek fitosoziologikoek baino lanketa luzeagoa duten arren, lortutako emaitzak 
kuantitatiboki nahiz kualitatiboki askoz aberatsagoak dira. Hartakotz, oso erabilgarriak 
izango dira ondotik eremuaren karakterizazio geobotanikoak egin ahal izateko, egiturazko 
antolamendua eta antolamendu biogeografikoa islatzeko, eta landaretza, fauna eta paisaia 
ebaluatu eta kudeatzeko. 
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3.2. Balorazioa

2. irudian ikus daitekeen bezala, maila ezberdinetakoak diren eta aldi berean  harreman 
hertsia duten balioztatu daitezkeen kontzeptuak euskarri ditu metodologia honek (Meaza 
eta Cadiñanos, 2000), metodologia globalarentzat; Cadiñanos eta Meaza, 2000, baso 
metodologiarentzat.

 2.Irudia: Balorazio biogeografikoaren eskema (Lozano eta Cadiñanos, 2011).

3.2.1. Interes Fitozenotiko globala (INFIT): Irizpide fitozenotikoek landaretzaren eta 
paisaiaren berezko izaera balioztatzen dute: dibertsitatea, adierazgarritasuna edo 
ordezkagarritasuna, heldutasuna eta birsortze naturala. Kalitatearen eta kantitatearen 
arabera indize bakoitzak 1-10 bitarteko balorazioa lor dezake; dena den heldutasun indizeak 
garrantzi erlatibo handiagoa duenez, 2 zuzentze faktoreaz biderkatzen da. Ondorioz, unitate 
bakoitzaren INFIT balioa 5-50 bitartekoa izango da. Hona hemen emaitza hori lortzeko 
erabiltzen den formula: 

INTERES TERRITORIAL GLOBAL
INTER= RAR +END + REL + FIN

INTERES MESOLÓGICO GLOBAL
INMES= GEO + CLIM + HIDR + EDAF + FAU

DIVERSIDAD
DIV

REPRESENTATIVIDAD
REP

MADUREZ
MAD

REGENERABILIADAD
REG

RAREZA
RAR

ENDEMICIDAD
END

RELICTISMO
REL

CARÁCTER FINÍCOLA
FIN

FUNCIÓN GEMORFOLÓGICA
GEO

FUNCIÓN CLIMÁTICA
CLIM

FUNCIÓN HIDROLÓGICA
HIDR

FUNCIÓN EDAFICA
EDAF

FUNCIÓN FAUNÍSTICA
FAU

INTERES FITOCENÓTICO GLOBAL
INFIT= DIV + REP + MAD + REG

INTERES NATURAL GLOBAL
INNAT= INFIT+INTER+INMES

FACTOR GLOBAL DE AMENAZA
AM = DEM + ACT +ALT

COEFICIENTE DE PRESIÓN DEMOGRÁFICA
DEM

COEFICIENTE DE ACCESIBILIDAD-TRASITTABILIDAD
ACT

COEFICIENTE DE AMENAZA ALTERNATIVA
ATL

VALOR ETNOBOTÁNICO
ETNO

VALOR PERCEPCIONAL
PER

VALOR DIDÁCTICO
DID

INTERES CULTURAL  GLOBAL
INCUL = ETNO + PER + DID

PRIORIDAD 
DE CONSERVACIÓN

INTERES DE CONSERV ACIÓN
INCON= INNAT+INCUL

PRICON= INCON x AM

COBERTURA POR ESTRATOS
COBEST

DIVERSIDAD DE MICROHÁBITATS
FORHAB

RIQUEZA DE ESPECIES POR  ESTRATO
RIQUEST

SUPERCIE OCUPADA POR LA UNIDAD
FORESP

INCONTFOR= 
INNAT+RIQUEST+COBEST+FORHAB+FORESP
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INFIT = DIV (1-10) + REP (1-10)+ MAD (2-20) + REG (1-10). 1

 

3.2.2.Lurralde interes globala (INTER): Lurralde irizpideak ikertutako maila (taxon), nahiz 
paisai unitateetan aplikatzen dira, eta hurrengo ezaugarriak adieraziko dituzte: bakantasuna 
edo arrarotasuna, endemismoa, “reliktismoa” eta izaera “finikoloa”. Kalitatearen arabera 
indize bakoitzak 1-10 bitarteko balioa lortuko du; izan ere, bakantasuna edo arrarotasuna 2 
zuzentze faktoreaz biderkatzen da, bere garrantzi erlatibo handiagoari esker. Beraz, jarraian 
azaltzen den formula aplikatuz gero, unitate bakoitzaren INTER balioa 0-50 bitartekoa 
izango da

INTER = RAR (0-20) + END (0-10)+ REL (0-10) + FIN (0-10).

3.2.3. Interes Mesologiko Globala (INMES): Irizpide mesologikoek landaretzak 
zoozenosiaren babesa, oreka eta egonkortasunarekiko duen ekarpena; baita errotzen den 
habitata eta geo-biotopoa ebaluatzen dute. Funtzio geomorfologiko, klimatiko, hidrologiko, 
edafiko eta faunistikoei dagozkien bortz parametro proposatzen dira. Aurrekoetan bezalaxe, 
kasu honetan ere indize bakoitzak  kalitatearen araberako 1-10 bitarteko balioa lortuko du, 
funtzio geomorfologikoa salbuespena izanik. Honen garrantzi erlatibo handiagoa dela medio, 
2 zuzentze faktorea biderkatzen zaio, horregatik, parametro honen azken balioa 6-60 puntu 
bitartekoa izango da. Hona hemen INMES parametroaren puntuazioa lortzeko formula: 

INMES = GEO (2-20) + CLIM (1-10)+ HIDR (1-10) + EDAF (1-10) + FAU (1-10). 

Aipatutako hiru irizpide hauen baturak Interes Natural Globala (INNAT) du emaitzatzat, 
zeinek  erabateko ingurumen izatea eta  izate finkatzailea ezaugarri nagusi baitituen. 
Jarraian aipatzen den formula erabiliz, emaitza 11-110 puntu bitartekoa izango da: 

INNAT = INFIT (5-50) + INTER (0-50)+ INMES (6-60). 

3.2.4. Geruza bakoitzeko espezieen aberastasun balorazioa (RIQUEST): Estratu edo 
geruza bakoitzean espezie bakoitzak duen dibertsitate maila adierazten du.Hurrengoa da 
erabiltzen den balio-eskala: 

2. Taula. RIQEST-a baloratzeko metodoa 

Puntuazioa
1 Geruza monoespezifikoa
2 2-4 taxon dituen geruzak
3 5-9 taxon dituen geruzak
4 10-19 taxon dituen geruzak
5 >20 taxon dituen geruzak

1   Formuletan parentesi artean azaltzen diren “-“ ikurrek ez dute kenketa adierazten, bi balioen 
bitartea baizik.
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Geruza ezberdinetako puntuazio partzialak gehitu eta emaitzari 0,5 biderkatzen zaio; 
horregatik, indize honen balioa 2-10 bitartekoa da. 

3.2.5. Geruza bakoitzeko estalduraren balorazioa (COBEST): geruza bakoitzaren 
estaldura maila neurtzen du eta hurrengo balio-eskala aplikatzen zaio:

 

3. Taula. COBEST-a baloratzeko metodoa 

Puntuazioa
1 + edo 1 estaldura duen geruzak
2 2 estaldura duen geruzak
3 3 estaldura duen geruzak
4 4 estaldura duen geruzak
5 5 estaldura duen geruzak

RIQUESTen egin den moduan, irizpide honetan ere geruza ezberdinetako puntuazio 
partzialak batu eta emaitzari 0,5 biderkatzen zaio; horrela izanik, indize honen balioa 1-25 
bitartekoa da. 

3.2.6. Dibertsitate kualitateen edo mikrohabitat-en dibertsitate balorazioa (FORHAB): 
biodibertsitatearekin harremanetan dauden bertzelako elementuen (liken, goroldio, onddo 
e.a.) aberastasuna aztertzen du. Irizpide honek lor dezakeen gehienezko puntuazioa 
20koa da eta puntuak banaka gehitzen joaten dira ikertutako eremuan aurkituko ditugun 
kontzeptuen arabera; hots, kontzeptu bakoitzak puntu bana izango du: 

	 Uretako habitat lentikoa.

	 Uretako habitat lotiko eta iraunkorra.

	 Erdi-uretako habitata.

	 Habitat rupikoloa

	 Lurpeko edo erdi-lurpeko habitata.

	 Lurreko likenen edo epifitoen oparotasuna edota aniztasuna.

	 Goroldio eta briofitoen  ugaritasuna edota aniztasuna.

	 Onddoen ugaritasuna edota aniztasuna.

	 Zutik dauden enbor zahar bizien edo hildakoen presentzia.

	 Lurrean dauden enbor eta adar hilen aniztasuna.

	 Basoaren dibertsitaterako mesede den eta arestian aipatu ez den bertzelako 
aspektu positiboa. 

3.2.7. Komunitateak bere baitan hartzen duen azalera homogeneoaren balorazioa 
(FORESP): aldagai espaziala da, zein KIRBY (1986) egilearengandik datorren. Irizpide 
honen bidez, hedapen zabaleko basoak ondo baloratu behar dira eta gutxien hedapenekoak 
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ordea azpi-baloratu. Honen zergatia azken hauen aurkezten duen oasi-efektuengatik. Baino, 
formulazio nahasi samarra denez, hurrengoa da proposatzen den eskala: 

Puntu bakarra 0’4 ha-ko baso trinkorako; 2 puntu gehienez ere. 

Puntu bakarra 1ha-ko baso trinkorako; 3 puntu gehienez ere. 

Puntu bakarra 4ha-ko baso trinkorako; 2 puntu gehienez ere. 

Puntu bakarra 10ha-ko baso trinkorako; 9 puntu gehienez ere.

2 puntu 100 ha-ko baso trinkorako;18 puntu gehienez ere. 

4 puntu 1000 ha-ko baso trinkorako; maximorik ez dago.

Aitzinean aipatutako irizpide guztiek baturak, hau da, INNAT, RIQUEST, COBEST, FORHAB 
eta FORESP-en baturak INCONTFORT emaitza emango du. Honetan, balio naturalak 
ez ezik, unitatearen tason ezberdinen egitura eta aberastasunean oinarritutako balioak, 
mikrohabitat ezberdinen presentzia eta orban homogeneoaren hedadura islatzen dira.

INCONTFOR = INNAT (11-110) + RIQUEST (2-10) + COBEST (1-25) + FORHAB (0- 20) + 
FORESP (0-X). 

3.2.8. Interes kulturalaren balorazioa (INCUL): Izaera kulturaleko irizpideak alde batera 
utzi izan ohi dira balorazio anitzetan; hala ere gaur egun geroz eta oihu nabarmenagoa dute 
politika baita sentsibilitate kontserbazionistetan ere. 

Irizpide hau kalkulatu ahal izateko, hiru balio erabiliko dira: 

3.2.8.1. Balio Etno-botanikoa (ETNO): irizpide honek landareen, landaretzaren eta 
paisaiaren alderdi etno-koluturalak (historikoak, arkeologikoak, erlijiosoak, mitologikoak, 
sinbolikoak, aisialdirakoak eta sendagarriak esate baterako) ebaluatzen ditu,  
kontserbazioaren merezimendudun izan daitezkeelako. 

Hauen artean aitzinako bizimoduei loturikoak, hau da, etnografikoak diren alderdiak 
azpimarratzekoak dira: ikur-elementuak (kultura tradizionalari lotutako zuhaitz edo basoak),  
baso ustiapenen aztarna, egitura eta sare formako mikrotopografiak (adakera ezberdinen 
morfologiak; hormak, hesi naturalak eta artifizialak, ildo-bizkarrak, partzelak banatzeko 
karkabak; ikaztegiak, e.a.),  eta abeltzain eta nekazal egiturak, baita industriaurreko egiturak 
ere (burdinolak, errotak, pilategiak e.a.). Balio etno-botaniko handiko elementu bakoitzari 
puntu bat emango zaio (beti ere 1-10 bitarteko eskala kontutan hartzen delarik). 

Gainontzeko INCULeko bi irizpideak baino garrantzitsuagoa denez, ETNOri 2 zuzentze 
faktorea biderkatzen zaio; horrela 0-20 puntu bitarteko emaitza izanik. 

3.2.8.2. Balio Pertzepzionala (PER): Irizpide honek gizakiak landaretzarekiko duen  bizipen 
pertzepzioa eta pertzepzio estetikoa nahiz eszenikoa islatzea du xede. Balorazio hobea 
lor dadin, egokiena edo idealena inkesta objektibo bat egitea da, zeinetan norbanakoen 
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lehentasunak, gustuak eta joerak ezagutzera ematen baitiren. Irizpide honen puntuazioa 
1-10 bitartekoa izanen da. 

3.2.8.3. Balio Didaktikoa (DID): Aztertutako paisaiak biztanleriarendako izan dezakeen 
interes pedagogikoa ikertzen du. Interes didaktiko hori neurtu ahal izateko paisaiaren hainbat 
aspektu hartzen dira kontuan: naturalak, kulturalak, hezkuntza-aspektuak eta ingurumen 
kontzientzia. Irizpide hau ikertzaileak puntuatuko du 1 balioa emanik balio didaktiko txikien 
duten unitateei eta 10 balioa emanik, aldiz, balio handien dutenei.  

Lehentxeago aipatutako aspektuak ez ezik, azkenaldian garatzen ari diren eta 
sentsibilizazioari, hezkuntzari, kontzientziazioari eta formazioari eragiten dien bertze 
hainbat kontu ere balora daitezke: markatutako bidezidorrak, argibide kartelak, mendi 
ibilbideak, behatze guneak, natur gelak, interpretazio zentroak etab.). Baloratzeko orduan 
mailaketa bat egiten da baxua, ertaina eta altua bereiziz. Ondorioz, DID irizpidea 1-10 
bitarteko puntuazioa lor dezake. 

Labur esanda, Interes Kulturala (INKUL), aipatu diren hiru irizpideen gehiketaren emaitza 
izango da. Horrela izanik, interes kultural globalak 4-40 bitartekoa puntuazioa izango du. 

INCUL = ETNO (2- 20) + PER (1-10) + DID (1-10) 

3.2.9. Paisai baten kontserbazio interesa (INCON): INNAT (11-160) eta INCUL(4-40) 
irizpideen batura da, beraz, emaitza 15-200 balioen artean kokatuko da. 

3.2.10. Lehentasunezko kontserbazioa (PRICON). Aurreko kontzeptuarekin (INCON) 
nahasi ezin den irizpidea da, paisai baten kontserbazio interesetik at dauden eragileak 
baitaude. Eremu baten kontserbazio interesa bertze batena baino txikiagoa baldin bada, 
baina era berean mehatxu handiagoa baldin badu, premiazkoa izango da eremu hori 
kontserbatzea. Beraz, kontserbazio interes txikiagoa izan arren, lehentasuna emango zaio. 
Dena den, lehentasuna eman ahal izateko eremuaren kontserbazio interesa ere handi 
samarra izan beharko da. 

Irizpide honen emaitza lortu ahal izateko, hauxe da proposatzen dena: INCON mehatxu 
mailarekin biderkatzea. Hau dena jakinik, argi dago lehentasunezko kontserbazioa 
eremuaren gestioari zuzendutako kontzeptua dela. 

Aipatzeke dago gainera, unitatek pairatzen duen mehatxu maila hiru parametro erabiliz 
neurtzen dela: presio demografikoa, ailegarritasuna-mugikortasuna eta aldizkako mehatxua. 

3.2.10.1. Presio Demografikoaren koefizientea (DEM): eskualdeko biztanleriaren 
dentsitatea (biz/km2) kontuan hartzen duen irizpidea da. Hala eta guztiz ere, dentsitatea 
ez ezik, aztertzaileak beste zenbait kontu aintzakotzat eduki beharko ditu: nukleo handien 
eta konurbazioean hurbiltasuna, urtaroko fluxuak eta iturri estatistikoen zehaztasun eta 
erabilgarritasun maila. Hona hemen presio demografikoa neurtzeko proposatzen den 
eskala: 
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4. Taula. DEM-a baloratzeko metodoa 

Puntuazioa
1 < 50 biz/km2

2 50-99 biz/km2

3 100-149 biz/km2

4 150-199 biz/km2

5 200-249 biz/km2

6 250-299 biz/km2

7 300-349 biz/km2.

8 350-399 biz/km2

9 400-450 biz/km2

10 > 450 biz/km2

3.2.10.2. Ailegagarritasun-mugikortasun koefizientea (ACT): Paisai unitateak duen 
mehatxua gizakiak bertara ailegatzeko duen erraztasunaren menpe egonen da, horregatik 
parametro honek gizakiak bertara ailegatzeko eta unitatean bertan mugitzeko izango duen 
gaitasuna neurtuko du.  Jarraian aipatzen diren ezaugarriek bertara iristeko eta bertan 
mugitzeko erraztasun edo zailtasun maila baldintzatzen dute: topografiak, bide sarearen 
dentsitatea, tamaina, egoera eta sartze ahalmenak, unitatearen egiturak (hots, irekia edo 
itxia izateak), eta lursailaren jabeak edo administrazioak ezarritako mugek. 

Aipatzeke dago irizpide hau baloratu ahal izateko sarrera bikoitzeko matrizea erabili dela, bi 
aldagaien konbinazioak 1-10 bitarteko puntuazioa sortzeko asmoz. 

5. Taula. Ailegarritasuna-Mugikortasuna baloratzeko matrizea 

AILEGARRITASUNA/ 
MUGIKORTASUNA

oso 
baxua

baxua ertaina altua oso 
altua

erabatekoa

oso baxua 1 2 3 4 5 6
baxua 2 3 4 5 6 7
ertaina 3 4 5 6 7 8
altua 4 5 6 7 8 9
oso altua 5 6 7 8 9 10
erabatekoa 6 7 8 9 10 10

3.2.10.3. Aldizkako mehatxuaren koefizientea (ALT): unitatea kaltetu edo suntsitu 
dezaketen faktoreak aintzat hartzen dira:  eragindako hondamendiak nahiz  hondamendi 
naturalak (uholdeak, suteak); eurite azidoek sortutako kalteak, isuri toxiko eta kutsakorrak, 
eutrofizazioa, izurriak edo hilkortasun nabaria sortzen dituzten eritasunak, berezko 
landarediarekiko landare xenofitoa erasotzaileen inbasioa eta honek dakarren lekualdatzea, 
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baso mozketaren ondoriozko epe motzeko desagerpena, azpiegituren egokitzapena, 
eraikuntzak, linea elektrikoak, dragatzeak, erauzketa lanak, etab. 

Puntuazioari dagokionez, irizpide gehienetan bezalaxe 1-10 balioen bitartea erabili da. 
Horrela, aldizkako mehatxu oso txikia duenari 1 balioa emango diogu, oso altua duenari, 
berriz, 10. 

Behin hiru koefizienteen emaitzak lortu direla Mehatxuaren Faktore Globala (AM) kalkulatu 
ahal izango da. Horretarako hiru koefizienteak; DEM (1-10), ACT(1-10) eta ALT (1-10) 
gehitu beharko dira, azken emaitza, hots, AM, 3-30 balioen artekoa izanik. 

3.2.11. Unitate zehatz baten Lehentasunezko kontserbazioa (PRICON) lortzeko  INCON 
(88-200) balioa AM koefizientearekin (3-30) bidertuz gero, PRICON puntuazioa 264 eta 
6000 balioen artean ibiliko da. 

4. EMAITZAK

Lehendabiziko taularen bitartez, osatutako inbentario ezberdinen ezaugarri orokorrak 
eta geografikoak adierazi dira. Horretarako, zutabeka informazio ezberdinak ezarri dira:  
lehendabiziko zutabean inbentario bakoitzaren tokiaren izena azaltzen da; bigarren eta 
hirugarren zutabean, ordea, erabilitako kodeak; laugarren eta bosgarren zutabeetan 
koordenadak; seigarrenaren bitartez altitudea; zazpigarrenean esposizioak; zortzigarrenean 
aldapa maila; eta azkenik, bederatzigarrenean landaredi-formazioa.

Arestian aipatu ez den arren, formazio bakoitzak, zonaldean aurkezten duen estaldura 
mailaren araberako inbentario zenbaki zehatz bat jaso egin du. Horrela izanik, zabalduena 
aurkitzen den baso-landaredia hariztia denez, mota honetako formazioari 5 inbentario 
dagozkio. Oso mugatuak aurkitzen diren formazioei, ordea, inbentario bat besterik ez 
dagokie.

Honez gainera, eredugarriak diren formazioak ez ezik, mistoak edota nahiko nahastuak 
direnak ere antzeman ditugu. Bakoitzak aurkezten duen estaldura mailaren arabera ere 
inbentario kopuru zehatz ezarri zaio.

Horrela ba, Bortzirietako hostozabaleko basoen artean, honako hauek ezberdindu dira:

•	 Ibai-basoa

•	 Pago-lizardia

•	 Hariztia

•	 Gaztainadia

•	 Ameztia

•	 Pagadia-baso mistoa

•	 Benetako pagadia

•	 Ibai-basoa landatuta

•	 Ipar-hariztia (landatuta eta bere kabuz garatuta)

•	 Ipar-hariztia-gaztainadia

•	 Sasiakaziadia
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Jarraian, 23 inbentarioen bitartez hautemandako espezieen zerrenda eta inbentario 
bakoitzaren barruan tason guztiek azaltzen duten estaldura maila gehituko da. Informazio 
guztia eta sintetizatu egiten dituzten inbentarioak 7. taulan daude. 

Hala ere eta emaitzak komentatzen hasteko, zera esan behar da: inbentarioen bitartez, 
sektore honetako zuhaitz eta zuhaixken %72 antzeman egin dela; baita igokari eta sastraken 
%65 eta, belarren %41. Balio hauek osatutako lana oso adierazgarria dela adierazten digute. 
Horrela ba, sektore honetako basoen erakusgarria eta zuzena den lagina hartu egin dela 
frogatu da.

Hau dena jakinik, orokorrean bi motatako baso ezberdindu dira. Alde batetik, karboniferoko 
kareharrien gainean garatu egiten direnak eta bestalde, lurzoru azidoetan (arbel, graubaka, 
eskistoetan e.a.) agertzen direnak. Lehendabizikoak baso eutrofo moduan onar daitezke, 
bigarrenak, ordea, oligotrofo gisan. Honek zera esan nahi du: mota honetako erliebe 
malkartsuetan oso meheak diren lurzoruetan oso espezie gutxi eman daitezkeela. Bestela, 
lurzoruak, meheak eze ezik, pobreak badira (oligotrofoak) oso espezie gutxi eusteko 
kapaz dira. Hori dela eta, kareharrizko lurzoruetan ematen diren basoak besteak baino 
aberatsagoak eta emankorragoak dira.

Oligotrofoak diren lurzoruei bestelako faktoreak gehitzen badizkiegu, pobreagoak izan 
daitezkeen basoak aurkeztuko zaizkigu. Hauen artean, pagadiak esaterako. Pagadien 
kasuan, aldapa mailaren, oligotrofoak diren lurzoruen eta pagoek (Fagus sylvatica) aurkezten 
duen estaldura maila handiaren ondorioz, oso argitasun gutxi ailegatuko zaie beherago egon 
daitezkeen espeziei. Hori dela eta, pagadiak oso baso pobre eta bio-aniztasun gutxikoak 
izaten dira.
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BELARRAK
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Inbentariatu eta karakterizatu ez ezik, lehen aipatu den gisan, lan honen beste helburu bat 
baso-landarediaren balorazioa egitea izan da.

Horretarako, jarraian gehitzen diren tauletan (8. eta 9. tauletan), osatutako inbentario 
bakoitzaren baita baso mota bakoitzeko balioak azaltzen dira.

Hasteko, zera esan behar da: azkeneko puntuazio nahiko altuak lortzen dituzten inbentarioak 
SJ1 (1.984) eta SJ3 (1.972) direla. Bi kasuetan, eutrofoak diren basoak. Hauek dira, hain 
zuzen, 1.950 puntu baino gehiago lortu dituzten inbentario bakarrak. Hala ere, nahiz eta 
oligotrofoa izan, SJ2-k ere 1.900 puntuetako muga, ozta ozta, gainditu du. 

Hariztien artean harrigarria bada ere, ezberdintasun maila handiena eman da. Horrela 
izanik, IGEN1-ek 880 puntu besterik ez ditu lortu (oso baxua den puntuazioa eta sastrakadi 
ezberdinekin parekatzen dena), eta alderantziz, lehenago aipatua izan den  SJ2-k 1.900 
puntuetako muga gainditu du.

PRICON edota azkeneko puntuazioen harira ere, puntuazio baxuenak ere azpimarratu 
beharko genituzke; IGEN1 (880), ZUG1 (1000), ARD2 (1.015) eta SAR4 (1.039,5). Hauetan 
erreparatuz gero, denak oligotrofoak direla konturatuko gara. Hauetakoen artean ere, bi dira 
landatuak edota kanpoko espeziekoak direnak; ZUG1 sasiakaziadia (Robinia pseudoacacia) 
eta SAR4 ipar-hariztia (Quercus rubra). Orokorrean, kanpoko espezieekin osatutako basoek 
puntuazio pobreagoak lortu dituzte.

Hau denaz gain, bederatzigarren taula ere aztertu dugu. Emaitzak ikertu eta zera aipatu 
nahiko genuke:

1. irizpidearen arabera oso emaitza ezberdinak ematen direla.

2. Irizpide ezberdinen bitartez oso bestelako emaitzak edota hierarkiak topa 
daitezkeela.

3. Irizpidez irizpide analizatu behar den lana dela.

Hierarkiari helduz, ezin dugu ahaztu hurrengoa dela balio naturalak kontuan izanik sortu den 
hierarkia: (10. Taula)
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10. Taula. Balio naturalen araberako hierarkia eta puntuazioa (gutxitik handira)

INNAT
PAGADIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 61,0
AMEZTIA 62
PAGADIA-BASO MISTOA 62
IPAR-HARIZTIAREN BATEZBESTEKO 
BALORAZIOA 62,0

IPAR-HARIZTIA/GAZTAINADIA 65
GAZTAINADIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 69
SASIAKAZIADIA 69
HARIZTIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 73,3
IBAI-BASOA (LANDATUA) 74
IBAI-BASOAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 79
GAZTAINADIA-HARIZTIA 85
PAGO-LIZARDIA 86

Pago-lizardiak diraa balio handien jaso dituzten baso motak edota formazioak. Hala eta 
guztiz ere, gaztainadia-hariztiak nahiko gertu azaltzen dira. Bi kasuetan, lehenago aipatua 
izan den bezala, eutrofoak diren medioetan dute balioaren arrazoia. Lurzoruak gaitasun 
handiagokoak eta aldi berean emankorragoak izaten direnean, aldiz, mota guztietako balio 
naturalak aurkezten dituzte, hala nola: bio-anitzagoak, trinkoagoak, aberatsagoak eta 
espezie arraroagoak dauzkatenak ere badira. Lehendabiziko kasuan, gainera, finikoloa 
den formazio baten aurrean kokatuko ginateke. Nahiz eta Europako erdialde eta ekialdetik 
nahiko zabaldua egon, hegoaldeen aurkitzen diren pago-lizardiaren adibideetariko bat 
dugu. Bigarren kasuan, ordea, bi formazio ezberdinetako landaredia topatu egiten da. 
Baso mistoa den neurrian, definizioz, aberatsagoa izango da. Horrela ba, gaztainadietan 
eta hariztietan eman daitezkeen tasonak aurki ditzakegunez, balio natural gehiago izateko 
ahalmena izango dute.

Nahiko altua den postu batean ere, ibai-basoa kokatuko litzateke. Kasu honetan, aldapa 
maila eskasrena, lurzoru handi eta ondo egituraturatuen, hezetasun maila alturena eta, urte 
guztian zeharreko nahiko tenperatura epelen; baita urek maiz eta ugari ekartzen dituzten 
ongarrien bitartez garatu egiten da balio naturaletan nahiko aberatsa den baso mota hau.

Azkeneko postuetan, ordea, pagadiak eta ameztiak daude. Ezin dugu ahantzi bi kasu 
hauetan oligotrofoak diren basoetan kokatzen garela. Gainera, ametza eta pagoa nahiko 
trinkoak diren eta argitasun gutxi pasatzen uzten duten espeziak dira.

Bukatzeko, puntuazio gutxiko formazioen artean ere, landatuak izan diren hainbat formazio 
aurkitu ditugu: Ipar-hariztia eta sasiakaziadia hala nola.

Hau denaz gainera, balio kulturalen araberako hierarkia ere osatu egin da. Hona hemen 
hierarkia hau biltzen duen taula. (11. Taula)
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11. Taula. Balio kulturalen araberako hierarkia eta puntuazioa (gutxitik handira)

INCUL
SASIAKAZIADIA 13
IBAI-BASOA (LANDATUA) 15
IPAR-HARIZTIAREN BATEZBESTEKO 
BALORAZIOA 15,5

AMEZTIA 17
PAGADIA-BASO MISTOA 17
PAGADIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 17,0
IPAR-HARIZTIA/GAZTAINADIA 17
GAZTAINADIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 18
HARIZTIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 18,5
IBAI-BASOAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 19,5
GAZTAINADIA-HARIZTIA 20
PAGO-LIZARDIA 26

Ikus daitekeen moduan, ez dira hainbesteko ezberdintasun antzeman; ezta muturreko 
balioak ere ez. 

Balio naturalekin gertatzen zitzaigun bezalaxe, kasu honetan ere pago-lizardia, baso 
mistoa (gaztainadia-hariztia) eta ibai-basoak dira puntuazio gehien lortu duten formazioak. 
Alderantziz, puntuazio nahiko baxuak lortzen dituztenak, landatuak edota kanpoko espezieen 
bitartez garatuak izan diren formazioak dira. Kasu honetan, definizioz, landatuak direnak 
urte batzuen buruan, moztuak izango dira, beraz, bertan aurki daitezkeen balio kulturalak 
laster galduko lituzkete.

Balio naturaleko eta kulturaleko hierarkiak aztertu ondotik, bien arteko baturaren emaitza 
den hierarkia berri bat ere aztertzea gomendagarria izango litzateke. Hona hemen bien 
arteko hierarkiaren taula. (12. Taula)
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12. Taula. INCON araberako hierarkia eta puntuazioa (gutxitik handira)

INCON
PAGADIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 91,8
PAGADIA-BASO MISTOA 93,5
AMEZTIA 95
IPAR-HARIZTIAREN BATEZBESTEKO 
BALORAZIOA 95,3

IPAR-HARIZTIA/GAZTAINADIA 99,5
SASIAKAZIADIA 100
GAZTAINADIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 104
IBAI-BASOA (LANDATUA) 107
HARIZTIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 110,8
IBAI-BASOAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 120,8
GAZTAINADIA-HARIZTIA 124
PAGO-LIZARDIA 131,5

Normala den moduan, bi motatako balioak gehituz gero, aurretik genuen hierarkia nahiko 
antzekoa sortuko da. Hasteko, puntuazio altuenak jaso egiten dituzten formazioek honako 
hauek dira: pago-lizardia, gaztainadia-hariztia, ibai-basoa eta hariztia. Baxuenak, ordea: 
pagadiak, ameztiak eta ipar-hariztien landaketak.

Emaitzen azterketarekin amaitzeko, azkeneko balio globalak laburbiltzen dituen taula ezarri 
da. (13. Taula).

13. Taula. PRICON araberako hierarkia eta puntuazioa (txikitik handira)

PRICON
SASIAKAZIADIA 1000
AMEZTIA 1045
IPAR-HARIZTIAREN BATEZBESTEKO 
BALORAZIOA 1143,8

IPAR-HARIZTIA/GAZTAINADIA 1194
GAZTAINADIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 1199,75
PAGADIA-BASO MISTOA 1215,5
HARIZTIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 1336,8
IBAI-BASOA (LANDATUA) 1498
PAGADIAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 1506,4
IBAI-BASOAREN BATEZBESTEKO BALORAZIOA 1567
PAGO-LIZARDIA 1972,5
GAZTAINADIA-HARIZTIA 1984
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Beste hierarkian ez bezala, kasu honetan eta mehatxu batzuen bitartez, orain arte ikusten 
genuen hierarkia aldatua izan da

Lehendabiziko postuetan, puntuazio altuenak jasotzen dituzten formazioak daude: 
gaztainadia-hariztia, pago-lizardia eta ibai basoa. Lehen postu hauetan, aurreko hierarkiekin 
alde handirik ez da ikusten. Hala ere, kasu honetan, gaztainadia-hariztiak mehatxu faktore 
globala handiagoa aurkezten duenez, puntuazio altuagoak jasotzen ditu lizar-pagodiak 
baino. 

Azkeneko postuetan ordea, sasiakaziadia, ameztia eta ipar-hariztia topatuko genituzke.

5. ONDORIOAK

Aurreko atalean lortutako emaitzak kontuan hartzen badira, eta mota honetako analisi eta 
balorazioen bitartez, beste tokietan gertatu den bezala, nahiko erabilgarriak eta praktikoak 
izan daitezken ondorioak lor daitezke.

Horrela izanik, bai lurralde antolamendu mailan, hiritartze prozesu eta antolaketetan, esparru 
eta espezie naturalen kudeaketarako plangintzetan eta batez ere, paisaia babesteko, 
antolatzeko eta kudeatzeko prozesuetan eta planifikazioetan ezinbestekoa litzateke. 

Emaitzen ondorioak laburbilduko ditugu jarraian. Arestian ikusi den moduan balio naturalak 
kontuan hartuz gero, puntuazio altuenak jaso dituzten formazioak pago-lizardiak, gaztainadia-
hariztiak, ibai-basoak eta hariztiak izango dira;  puntuazio baxuena, lortu dutenak, aldiz, 
pagadiak, ameztiak eta ipar-hariztiak izan dira.

Honekin batera, balio kulturalen arabera, puntuazioa altuenekoak pago-lizardiak, 
gaztainadia-hariztiak, ibai-basoak eta hariztiak izan dira; eta kontrajarriz, puntuazio baxuena 
izan dutenak:  sasiakaziadiak, ibai-baso landatuak eta ipar-hariztiak.

Azkeneko balioak (PRICON) kontuan hartuz gero, puntuazio altuenak gaztainadia-hariztiak, 
pago-lizardiak, ibai-basoak eta pagadiak izan dira. Puntuazio baxuena, jaso dutenak, ordea, 
sasiakaziadiak, ameztiak eta ipar-hariztiak. 

Bukatzeko, Bortzirietako eskualde honen barruan formazio bakoitzak lortu duen puntuazio 
orokorra (PRICON) beste lanetan lortu direnekin konparatzea interesgarria delakoan gaude. 
Euskal Herri mailan, 2.000 puntutik gorako puntuazioak izatea oso zaila izan ohi da. Izan ere, 
eutrofoak diren atlantiar isurialdeko hariztietan (Quercus robur) 2.300 puntuetara ailegatu 
ohi da,  eta ibai-basoetan (Alnus glutinosa, Corylus avellana, Fraxinus excelsior…), ordea, 
2.100 puntuetaraino. Ezin dugu ahaztu, sektore honetako balio handienak jaso dituztenak 
artelatzaren (Quercus suber) basoak izan direla, 2.623,9 puntu lortuz. Mediterranear aldeko 
isurialdean, ordea, artadia (Quercus rotundifolius) 1.300-1.400 puntuetan kokatzen da, 
erkameztia (Quercus faginea) 1.400-1.500 artean eta ameztia (Quercus pyrenaica) 1.430 
puntuetan. Jaso egin den balorazio altuena Txileko Valparaisoko palmodoen basoena 
(Jubaea chilensis) izan da: 3.500 puntu baino gehiagoarekin. 
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