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Sarrera

Interreg POCTEFA programari loturiko EGEF funtsak hainbat gaitarako erabili dira Nafarroan;
besteak beste, oihan ingurune eta espezieak kudeatzeko eta zaintzeko.
Gida honetan bildu dira hainbat deialditan eskuratutako datuak eta ondorioak; funtsean, SIL-
VAPYR eta GALLIPYR proiektutakoak, eta azkenean, baita HABIOS proiektuetakoak ere.
Proiektu horien bidez, hainbat azterlan finantzatu dira Nafarroako pagadiez eta haietan dagoen
egur hilaz (snag) eta zuhaitz atxikiez. Eta, era berean, zuhaitzak eta oihaneko soilguneen erabi-
leran trebatzeko, bai eta eraztunak paratzen, espezieak aberasten eta gai horiekin lotura duten
beste batzuetan trebatzeko ere. 
Okil gibelnabarra (Dendrocopos leucotos lilfordi) kontserbazio-xede nagusietako bat da Nafa-
rroan, eta ardurarik handienetako bat ere, Estatuko ia populazio guztia Nafarroan bizi baita. 
Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren 1. eranskinean sartua dago. Beraz, “neurri bereziak hartuko
dira haren habitata zaintzeko, espezieak bere banaketa-eremuan biziraunen duela eta ugalduko
dela bermatze aldera”. 
Halaber, “Galzorian” dago bai Estatuan, bai Nafarroan. Horrek esan nahi du, besteak beste, es-
peziea lehengoratzeko plan bat egin behar dela eta planak neurririk egokienak bildu behar di-
tuela helburuak betetzeko eta, kasua bada, eremu kritikoak izendatzeko.
HABIOS programan eta beste batzuetan ikasitakoa aplikatzen saiatuko da eskuliburu hau, okil
gibelnabarraren kontserbazioa eta Nafarroako pagadien kudeaketa bateragarriak izateko. Pa-
gadiek ekonomia berdearen oinarri garrantzitsua izan behar dute eta, era berean, diru-iturri ga-
rrantzitsua dira ekonomia urriko toki entitate askorentzat. 
Berrikusteko moduko lana da, baina bedi eskuliburu hau lagungarri pagadi hobeak egiteko, bai
okil gibelnabarrarentzat, bai Nafarroarentzat. 

Irudian, okil gibelnabar eme bat igorgailuarekin.
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1. Kapitulua. Okil Gibelnabarraren biologia eta ekologia

1.1. Populazioa eta banaketa

Okil gibelnabarra Pirinioetatik Japoniaraino hedatua da eta subespezie asko ditu. Europan, es-
pezierik handiena eta mehatxatuena da okil zuri-beltzen artean.

Pirinioetan okil gibelnabarraren lilfordi subespeziea (Dendrocopos leucotos lilfordi) bizi da, hau
da, Europako hegoaldean bizi dena; Iberiar, Italiar eta Balkanetako penintsuletan, zehazki. Piri-
nioetan, pagadiari soilik lotutako okil bat da. Hegoaldean, Aralar Mendiko mendi-adarretatik
(Nafarroa) Zurizako ibarreraino (Huesca) bizi da.
Pirinioez iparraldean, berriz, Bankatik Gavarnieraino bizi da.
Kalkuluen arabera, Nafarroan 100 bikote inguru bizi dira, eta 1-2, Huescan1.
Laburbilduz, lurraldeak honelatsu banaturik daude Nafarroan:

1. Campión D.,
Senosiain A. 2004.
Pico dorsiblanco,
Dendrocopos
leucotos. In: Madroño
A., González C.,
Atienza J.C. (argitk).
Libro Rojo de las Aves
de España.
Biodibertsitaterako
Zuzendaritza Nagusia
Biodiversidad-
SEO/BirdLife.
Madril, 307-309. or.

Eremua

Belateko mendebaldea (uren banalerroko mendiak)

Kintoa eta ingurua

Iratiko mendiak

Erronkari garaia

Lurralde zenbatetsiak

25

20

45

10

Okil gibelnabarraren banaketa Nafarroan

LEGENDA:

RN2000

Okil gibelnabarraren presentzia
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1.2. Nafarroan erabiltzen dituen oihan motak

Okil gibelnabarra Pirinioetako pagadietan bizi da, pagadi hutsetan edo beste espezie batzuk
ere hazten diren pagadietan (izeia, pinu gorria), baina beti pagoa espezie nagusia den oihane-
tan.
Pagadi azidofiloetan, basofiloetan edo neutrofiloetan bizi da. Lurralde gehienak estai mendita-
rrean kokaturik badaude ere, hots, 900 metrotik gora, Bertizko Parkean ere egiten du habia,
400 metroko altueran doi. Beraz, ez dirudi altuera berez faktore garrantzitsua denik.
Kasu ezagun guztietan, oihan handiak dira, ia erabateko oihan-estaldura dutenak; dena den,
eremu berri zatikatuagoen kolonizazioak ustekaberen bat eman diezaguke datozen urteotan.

1.3. Okil gibelnabarraren egoera genetikoa

Labur bada ere, merezi du okil gibelnabar piriniotarraren egoera genetikoa aipatzea. Arestian
erran dugu lilfordi subespeziearen barnean dagoela.
Subespezie hori Europako hegoaldeko penintsula mediterraneoetan bizi da eta Europako er-
dialdean, iparraldean eta ekialdean bizi den leucotos subespezieaz bestelakoa da (duela urte
gutxitik hona, bi espezieak elkar topatzen hasi dira Suitzako Alpeetan). Hipotesi zabalduenaren
arabera, Mediterraneo aldeko penintsulak aterpe izan ziren glaziazioetan eta, lurralde haietan,
okil gibelnabarraren populazioak isolaturik gelditu ziren. Eta hementxe eboluzionatu du gure

okil gibelnabarrak isolaturik gutxienez 600.000 urtean, hots, ekialdeko eta
iparraldeko populazioengandik milaka kilometrora. Beste populazio ho-
riek orain ari dira berriz ere aurrera jotzen Mendebaldeko Europarantz. 
Horren ondorioz, argi eta garbi dira bi subespezie bereizgarri bai itxuran,
bai beste ezaugarri aunitzetan2; hainbesteraino, non defendatzen baita

aski ezberdindu direla eta espezie ezberdinak direla.
Horixe bera iradokitzen dute zenbait azterlan geneti-
kok, eta analisi berrien zain gaude. HABIOS progra-
man eskuratutako material genetikoa (lumak) bidali da,
Parisko3 eta Edinburgoko laborategietan egiten ari diren
lanetan laguntzeko.
Gure okil gibelnabarra espezie ezberdin gisa ezauga-
rritzen bada, edota gutxienez, eboluzio-unitate be-
rezi gisa, are garrantzitsuagoa izanen

litzateke haren kontserbazioa.

2. Grangé J.L. & F.
Vuilleumier (2009):
Le pic à dos blanc
Dendrocopos
leucotos: deux
scénarios pour
expliquer l’histoire de
son peuplement dans
le sud de l’Europe et
analyse des rapports
taxonomiques entre
les sous-espèces
lilfordi et leucotos.
Nos oiseaux 56, or.
195-222.

3. Pons, Jean-Marc &
Campion, David &
Chiozzi, Giorgio &
Ettwein, Antonia &
Grangé, Jean-Louis &
Kajtoch, Łukasz &
Tomasz, & Mazgajski,
Tomasz & Rakovic,
Marko & Winkler,
Hans & Fuchs,
Jérôme. (2020).
Phylogeography of a
widespread
Palaearctic forest bird
species: The White-
backed Woodpecker
(Aves, Picidae).
Zoologica Scripta. 
1-18.
10.1111/zsc.12466.

Leucotos subespeziea.

Lilfordi subespeziea.
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1.4. Populazioaren bilakaera

Nafarroan, espezie honen inguruko lana 90eko4 hamarkadan hasi zen, hau da, Kintoko eta Ira-
tiko guneak erroldatu ziren garaian. Azken urteotan, aipatu eremuetan eginiko azterlanek
(2015-2018) azpipopulazio horiek egonkortu direla erakusten dute5-6.
Bestalde, gaur egun, okil gibelnabarra Pirinioez kanpoko pagadietan ere detektatu da, eta be-
reziki, uren banalerro atlantikoko mendietan. Ez dago argi populazio hori erabat berria ote den
edota espezieak eutsi ote zion detektatu gabeko gune batzuetan, baina begi-bistakoa da eremu
horretan lurralde berriak kolonizatzen ari direla. Badira pagadi gehiago mendebalderantz, eta
oso litekeena da espeziea beste mendigune batzuetara ere zabaltzea (Aralar). Egungo informa-
zio maila aurreko hamarkadetakoa baino aunitzez ere handiagoa izanik ere, logikoa da pen -
tsatzea populazioa zertxobait handitu izana; izan ere, hasierako kalkuluen arabera, 60-70 bikote
ziren, eta gaur egun, berriz, 1001.

4. Fernández, C,
Azkona, P. eta
Lorente, L. 1994.
Corología y
caracterizacion del
hábitat del pico
dorsiblanco
(Dendrocopos
leucotos lilfordi) en el
Pirineo occidental
español. Ardeola
41(2). 
135-140. or.

5. Cárcamo, S, Azkona,
P., Senosian, A.,
Fernández, C. and
Schwendtner, O.
2014. Population
trends for White-
backed Woodpecker at
a management beech
forest in the Western
Pyrenees (Navarra,
Spain) over the last 20
years. Woodpeckers in
a changing World. 7 th
International
Conference on
Conservation and
Ecology of
woodpeckers.

6. BIOMA 2018.
Estudio de la
distribución y estima
poblacional de pico
dorsiblanco
(Dendrocopos
leucotos lilfordi) en
ZEC ES0000126
“Roncesvalles–selva
del Irati” eta
ES2200018 “Nelate”.
Proiektua: EFA079/
15 HABIOS.
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1.5. Ugalketa

Nafarroan ehun bat habia ezaugarritu badira7 ere eta 200 Pirinioe-
tako ipar aldean8, hiru kasu bakarrik ezagutzen dira pagoaz bestelako
espezie bat erabili dela habia egiteko. Beraz, arras bakana da eta
anekdotikoa okil gibelnabarraren habiak pagoaz bestelako zuhaitze-
tan aurkitzea.
Okil gibelnabarrak, eskuarki, ohizko eremuak ditu kumeak hazteko.
Adibidez, 12 kasutan7, habien arteko distantzia zehaztu egin zen urte
batetik hurrengora, hots, 115 ± 128 m (lerruna: 0-370 m). Zenbaite-
tan, zuhaitz berean egiten du, baina beti habia berria egiten du, ur-
tero8.
Okil gibelnabarraren araldi-denboraldia eguraldi ona egiten hastea-
rekin batera hasten da otsailean, eta udaberri hasieran areagotzen
da. Bikote bakoitza hainbat habia egiten has daiteke garai horretan,
eta are, hainbat habia ere bukatu, harik eta, apirilaren 15etik maia -
tzaren 1era, errunaldia behin betiko habian egiten den arte. Hortik
aitzina, ugalketa zikloak, guztira, 38-40 egun irauten du. 
Kumeak handik bi astera jaiotzen dira, apirilaren 25etik maiatzaren
15era. Une horretatik aurrera, bi gurasoek txitak gizenduko dituzte
(gehienetan, bi txita), baina batzuetan bat edo hiru (batez beste =1,4,
baina zenbaketetan akatsak izan daitezke).

Maiztasun altuko uneekin batera (gizengarriak 10 minututik behin ematen dizkiete), eguneko
beste une batzuetan ordu erdi baino gehiago egon daitezke janaririk eman gabe. Egun batzue-
tan ere gurasoetako bat maizago joaten da habiara; eta beste egun batzuetan, berriz, beste gu-
rasoa. Irregulartasun horiek, zenbaitetan, despistagarriak izaten dira behatzaileendako, eta
behatzaileak larritu ere egin daitezke bikoteko bi kideak edo bat falta ote diren beldurrez.

7. Susana Cárcamo,
Miguel M. Elosegi,
Alfonso Senosiain,
Juan Arizaga 2019.
Nidotópica y
parámetros
reproductivos en el
pico dorsiblanco
Dendrocopos leucotos
lilfordi Sharpe &
Dresser, 1871 en
Navarra. Munibe,
Cienc. nat. 67, 2019,
31.-44. or.

8. Grangé J.L. 2015.
Breeding biology of the
Lilford Woodpecker
Dendrocopos leucotos
lilfordi in the
WesternPyrenees (SW
France). Denisia 36:
99-111. or.
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Txitek, oro har, maiatzaren 28aren inguruan jauzi egiten dute habiatik, nahiz eta data hori ez-
berdina den urtetik urtera, hots, maiatzaren hasieratik ekain erdialdera; hau da, kanpora jauzi
egiten dutenerako, 3-4 egun ohi daramate habiaren sarreran aterata, gurasoei janaria aldarri-
katuta. Hala ere, hori ez da beti gertatzen eta, zenbaitetan, aurrez inolako abisurik egin gabe
hegaldatzen dira. 

Txiten garairik arriskutsuena da. Izan ere, habiatik
ateratzen direnean, nekez egin dezakete hegaldi
laburrik eta, askotan, lurrera erortzen dira. Hori
gertatzen bada, txitak zuhaitz batera iristen saia-
tuko dira, enborrean gora adabururantz igotzeko.
Gurasoek janaria emanen diete uneoro eta txitez
arduratuko dira. Inoiz txitarik lurrean aurkitzen ba-
dugu, onena da zuhaitz baten gainean uztea eta,
handik, lehenbailehen alde egitea. 
HABIOS programan egiaztatu dugunez, familia
batzuek gutxienez azarora arte diraute baturik (ha-
biatik jauzi egin eta 24 astera), eta baliteke are ge-
hiago ere irautea elkarrekin.

Okil gibelnabarraren garrantzia nabarmentzen da, funtsezko
elementua baita pagadietan, zulo egile trebea baita. Zuloak ere
funtsezkoak dira oihanetan eta bereziki gutxi dira pagadietan.
Gero, ugaztun, hegazti eta intsektu espezie aunitzek erabiliko
dituzte. Espezie haietako aunitz mehatxu eta babes kategorietan
sarturik daude.
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1.6. Taula fenologikoa

1.7. 1.7.Elikadura

Okil gibelnabarra hegazti intsektujale espezialista da; hala ere, behaketa batzuen arabera, ale
batzuk fruituak jaten ikusi dituzte. Pirinioetan ez da azterlan sakon askorik egin espeziearen
elikaduraz, eta arlo horretan lan gehiago egin beharra dago. 
Pirinioen iparraldean eginiko azterlan batzuen arabera, txitak habian dauden garaiko elikadurari
dagokionez, harrapakinen %35 intsektu saproxilikoen larbak ziren, eta gainerakoa, berriz, beste
intsektu batzuen larbak eta helduak. Nolanahi ere, beste azterlan batzuek detektatu dute in -
tsektu saproxilikoen larbak harrapakinen %80 ere izan direla9.

9. Grangé J.L. 2015.
Breeding biology of the
Lilford Woodpecker
Dendrocopos leucotos
lilfordi in the
WesternPyrenees 
(SW France). Denisia
36: 99-111.

Okila, intsektu saproxilikoen larba duela.

Urtarrila   Otsaila   Martxoa   Apirila    Maiatza    Ekaina    Uztaila   Abuztua    Iraila        Urria      Azaroa   Abendua
Araldia

Txitaldia

Oilaskoak habian

Familia taldeak
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Iratin udaberrian egindako behaketa sistematikoen arabera10, espezieak miatu egiten ditu hala
enbor-azalak eta adar biziak nola egur hila, zutik nahiz lurrean dagoena. Ziurrenera, urte sasoiak
eraginen du habitat batzuen eta besteen errentagarritasuna harrapakinak bilatzeko. Pentsatu
behar da urteko garai batzuetan ia ez dagoela intsektu aktiborik; beraz, une horietan, zur bar-
neko larbak izan daitezke elikadura iturri bakarra. 
Edonola ere, pagadiak bezalako hain habitat urtarotar eta monotonoan, agerikoa da egur hila
bertan ugari izatea funtsezkoa dela okil gibelnabarrarentzat; izan ere, horixe da espeziea oiha-
naren eremu batean egotea ahalbidetzen duen faktore nagusia, aurrerago ikusiko dugun bezala. 

1.8. Harrapakaritza

Lurreko harrapakariek eta hegaldunek oso erraz harrapatzen omen dituzte habiatik atera berri
diren txitak. Izan ere, HABIOS ekimenaren baitan espeziea langai izan duten teknikariek esku
hutsez harrapatu –eta erreskatatu– dituzte gisa horretako lau txita. Txita horietako bat, gainera,
erreka batean zegoen eroria.

10. Camprodon, J.,
Campión, D.,
Martínez-Vidal, R.,
Onrubia, A., Robles,
H., Romero, J. L.,
Senosiain, A. 2007.
Estatus, selección del
hábitat i
conservación de los
pícidos ibéricos. In
Camprodon, J. i
Plana, E. (eds.).
Conservación de la
biodiversidad, fauna
vertebrada y gestión
forestal. 2ª edició.
Edicions Universitat
de Barcelona i
Centre Tecnològic
Forestal de
Catalunya.
Bartzelona.
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Ziurrenera, espeziearen harrapakaritza-tasa-
rik handienak habia egiteko garaian gertatuko
dira, lepahoriaren eskutik (Martes martes).
Hori bagenekien lehenagotik, baina HABIOS
programaren garapenean, habiak harrapa -
tzeko hiru kasu detektatu dira, bertan txitak
zeudela; bi kasu lurralde berean, elkarren se-
gidako urteetan. 
Gauza jakina da mustelidoek gizakiak maiz
ibilitako lekuak miatzen dituztela, eta usainek
eta arrastoek erakarri egiten dituztela. Horren
haritik, arras garrantzitsua da gure presen -
tziarekin habien kokapena ez “markatzea”;
hau da, habietatik urrun egon behar dugu eta,
ahal den neurrian, ez gara egonen luze lurral-
deetako hazkuntza-eremuetan. Ez du inola
ere merezi itxoitea eta okil gibelnabarrari
“beste argazki bat” ateratzea, habian nola
sartzen den ikusteko, txita guztiak arriskuan
jarriko genituelako.

Lepahoriak
irekitako habia.
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Landa-lanean hainbat urtez esperientzia bildu izanaren ondorioz, ikusi da erreklamoak erabil -
tzea arriskutsua ere izan daitekeela. Gibelnabarrak zirikatu eta grabaziorantz erakartzen ditugu,
bai, baina era berean detektatu dugu aztoreak (Accipiter gentilis), gabiraiak (Accipiter nisus) eta
zapelatzak (Buteo buteo) erakartzen ditugula, eta are gehiago, izan da erreklamora joandako gi-
belnabarrik ehizatzen saiatu den gabirai eta aztorerik. Hori ez da soilik gertatzen okil gibelna-
barraren kasuan. Izan ere, okil ertainarekin lan egitean, erreklamoak erabili direnean, lepahoriak
agertzen dira inguru horretan. Horrenbestez, erreklamoak ahalik eta gutxien erabiliko ditugu.
Horrela, HABIOS ekimenaren baitan egindako lanetan ia ez da gisakorik erabili, ez baitira be-
harrezkoak izaten okil gibelnabarra detektatzeko, eta are, okerrak ere eragiten dituzte, urrutiko
lurraldeetako hegaztiak era ezohikoan erakarrita.
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1.9. Mugimenduak

Hegazti sedentarioa da, ez da migratzailea, egoiliarra baita urte osoan. 
Betidanik erran izan den arren gurasoak habiaren inguruko 20-30 hektareako eremuan aritzen
direla elikagai bila (300 metro inguruko erradioa), 17 helduri GPS bidez egindako jarraipenaren
emaitzek adierazi dute askoz ere lurralde handiagoa miatzen dutela garai horretan. 
HABIOS programan egindako jarraipenak emaniko ustekaberik handienetako bat izan da egiaz-
tatu dela tamaina handiko lurraldeak okupatzen dituela, hots, batez beste, 350 hektareakoak,
eta zenbaitetan, 700 hektareatik gorako eremua oihanean11.

1. Irudia. Okil gibelnabar baten bizi-eremuaren adibidea Nafarroan (400 hektarea). 

11. Campión, D., Pardo,
I., Elosegui, MM and
Villanua, D. 2020.
GPS telemetry and
home range of the
White-Backed
Woodpecker
Dendrocopos
Leucotos: results of
the first experience.
Acta Ornithologica
(Accepted).
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Programaren barnean, 12 lurraldetan eginiko jarraipenaren ondorioz, orain badakigu habia ez
dagoela kokatua okil gibelnabarraren lurraldearen erdigunean, ertz batean baizik (2. irudia).

Arrak Arrak

Emeak

Emeak
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2. Irudia. Horra hor ugalketa garaian GPSez markaturiko okil gibelnabarraren sei lurralderen adibideak.
Puntu beltzak habiaren kokalekua adierazten du, lurraldearen eremu eszentrikoetan kokatua.
Behealdeko ezkerrean dagoen horretan, 0,5 km-ko balizko erradio bat markatu da habiaren inguruan.

Gibelnabar eme markatua.
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Horren ondorioz, ugalketa garaian hegaztiek etengabe egiten dituzte joan-etorriak habiatik eli-
kagaia dagoen toki guztietaraino; batez besteko distantziak kilometro batekoak baino zertxobait
luzeagokoak dira. 
Lurralde mugakideetako aleak harrapatu ahal izan direnean, ikusi da itxuraz oso txikia dela lu-
rralde mugakideen arteko gainjartze-eremua, %5etik beherakoa, hain zuzen.

Azaldutako guztia gogoan, hona hemen ondorioa: espezieak bere banaketa-eremuko pagadi
guztiak okupatzen ditu era jarraituan, pagadien barnean dauden kalitate-eremuak ustiatuta. 
Hori oso gauza garrantzitsua da espeziea kontserbatzeko. Izan ere, adierazten digu ez dela na-
hikoa habiaren ingurua babestea, hau da, inguru hori erabiltzen da oihaneko beste eremu “on”
batzuk erabiltzen dituen bezala. 
Hegazti monitorizatuetan ez dugu ezberdintasunik aurkitu txiten hazkuntza-garaian udaberri-
udararen eta udazkenaren artean. Neguari dagokionez, ez dugu GPS jarraipenari buruzko da-
turik garai horretan. Hala ere, badakigu azaro hasieran behintzat familiek baturik jarraitzen
dutela bizi-eremu berberetan eta, era berean, otsaileko egun onek araldi-portaerak pizten di-
tuztela maiz hazkuntza-eremuetan. Horrenbestez, hori ikusirik, eta kontuan harturik, halaber,
eraztunekin markaturiko aleen neguko behaketak, pentsa daiteke espezieak urte osoa irauten
duela bere lurraldean. Arestian erran dugun bezala, lurraldea oso nabarmena da eremuz hegazti
honetarako, hau da, zozoa baino handixeagoa den hegazti baterako.

3. Irudia. Okil gibelnabarraren lurralde mugakideen gainjartze-eremu oso txikiaren adibidea. Irudian
Irati ageri da, eta aleak GPS igorgailuen bidez monitorizatu ziren.
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1.10. Arazo nagusiak.

Okil gibelnabarrak pagadiak okupatzen ditu, eta gizakiak oso aspalditik aprobetxatzen ditu pa-
gadiak. Horrek adierazi diezaguke espeziea gauza dela bai bizirik irauteko, bai betikotzeko, gi-
zakiak aprobetxatutako oihan-inguruenetan. 
Espeziearen biologia ezaguturik, hala ere, zaila dirudi pentsatzeak bizirik iraun zezakeela 12-
20 urtean behin mozketak egin izan diren pagadi-masa handietan, egur-ikatza egiteko, eta hori
Erdi Arotik aurrera, bai eta lehenagotik ere12. Baliteke espeziea tamaina handiko zuhaitzak dau-
den mendi garaiko aterpe haietan babesturik egon izana. 
Nolanahi ere, okil gibelnabarrak duela milaka urtetik hona okupatu ditu Pirinioak, eta badakigu
duela urte asko atzematen ez zen leku batzuetan agertzen ari dela. Horrek, beraz, bi informazio
mota ematen dizkigu: batetik, okil gibelnabarra halako une jakin batean desagertu zela eremu
horietatik, eta bestetik, orain haietara itzuli dela. Horrek adieraz dezake oihanaren kudeaketak
haren presentzia baldintzatzen duela, eta ez zaiola berdin oihanean zer egiten dugun. 
Hortaz, behin ezarrita okil gibelnabarra oihan erabilietan bizi daitekeela, eta era berean, haren
presentzia oihan horien aprobetxatzeko moduaren mendean dagoela, ezar dezagun zer faktorek
eragiten duten espeziea inguru batean bizitzea.

12. Aranzadi 2019.
Artikutza, naturaleza
e historia.
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2. Kapitulua. Okil gibelnabarra kontserbatze 
aldera kontuan hartu behar diren alderdiak, 
oihan kudeaketaren eskala ezberdinetan

Zer da eskala ezberdinetan pentsatzea? Ez al da gauzak korapilatzea? 
Animaliak eta landareak oso modu zuzenean “babestu” ohi ditugu, beti: hau da, harkaizti hau
edo hura babesten dugu, habia bat dagoelako, edo hesi bat paratzen dugu hezegune txiki an-
fibiodun bat edo zohikaztegi bat babesteko. Inork ez du zalantzan jartzen hori zenbaitetan be-
harrezkoa denik, baina organismo asko mugikorrak dira egiazki, eta haien habiatik edo
“putzutik” urruti gertatzen denak ere eragiten die. 
Okil gibelnabarraz egun dugun informazio berriaren arabera, hegazti horrek lurralde zabal bat
ustiatzen du. Eta, are, txitak aurrera ateratzen ari denean ere, ez da inola ere bakarrik egoten
habiaren ondo-ondoko inguruan. 
Halaber, orain jakiten hasi gara lurraldeak ez direla ia gainjartzen elkarren artean, eta horrek
eskema berri bat marraztu digu gure pagadiez eta okil gibelnabarraz. Hau da, espeziea “ez da
soilik bizi oihaneko zokorik helduenetan eta hobekien kontserbatu diren haietan”. Oso litekeena
da Larratik Aralarreraino, 600 metro inguruko kotan, pagadi GUZTIAK okil gibelnabarraren lu-
rraldeen parte izatea, eta haietan espezieak erabiltzeko moduko eremuak izatea, baldintza ego-
kiak baldin badira.

Oihan heldua.
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2.1. Diagnosia paisaia-eskalan

Espezieak lurralde zabalak ditu. Lurralde horiek pagadi hutsetan edo mistoetan kokaturik daude;
oihan-habitata ere zabala da eta ez dago zatikatua Nafarroan.

Okil gibelnabarra gauza da oihan ertzak eta belardi arteko zuhaitz zaharrak erabiltzeko, eta are
gehiago, kokapen batzuen arabera, eremu zabalean ere ibiltzen da, zuhaitz-estalduratik urrun
samar, okil berdea balitz bezala (Picus viridis). Bitxikeria gisa, erran dezagun azterlana hasi baino
lehentxeago, ibilgailu batek okil gibelnabar bat harrapatu zuela Belaguako mendatean, lurrean
eremu irekian jaten ari zen bitartean. Jarraipen-lanean ere hainbat aldiz ikusi dugu espeziea eli-
katzen oihanetik kanpo diren zuhaitz erorietan.
Hala ere, kokapenen %99 oihan barnean daude, pagadiaren sabaipean. Beharbada, pertzepzio
hori aldatuko da, baldin eta espeziea ekialdeko eremu berrietan agertzen hasten bada, hau da, zu-
haitz-jarraitasun apalagoko bazterretan, baina orain arte, behintzat, datuek horixe adierazten dute. 
Hortaz, argi eta garbi dago okil gibelnabarra oihaneko espezie bat dela eta zuhaitz-orban han-
diak behar dituela. HABIOS programaren baitan 17 hegaztiren jarraipena egin da GPS13 igor-
gailu bidez. Bada, emaitzen arabera, erran daiteke, arestian aipatu dugun bezala, lurralde bat,
batez beste, 345 hektareako oihanez osaturik dagoela maiatz-uztail garaian (gutxienez = 86.27,
gehienez = 738.35), eta oihan barnean soilgune txikiak izan daitezke.

13. David Campión,
Miguel Mari Elosegi,
Xabier Cabodevilla
& Diego
Villanúa (2020).
A method for
capturing and GPS
tracking breeding
White-backed
Woodpeckers Dendro
copos leucotos. Bird
Study, 67:2, 239-
244, DOI:
HYPERLINK
https://doi.org/10.1
080/00063657.202
0.1811202 

Baso uniformea
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Horrenbestez, 345 hektareako zenbaki hori unitate gisa har dezakegu aintzat (edo 350, zenbaki
“biribil” bat erabiltzearren), espeziea kontuan hartuko duen oihan kudeaketaren plangintza egi-
tean. 350 hektarea horien barnean, bermatu behar da bildu eginen direla espezieak bizirauteko
eta ugaltzeko behar dituen gutxieneko ezaugarriak. 

2.1.1. Oihan zatiketa eta klima-aldaketa 

Azterturiko lurralde gehien-gehienak (14) ia erabateko oihan estalkia duten pagadiz osaturik
daude. Jakina, espezie honek ez ditu oraingoz paisaia zatikatuak okupatzen, eta ez dirudi etor-
kizunean oihanez eta belardiz osaturiko mosaiko atlantikoetako bizilaguna izanen denik, baina,
ziurrenera, horrelako bazterrak lotura gisa erabil ditzake edota, noizbehinka, elikatzeko eremu
gisa. Oraingoz, ez dugu horri buruzko datu fidagarririk. 
Oihan zatiketa ez da oso kontuan hartu behar oraingoz, pagadiak masa zabalak baitira eta, are
gehiago, hedatzen ere ari baitira, landa-inguruneko giza jarduera batzuk gainbehera etorri iza-
naren ondorioz. 
Epe luzeagora, dena den, aintzat hartu behar da pagadiek Iberiar penintsula dutela hegoaldeko
banaketa-muga; horrenbestez, baliteke pagadi horiek lehenak izatea klima-aldaketaren ondo-
rioak pairatzen. Aurreikuspenen arabera, gainera, pagoak pixkanaka eginen du atzera Europa
guztian14. 
Pagadiak oihan pobretuak dira, luzaroan aprobetxatu izanaren ondorioz (zura, egurra, ikazkintza,
etab.) eta pagoaren izaera nagusiaren beraren ondorioz. Gainera, ondotik gizakiaren esku-hart-
zerik izan ez denez, eta soilgunerik ezaren ondorioz, pagadiak espezie heliofiloagoak baztertu
ditu (haritzak, gereziondoak, astigarrak, otsalizarrak, gereziondoak, etab.). Espezieetan aberas-
tuko balira, pagadiek hobeki eginen liokete aurre klima-aldaketaren ondorioei. 

4. Irudia. Okil gibelnabar baten kokapenak. Kokapen gehienak oihanean daude, eremuan inguru irekiak
eta soilguneak badira ere.

14. Thauront M. &
Stallegger M. 2008.
Management of
Natura 2000
habitats. 9110
Luzulo-Fagetum
beech forests.
European
Commission.
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2.1.2. Altuera, topografia, malda eta esposizioa

Dakiguna aintzat harturik, oso litekeena da okil gibelnabarrari axola ez izatea, ez altuera, ez
malda, ez orientazioa. Baina pagadiei hain loturik dagoenez, horrelako oihanen presentzia bal-
dintzatzen duten faktoreen mendean dago.
Nafarroako pagadiak oihan menditarrak dira, eta nekez kokaturik daude inguru lauetan edo
kota apaleko bazterretan; kota apaletan, belardiak eta alorrak baitaude, bai eta hariztiak ere.
Era berean, ipar esposizioetan garatzen dira hobeki, hezetasun handiagoari esker. Berokiak,
gainera, Nafarroan aproposagoak dira alor eta belardietarako. 
Hori dela eta, lurraldeak, jakina, inguru gutxi-asko menditsuak dira. Nafarroan, habia bat aurkitu
den gutxieneko altuera 400 metrokoa da, Bertizen, eta gehienekoa, berriz, 1.175 metrokoa,
Odian edo Iratin. Beraz, altuera, bataz beste, 950 m da. 
Kota eta esposizio horietako oihanetan bada pagadia nagusi den oihanik. Horrek, beraz, aban-
taila emanen lioke espezieari, egokitzapenari begira, oihan mistoetakoak berezkoagoak diren
beste okil-espezie lehiakide batzuen aldean, hala nola okil handiaren (Dendrocopos major) edota,
baita okil ertainaren aldean ere (Dendrocoptes medius).

2.2. Diagnosia lurzati edo unada eskalan

2.2.1. Estazioaren kalitatea (habia-egitea eta bizi-eremua)

Arestian erran dugun bezala, pagadiak nekez daude gaur egun inguru lauetan edo lurzoru oso
sakoneko inguruetan. GPSrekin markaturiko hegaztiak mendi ingurune horretan mugitzen dira,
eta itxuraz ez zaie axola, ez orientazioa, ez malda. 
Habiak, gehienbat, lurraldearen goialdeetan paratzen dira, lurraldearen ertz batean, baina ez
dakigu zergatik. Beharbada, lurralde-kontuak dira. HABIOS proiektuan ikerturiko lurraldeak az-
tertzen ditugunean ere ez da habien artean ezberdintasunik ikusten, ez zuhaitzen altuerari edo
trinkotasunari begira, ezta eremu erabiliei eta ez-erabiliei begira ere.

2.2.2. Zuhaitzen egitura bertikala eta trinkotasuna

Arestian erran dugun bezala, egungo pagadiek iragan bat dute, eta iragan horrek egungo pa-
gadien osaera eta homogeneotasun morfologikoa baldintzatu ditu, baina ahaztu gabe, ez pa-
goaren beraren izaera kulturalak, ezta belarjale handien eskasia ere. Pagadi-erabilera nagusiari
begira, gaur egun, bakantze selektiboak eta azken mozketak egiten dira hainbat fasetan, be-
rezko birsortzea xede. Horrek erran nahi du pagadiak sistema espezie-bakarra izateko joera
duela; dena den, oihangintza modernoak biodibertsitatea handitzerantz jotzen du. Okil gibel-
nabarra, hala ere, espezie-bakarreko pagadietan ere bizi daiteke. 
Unada-mailan (15-20 hektarea), aprobetxatutako pagadien egitura bertikala nahiko sinplea da,
hots, masa uniformeek osatu ohi dute pagadia (estratu bakar batekoak), eta haietan, baso txikiak
edo aurreko txandako zuhaitz bakartu helduak txandakatu daitezke, horretarako neurriak hartu
badira. Halaber, oihangintza modernoagoa erabili den kasuetan, zuhaitz mendekoak eta tarte-
koak egon daitezke, bertan utziak pago nagusien hazkuntza eta haien ezaugarri morfologikoak
sustatzeko, bai eta masaren estratifikazio egokia sustatzeko ere. 
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Hegaztia ere Pirinioetako iparraldean bizi da, han era irregularrean trataturiko pagadi uga-
rietan eta, jakina, naturgune babestuetako masetan ere bai, hala nola Lizardoian, Aztaparre-
tan edo Bertizen, eta leku horietan ere, adin, espezie eta morfologia ezberdinetako zuhaitzak
hazten dira.

Hori guztia dela eta, erran dezakegu espeziea bateragarria dela pagadiaren kudeaketa molde
batekin zein bestearekin eta, jakina, kudeaketa aktiborik ezarekin ere bai. 
Zuhaitzen trinkotasunari dagokionez, horrek zerikusia dauka, jakina, zuhaitzen adinarekin eta
diametroarekin, dela zuhaitz gazteak eta helduak bakantzeko lanek eraginik, dela zuhaitzen ar-
teko lehiak eragiten duen hilkortasunaren ondorioz. Betidanik erran izan da okil gibelnabarrak
mendekotasuna duela diametro handiko zuhaitz “estrahelduekiko”. 
Azterturiko lurraldeen kasuan, ez dugu aurkitu ezberdintasunik zuhaitzen trinkotasunari dago-
kionez eremu erabilien eta ez-erabilien artean. Ziurrenera, hori zor zaio bizi-eremuak osatzen
dituzten pagadi gehien-gehienak masa helduak izateari, eta oihan mota horren barnean, beste
faktore batzuek eragiten dute espeziea haietan bizitzea.

01-HABIOS Marisa-Euskera.qxp  10/1/22  13:39  Página 27



28 Okil gibelnabarraren habitata kudeatzeko eskuliburua

Aurreko
orrialdeaAurkibidea Hurrengo

orrialdea

2.2.3. Egur hila

Azterlan guztiak bat datoz erraterakoan okil gibelnabarrak mendekotasuna duela egur hilare-
kiko.
Horrela, HABIOS programaren baitan eginiko azterlanek zenbatutakoaren arabera, bada egur
hilik hektarea bateko 84 lurzatitan, eta GPS bidez espeizea espeziea habia egiten edo jaten
atze man da, baina bere lurralde barnean, badira espezieak oso gutxi erabiltzen dituen edo deus
ere erabiltzen ez dituen beste hainbat eremu. 
Analisi estatistiko bat egiten dugunean, oinarrizkoa edo konplexua izanik ere, emaitza eztabai-
daezina da: egur hilaren kantitatea –eta, bereziki, snag bertan izatea– zalantzarik gabe da okil
gibelnabarra pagadiaren sektore batean egotea baldintzatzen duen faktore nagusia, hala eli-
katzeko, nola habia egiteko.
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2.2.4. Snag

HABIOS programan markatu diren okil gibelnabarrek erabilitako eremuek, bataz beste, 8,5
snag15 dituzte hektareako. Erabiltzen ez dituzten eremuek, berriz, 2,2 (hau da, ia lau aldiz
gutxiago). 

Ikus dezakegu elementu mugatzailea dela, Nafarroako16 hainbat menditan zer kantitatetan da-
goen zenbatesten dugunean. Izan ere, naturgune babestuetatik kanpo, dentsitatea, bataz beste,
3,5 snag da hektareako:

15. Snag: ingelesezko
terminoa, oso
zabaldua, zutik diren
enbor edo zuhaitz
hilei errateko.
Hemen, gutxieneko
neurri batzuk
ezarriko ditugu, hots,
2 metroko altuera eta
20 zentimetroko
diametroa.

16. Campión, D., Egur
hilaren zenbatespena
pagadi helduetan.
Interreg SILVAPYR
proiektua. Txosten
argitaragabea.
Nafarroako
Gobernua, 2006.
(hementxe
deskargatu daiteke
https://www.navarra.
es/NR/rdonlyres/AC
CCD512-309A-
4408-969C-A8972F
B1F7E8/337761/PF
_Cantabrica_ANEXOI
IXIV_2_2_2016.pdf)

KONTROLA POSITIBOA
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Snag / ha Bol (m3) / ha

5. Irudia. Snag kopurua eta bolumena hektareako, okil gibelnabarrak elikatzeko erabilitako tarteetan vs
erabiltzen ez dituen kontrol-tarteetan, betiere espeziearen lurraldeen barnean. 

Mendia                                                  Snag kop. /ha                   Bol (m3) / ha

La Cuestión / Zabaleta                               32,33                               39,77

Bertiz                                                           21,00                               22,63

Aztaparreta                                                 13,13                               19,56

Quinto Real / Kintoa                                  11,75                               12,63

Legua Acotada                                               6,25                                  3,25

Erregerena                                                     5,63                                  3,06

Urbasa                                                            1,61                                  1,46

Aralar                                                             1,25                                  1,37

Orokieta                                                         1,00                                  0,41

Lantz                                                              0,25                                  0,23

Beruete                                                               0                                       0
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2.2.5. Egur hila lurrean

Lurreko egurrari dagokionez, okil gibelnabarrak erabilitako sektoreek 20 m3/ha dute batez
beste, eta erabili gabeek, berriz, 5,65m3/ha. Hala snag horiek nola lurrean dagoen egurrak, gai-
nera, lodiagoak dira okilak agertzen diren lekuetan. 
Snagen kasuan bezala, Nafarroako mendietako hainbat masa heldutan eginiko azterlanena ara-
bera17, lurrean batez beste dagoen egur bolumena ez da 5 m3/ha-ra iristen naturgune babes-
tuetatik kanpo. Eta bibliografian gomendatzen da balio hori gutxienez 20 m3/ha-tan kokatzea. 

17. Campión, D.,
Estimación de madera
muerta en hayedos
adultos. Proyecto
Interreg SILVAPYR.
Informe inédito.
Gobierno de Navarra,
2006.
https://www.navarra.
es/NR/rdonlyres/AC
CCD512-309A-
4408-969C-A8972F
B1F7E8/337761/PF
_Cantabrica_ANEXOI
IXIV_2_2_2016.pdf.

Mendia                                                                                                       (m3/ha)

La Cuestión / Zabaleta                                                                            115,63

Aztaparreta                                                                                                 82,86

Bertiz                                                                                                           30,04

Quinto Real / Kintoa                                                                                  11,86

Aralar                                                                                                              7,58

Legua Acotada                                                                                               5,78

Urbasa                                                                                                            5,14

Erregerena                                                                                                     3,74

Orokieta                                                                                                         2,17

Lantz                                                                                                              2,10

Beruete                                                                                                          1,13

Egur hila berez metaturik.
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2.2.6. Oihan azpiegiturak (pistak)

Okil gibelnabarraren berezko portaera ikusirik, ez zaio inola ere axola bertan oihan pistak eta
zura ateratzeko bideak izatea, eta gainera, aunitzetan, gizakia bera ibiltzea ere.
Bide horiekiko distantzia zenbat eta txikiagoa izan, gero eta egur hil gutxiago izaten da. Hori
kontuan hartu beharko litzateke egur hila non utzi erabakitzerakoan. 

6. Irudia. Snag kopurua hektareako, oihanbide hurbilenera dagoen distantziari begira. Dentsitatea
handiagoa da, oihanbideetatik urrunago egon ahala.

Egur-kamioia.

0
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SNAG>20SNAG / ha

metroak oihanbidera
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2.2.7. Habia egiteko erabiltzen dituen zuhaitzak

Argitalpen franko eskaini zaizkio gaiari, arras garrantzitsua delako eta kontu hori aise neurtu
eta ezaugarritu daitekeelako, behin habia aurkitutakoan. Gainera, jende aunitzen eskarmentua
eta laguntza jaso dezakezu denbora luzean; beraz, lagin tamaina nabarmenak bil daitezke.
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Habia-zuhaitzek –beti pagoan Nafarroan18, arestian aipatu ditugun Quercus rubra espeziearen
hiru kasuetan izan ezik– oro har ez dute adarrik habiaren altueratik behera, ziur aski harrapariei
igoera oztopatzeko, okil beltzak egiten duen bezala (Dryocopos martius). Zuhaitzak hilik egon
daitezke (snag), edo bizirik, eta bizirik badaude, habia adar hil edo bizi batean kokaturik egon
daiteke. Habia altuera nabarmenean dago; batez beste, 11 metroko altueran, salbuespenak sal-
buespen. Zuhaitzaren diametroa 40 zentimetro ingurukoa da, batez beste. 
Habia egiteko erabiltzen dituen sektoreak elikadurarako
sektoreen antzekoak dira (batez beste, 8,13
snag/ha azterturiko 12 lurraldeetan) eta urtez
urte erabili ohi dira; maiz, habia ehunka
metro gutxi batzuetara eramanda au-
rreko urtean erabilitako zuhaitzetik.
Denboraldi bakoitzean, habia berria
egiten dute, baina zuhaitz berbera
izan daiteke, hurrengo urtean zulo be-
rria eginda. 

18. Susana Cárcamo,
Miguel M. Elosegi,
Alfonso Senosiain,
Juan Arizaga 2019.
Nidotópica y
parámetros
reproductivos en el
pico dorsiblanco
Dendrocopos leucotos
lilfordi Sharpe &
Dresser, 1871 en
Navarra. Munibe,
Cienc. nat. 67, 2019,
31.-44. or.
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Beharbada, hegaztien GPS bidezko jarraipenean ikasitako gauzarik garrantzitsuena da hegaztiak
lurralde-eskala nahiko handietan mugitzen direla, eta ez dela aski habiaren ingurua babestea.
Hau da, 300 hektareako unitateak hartu behar ditugu gogoan, hots, horiek beharrezkoak baitira
okil gibelnabarraren lurralde bat mantentzeko.

3.1. Mendi plangintza

Okil gibelnabarrarendako balio dezaketen pagoez ari gara, hau da, 800 metrotik gorako kotan
kokaturik daudenak (nahiz eta 375 metroko altueran ere egin duen habia Bertizen). Ziurrenera,
hegaztiari ez zaio axola altuera-kota, eta kontua izan daiteke 800 metrotik beheiti pagadiak
urriagoak direla, zatikatuagoak daudela edota gizakiak era intentsiboagoan aprobetxatzen di-
tuela. 
Ikusi dugun bezala, erran dezakegu okil gibelnabarreko bikoteek batez beste 300 hektareako
lurraldeak barnebiltzen dituztela, eta lurralde horren baitan, badagoela urtero errepikatzen den
hazkuntza-eremu bat. Beraz, azalera horretan aurkitu beharko ditu baliabideak urtero, bai eli-
katzeko, bai habia egiteko, bai ugaltzeko. 
Oraindik ere informazio asko falta zaigu okil gibel-
nabarrak lurraldea nola erabiltzen duen sakonki ja-
kiteko, baina patroi batzuk hasi dira agertzen. 
Behar adina datu daudenean, orokorrean ikusi dugu,
sei hilabetez jarraipena egitean, kokapen asko 6-7
eremu ezberdinetan daudela, eta bakoitzak 2 hek-
tarea inguruko tamaina duela. Horrez gain, hegaztiak
era barreiatuagoan erabiltzen du bere lurraldeko 350
hektareen gainerakoa. Pentsatzen dugu urteko beste
sei hilabeteetan (ez dugu informaziorik) bere lurral-
deko beste eremu batzuk ere erabiliko dituela. 
Orduan, pentsa dezakegu hamabi hilean zehar 2na hek-
tareako 12-14 eremu erabiliko dituela era intentsiboan,
gehi hazkuntza-eremua, ezaguna izan behar duena. Nafa-
rroan egiten den plangintzarik ohikoena hartzen badugu go-
goan, plangintza horrek bermatu egin beharko luke 300
hektarea horietako kudeaketan beti eskura izatea 24-28 hekta-
rea, 12-14 eremutan banatuta, eta haietan, ugari izatea bai snag bai
egur hila. 
Hori lortze aldera, kontserbaziorako unadak produkzio txikiko eremue-
tan edo iristezinetan koka daitezke (harkaitzak, urrunak, maldak). Horrez
gain, praktika onak egin beharko lirateke, oihanaren gainerakoan egur hilaren
mailak igotzeko, alderdi horiek oihan kudeaketan sartuta: merkataritzarako oihan
aprobetxamenduak, etxerako egurrak, haizeak eta elurrak botatako zuhaitzak ate-
ratzea, aipatu egur hila berariaz sortzea, etab. 

3. Kapitulua. Okil gibelnabarraren 
aldeko oihan kudeaketa 
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19. 59/1992 Foru
Dekretua, otsailaren
17koa, Nafarroako
Oihan Ondarea
Babestu eta
Garatzeari buruzko
abenduaren 31ko
13/1990 Foru
Legea garatzearren
Mendien
Erregelamendua
onesten duena.

Arestian erran dugun bezala, okil gibelnabarra gauza da gizakiak erabilitako oiha-
netan bizitzeko, bai eta esku-hartzerik gabeko oihanetan edo masetan ere. Jakina,
azken horietarako ez da oihangintza arloko ibilbiderik edo “jardunbide oneko”
neurririk ezarri beharrik, baina egokia da jarraibide batzuk ematea bilakaera na-
turaleko eremuak izendatzeko. 
Nafarroako mendi katalogatuen azaleraren %5 bilakaera naturalean utzi behar da;
zehazki, Nafarroako naturgune babestuen kasuan, azalera zuhaiztua izan behar
du19.
Maiz, eztabaidagai da zer alde on eta zer alde txar dituen zuhaitz-masa handi “ba-
bestuak” lortzeko estrategiak –nahiz eta barnean kalitate ekologiko handirik gabeko
zatiak sarturik dauden– edota, bestela, masa txikiagoen alde egiteak, baina ingu-
rumenari begira, bikainagoak.
Okil gibelnabarraren ikuspuntutik eta, haren bizi-eremuen tamaina kontuan har-
turik, argi dago, haren presentzia ziurtatu nahi bada, hobe dela unada optimoen
babesa aukeratzea (hau da, egur hila eta, bereziki, snag dituzten unadak). Snag eta
egur hila berez agertzea prozesu geldoa izaten da, oro har; dena den, inoiz-edo, ger-
takari jakin batzuek (ekaitzak, luiziak, etab.) baliabide horren agerpena eragin de-
zakete leku jakin batzuetan. 
Horregatik, hobe da dagoena kontserbatzea, eremu handien aldeko hautua egin
ordez, dozenaka urtean egon beharko baita zain eremu handi horietan zuhaitz za-
harrak eta snag sortu arte. Gainera, snag eta egur hileko eremu aunitz produkzio
apaleko estazioak dira, malda latzean kokatuak, harkaiztsuak dira edota urez ase
dauden lurzoruak dituzte. Hortaz, 50 ha bilakaera librean uzten badira, 1.000 hek-
tarea bakoitzeko, 10-15 hektareako hainbat eremutan banatuta, ez da berez aski,
baina tresna ona izan daiteke okil gibelnabarraren kontserbaziorako, jardunbide
onak ere egiten badira. Jakina, habia egiteko eremuak ezagutzen badira, horiek ere
babesten saiatu beharra dago, espeziea fidel baitzaie eremu horiei urtez urte.

3.2.BILAkAErA NATUrALEkO ErEMUAk
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Ondoren, espezieaz ikasi dugunaren emaitza aplikagarriak azalduko ditugu, eta hori
guztia ikasi egin dugu bai HABIOS proiektuaren baitan, bai beste egile batzuek espe-
ziaz landu eta argitaratutakotik. Horregatik, baliteke, etorkizunean, bestelako lanek
argia ekartzea orain ezezagunak zaizkigun kontu batzuetara edota, are gehiago, hemen
idatzitakoa ere gezurtatzea. Kudeaketa zabalduena hartuko dugu ardatz, hots, Elkarren
Segidako Bakanketa Uniformea. Hala ere, hemen erraten diren gauza aunitz beste oi-
hangintza molde batzuetarako ere aplika daitezke; adibidez, masa irregularrak osatzeko
kudeaketarako, unada berean hainbat adin eta tamainatako zuhaitzak izate aldera.

3.3. JArDUNBIDE EgOkIAk. OIHANgINTzA 
IBILBIDEA (MASA ErrEgULArrAk)
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• Masaren egoera:
Pagadia kudeatzeko hasierako fasean
gaude. 25-30 urte dira (beharbada, ge-
hiago) azken mozketa barreiatua egin ze-
netik, eta esku hartu beharreko masan
pago-ernamuin trinkoa garatu da, hots,
3.000-10.000 landare inguru hektareako.
Lan egokiak egin badira, zuhaitz heldu
ba tzuk ere egon beharko lirateke, hau da,
8-15 pago inguru hektareako, ziurrenera
adar punta-idorrak edo hilak izanen di-
tuztenak. Beharbada, haietakoren bat lu-
rrera eroriko zen; izan ere, erortze-tasa
%1,5 izaten da urteko20, baina hori fak-
tore aunitzen mendean dago.

• gakoak: 
Une honetan, zutik dauden zuhaitz
heldu urriak (biziak edo hilak) erabil di -
tzake okil gibelnabarrak elikatzeko, bai
eta lurrera eroritakoak ere, Era berean,
lehiaren ondorioz hildako oinak erabil -
tzen has daiteke, oso diametro txikikoak
izan arren. Espeziea gisa horretako hain-
bat masatan atzeman dugu.

• kontuan hartu beharreko alderdiak:
Koka gaitezen unadan. Ba al dira estazio
txarreko eremuak? Hau da, maldatsuak,
harkaiztsuak, istiltsuak, etab.? Horrelako
eremuak kudeaketa produktibotik ken li-
tezke? Baliteke mendia antolatzeko pla-
nak horrelakoak detektatu ez izana, edota
plana zaharra izatea.
Eskuliburu honetan behin eta berriz adie-
razi dugun moduan, gakoa egur hilean
datza; bereziki, zutik dagoen egur hi-
lean, baina baita lurrean dagoen egur hi-
lean ere. 
Oihangintzako tratamenduarekin bat, oi-
nak kentzen badira enbor txiki gisa apro-
betxatzeko, mendian ahalik eta gehien
uzten saiatu beharra dago; adibidez, leku-
rik iristezinenetan. 
Mendeko zuhaitz txikiak agertzen hasten
badira, hobe da bertan uztea. Ez dira
egiazko lehia zuhaitz nagusiendako, eta
poliki-poliki hilko dira, espezieari janari
ugari emanda eta, nolanahi ere, oihan-
gintzari begira, gainera, aukeratutako zu-
haitzei eginen die mesede.
Jakina, lehentasuna unadako zuhaitz hel-
duak zaintzea da, bai eta bertan dauden
snagak ere. 

3.3.1. 0-40 urte. zuhaitz gazteen bakanketa
20. Nafarroan lortutako

datuak dira,
SYLVAPYR Europako
programaren baitan.
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• Masaren egoera:
Zuhaiztiak dagoeneko bere munta du. Pagoek 15-20
metroko altuera dute, 20 cm-ko diametroa, eta den -
tsitatea, berriz, 1.500-3.500 oin dira hektarea bakoi -
tzeko. Oso litekeena da azken motzaldian errespeta-
tutako zuhaitz heldu asko gainbehera hastea edo
haietako aunitz lurrera erori izana. Pagoen arteko le-
hiaren ondorioz, nolabaiteko diametroa duten snag
kopuru nabarmena egon behar litzateke.
Era berean, zuhaitz asko ere mendekoak izan dai-
tezke eta, era berean, hilzorian dauden urtadar au-
nitz.

• gakoak: 
Masaren egoeraren arabera, dagoeneko okil gibelna-
barrak huraxe erabat erabil dezake. Izan ere, ikusi du-
gun bezala, hektareako 8 snag dauzkaten eremuak
erabat erakargarriak dira.

• kontuan hartu beharreko alderdiak:
- GAKOA EGUR HILEAN DATZA
Bertan diren ahalik eta snagik gutxienak botatzen
saiatu beharra dago, haietako aunitz oihan-lanetan
erortzen baitira. Jakina, beti langileen segurtasuna
hartu behar da kontuan. Horretarako, markakete-
tan, oinen bat utz daiteke markatu gabe, balio be-
reziko snagen bat bota ez dezan; habia-zuhaitz bat,
adibidez. 
Mendeko zuhaitzak beti utzi behar dira, bakanketa
selektiboak eginez. Zuhaitz horiek poliki-poliki
hilko dira eta okil gibelnabarraren elikadura-habi-
tatik bereizgarriena dira. 

- PIZIDOEN HABIAK DITUZTEN ZUHAITZ
GUZTIAK ERRESPETATU BEHAR DIRA

Aukeratzen has litezke mendian berezko bilakaeran
utziko diren pagoak (8-15/ha); talde txikietan bildu
daitezke edo ez, langileen aukeraketaren arabera.
Gomendagarria da oihanbideetatik eta unadatik
baztertuxeak dauden eremuetan koka tzea, ondoko
urteetako lanetan trabarik egin ez dezaten eta ez
daitezen erakargarriak izan etxerako egur gisa era-
biltzeko. 

3.3.2. 40-60 urte. zuhaitz helduen bakanketak
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• Masaren egoera:
Pagadi heldua da. Zuhaitzek 15-20 metroko altuera
dute, 30 cm-ko diametroa. Dentsitatea, berriz, 500
eta 1.500 oin artean hektareako. Pago batzuek au-
rreko txandatik biziraun dute. Kudeaketa ingurume-
nari begira egokia izan bada, snag (gutxienez, 5 snag
hektareako) eta egur hil kopuru nabarmena egon be-
harko litzateke lurrean.

• gakoak: 
Okil gibelnabarraren habia-zuhaitz baterako detekta-
turiko diametroa 26 zentimetrokoa da gutxienez; be-
raz, espeziea masa horretan habia egiten egon liteke.
Jakina, adin horretako masa bat ederki izan daiteke
eta izan behar du elikagaia eskuratzeko habitat bat.

• kontuan hartu beharreko alderdiak:
Lehenik eta behin, aurrez egiaztatu behar da unadan
habiarik ote den. Oroitarazi behar da lurraldeak oso
handiak direla; beraz, espezieak unada erabil deza -
keela baina hartan habiarik egin gabe. Horrek ez dio
garrantzirik kentzen. 
Bertan diren ahalik eta snagik gutxienak botatzen
saiatu beharra dago, haietako aunitz oihan-lanetan
erortzen baitira. Jakina, beti langileen segurtasuna
hartu behar da kontuan. Lurrean ahalik eta egurrik
gehiena uzten saiatu beharra dago, erauzketa zaileko
lekuak, maldak, etab. aprobetxatuta. 
Pizidoen habiak dituzten zuhaitz guztiak errespetatu
behar dira, eta onddoak, egur hila, zuloak, etab. di-
tuzten guztiak dira baliosak.
Mendeko zuhaitzak utzi behar dira beti, bakanketa
selektiboak eginez.
Zuhaitz horiek poliki-poliki hilko dira eta okil gibel-
nabarraren elikadura-habitatik bereizgarriena dira.
Lanek kontuan hartuko dute zer zuhaitz utziko diren
bilakaera naturalean.

3.3.3. 60-100 urte. zuhaitz helduen bakanketak
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BIkOTEAk DETEkTATzEkO PrOTOkOLOA, ESPEzIEA EzAgUTzEN DUTEN
TEkNIkArIEk ETA/EDO BASOzAINEk EgIN BEHArrEkOA. 
Kontuan hartu behar da espezie berezia dela eta, zenbaitetan, 

hainbat bisita egin behar izaten direla huraxe atzemateko: 

1. Martxo edo apirileko egun bat aukeratu behar da, haizerik eta euririk gabea.

2. Goiz batez, prospekzio lasaia egin behar da, isilean, eremuan, habien edo hegaztien
bila (erreklamoak, tarrapata hotsak).

3. Espeziea detektatzen ez badugu, beste egun batean erreklamoa eramanda joan gaitezke,
eta hainbat erreklamo eta entzute geldialdi egin (5 minutuz, ordu erdian behin).

4. Hegaztiak detektatzen baditugu, erreklamoak berehala itzali eta hazkuntza-eremu
posibleen bila hasiko gara. Habiak eremu zehatzetan bilduta egoten dira eta, oro har,
ehunka metro gutxitara daude elkarrengandik.

5. Hegaztia bertan dagoela jakinaraziko zaie kasuan kasuko langileei, behar diren neurriak
har ditzaten. 

Prestakuntza-ikastaroa.
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• Masaren egoera:
Pagadi heldua da. Zuhaitzak erabat garatuak daude,
40 cm-tik gorako diametroa eskuarki, eta den tsitatea,
berriz, 100 eta 500 oin artean hektareako. Pago ba -
tzuek aurreko txandatik biziraun dute. Snagak erres-
petatu badira, lurrean snag kopuru nabarmena egon
beharko litzateke (gutxienez, 5 snag hektareako), bai
eta egur hila ere.

• gakoak:
Horrelako masetan espeziea habia egiten egon dai-
teke eta elikatzen da. 

• kontuan hartu beharreko alderdiak:
Lehenik eta behin, aurrez egiaztatu behar da unadan
habiarik ote den (ikusi bikoteak detektatzeko fitxa). 
Fenotiporik oneneko oinen alde egiten saiatu behar
da hazia barreiatzeko, baina osaera txarragoko oin
batzuk mantenduta ondotik iraun dezaten.
Langileen segurtasuna kontuan harturik, ahalik eta
snagik gutxien botatzen saiatu beharra dago. 

3.3.4. Prestaketarako, barreiaketarako edo bakanketarako mozketak
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• Masaren egoera:
Pagadi heldua da. Zuhaitzek 30 metrotik gorako al-
tuera dute, 50 cm-tik gorako diametro eskuarki, eta
dentsitateak, berriz, 100 eta 200 oin artekoak izaten
dira hektareako. Pago oso zahar gutxi batzuek au-
rreko txandatik biziraun dute. 
Snagak errespetatu badira, lurrean snag kopuru na-
barmena egon beharko litzateke (gutxienez, 5 snag
hektareako), bai eta egur hila ere.

• gakoak: 
Horrelako masetan espeziea habia egiten egon dai-
teke eta elikatzen da. Mozketaren ondotik, masak,
hasieran behintzat, espezieari habia egiteko aukera
ematen dioten ezaugarri asko galduko ditu. Hala ere,
snag eta egur kopuru nabarmena lurrean mantentzea
lortzen bada, okil gibelnabarrak elikatzeko erabiliko
du eremua. Halaber, denboraren joanean, espezieak
berriz ere erabiliko du eremua hazkuntza egiteko.

• kontuan hartu beharreko alderdiak:
Lehenik eta behin, aurrez egiaztatu behar da unadan
habiarik ote den (ikusi bikoteak detektatzeko fitxa). 
Gainerakoan, ahalik eta snagik gutxien botatzen
saiatu beharra dago, eta ahalik eta egur gehien lu-
rrean uzten. Jakina, beti langileen segurtasuna kon-
tuan hartuta.

3.3.5. Azken mozketa
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3.4. Habitaten berariazko hobekuntzak

Hainbat aldiz nabarmendu dugun bezala, okil gibelnabarra oihaneko hegaztia da eta pagadi
handiak behar ditu. Hegazti honek oihan helduen ezaugarri bat aukeratzen du: pagadi barnean
egur hil ugari izatea; snagak, bereziki. 
Haren bizi-eremuaren tamaina, 340 hektarea da, batez beste; espezie honetarako espero zite-
keena baino askoz ere handiagoa. Hori, beharbada, zor zaio Nafarroako pagadiak egur hilean
urriak izateari, hala zutik nola lurrean, eta alderdi horietan saia gaitezke:

3.4.1. Snag

Arestian zehatz-mehatz azaldu dugun bezala, 2 metrotik gorako altuera eta 20 zentimetrotik
gorako diametroa duten snagak zenbatzen ditugunean, ikusten dugu okil gibelnabarrak erabi-
litako sektoreek 8,5 snag/ha dutela, batez beste. Erabiltzen ez dituen sektoreek, berriz, 2,2
snag dute hektareako; hau da, doi-doi laurdena.

Berariazko hiru modutan handituko dugu snag
kopurua mendian
- Pagoetan eraztuna paratzea, pago gazteen eta

helduen bakanketa lanak egin bitartean. Hain-
bat lekutan egin da eta ikusi da okil gibelnaba-
rrak berehala onartu duela, hala elikatzeko nola
habia egiteko. Kontua da ebaki bat edo bi egi-
tea (ARGAZKIA), ez oso sakonak, pagoa urte
gutxitan ez erortzeko. Neurri hau ingurumen
arloko hobekuntzatzat jo daiteke, berrinber -
tsioaren %20an sartzeko modukoa, eraztuna
paraturiko zuhaitzen balioa tasatuta. 

- Mendeko zuhaitzei dagokienez: oihangintza lan
gomendagarria izateaz gain kalitateko zura lor -
tzeko, zuhaitz horiek poliki-poliki hilko dira eta
ezin hobeak dira elikadura-substratu gisa. 

- Lanen plangintza: snag aunitz oihan-lanetan
botatzen dira. Hori dela eta, zenbat eta esku-
hartze gutxiago egin, snag gutxiago botako
dira. Era berean, ibilbideak diseinatu daitezke
snag ugariko eremuak saihesteko. 
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3.4.2. Egurra lurrean

Oihan erabilietan, balio hau, gainera, bat dator okil gibelnabarrak Nafarroan erabilitako sekto-
reetan aurkitutakoarekin (HABIOS barnean), hots, batez beste, 20 m3 dute hektareako. Erabil -
tzen ez diren sektoreetan, berriz, 5,65 m3/ha. 

Hona hemen mendian, lurrean, egur gehiago egoteko modua:
- Bakanketa lanak egitean, sektore batzuetan egurra lurrean utziko dugu; adibidez, lekurik iris-

tezinenetan edo errentagarritasun apaleneko haietan. Egur hori tasatu daiteke eta hobekun -
tzako %20an barnean sartu, aprobetxamenduek errendimendu ekonomikoa badute. 

- Bilakaera naturalean utzitako zuhaitzak ongi aukeratuz eta kudeatuz. Urtero, %1etik hurbil
eroriko dira. Hobe da bideetatik urrun aukeratzea, ez daitezen erakargarriak izan etxerako
egur sorta gisa erabiltzeko.

Salbuespenezko kasuetan ez bada (adibidez, segurtasuna, linea elektrikoak, etab.), EZ dira zu-
haitz urtetsuak edo tamaina handikoak bota behar, lurrean egur hila ugaritzeko.
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3.5. Oihan lanak egiteko egutegia

Apiril eta maiatzean, okil gibelnabarrek beren kumeak txitatu eta aurrera ateratzen dituzte. Ja-
kina, une horretan oso garrantzitsua da oihanean lasaitasuna nagusi izatea. Data kritikoak eza-
rriko ditugu, hots, martxoaren 15etik ekainaren 15era bitarte, bikoteen %90ek ugalketa egiten
dutela ziur egoteko.
Epealdi kritiko batek oihan aprobetxamendua gehiegi baldintzatzen badu, egokia da aurrez haz-
kuntza-eremurik ote dagoen ikustea, inguru horietan oihan lanik ez egiteko (ikusi bikoteak de-
tektatzeko fitxa). Ustiapenek ez dituzte eremu handiak barnebiltzen; egokia da, beraz, lanak
hasi aurretik eta markaketa bera egin baino lehen hori ziurtatzea.

3.6. Neurriak laburbiltzeko taula

• Gomendioak Zuhaitz mailarako
- Zuhaitz hil edo zahar guztiak zaintzea.
- Menpeko zuhaitzak zaintzea.
- Lurrean edo zutik dagoen egur hil guztia zaintzea.

• Gomendioak Unada mailarako
- Gutxienez 5 oin hil (snag) mantentzea hektareako.
- 8-15 oin heldu mantentzea beti hektareako.
- 20 m3/ha saiatzen lortzea egur hiletan lurrean.
- Markaketak egin baino lehen, hazkuntza eremuak aurkitzea eta bereziki kudeatzea.

• Gomendioak Mendi mailarako
- Azaleraren %5 bilakaera naturalerako ongi zedarritzea, eremurik onenak aukeratuta.
- 300 hektarea bakoitzeko, 2na hektarea inguruko 12-14 eremu lortzea, eta haietan, gutxie-

nez 8 snag izatea hektareako, eta gutxienez, 20 m3/ha lurreko egur hilean.
- Pagadiak bigarren mailako espezieen bidez aberastea.
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