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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Ingurumen eta Hirigintza Saileko Foru Diputatuaren 315/2020 Foru Agindua, abenduaren 28koa, 
onesten duena Sobronen (KBE ES2110024) ahuntz basatuak izadian jasotzeko baimena

Orain dela gutxienez bost urtetik, egiaztaturik dago Sobrongo mendietan ahuntz basatu 
talde bat dagoela.

Sobrongo mendiak KBE ES2110024 Valderejo-Sobrón-Arcena mendilerroa kontserbazio 
bereziko eremuaren zati bat dira. Eremu hori Natura 2000 Europako sare ekologikoren barruan 
dago eta, hortaz, naturagune babestu bat da, Eusko Jaurlaritzaren dekretu bidez deklaratua.

Mendi horietan dauden ahuntz basatuek kalteak egiten dituzte bertoko landaredi autok-
tonoan (horretako espezie batzuk mehatxatu gisa katalogatuta daude) eta, gainera, Uraren 
Museoaren eta Sobron hondartza eta Sobrón beherea herrien inguruetan ibiltzen dira, A-2122 
errepidea hainbat aldiz gurutzatzen dute eta alde hartako labarretatik tamaina handiko ha-
rriak etengabe erortzea eragiten dute, zeinak arriskuak sortzen baitu ibilgailuen zirkulaziorako. 
Gainera, alde hartan erabilera publikorako eta ingurumen hezkuntzarako via ferrata berri bat 
eta ibilbide laburreko hainbat zidor irekitzeko asmoa dago. Horregatik, animalia horiek mendi 
gailurretatik ibiltzeak istripu larriak eragin ahal dizkie azpiegitura horiek erabiliko dituztenei.

Animaliak Babesteko 6/1993 Legearen 14. - 17. artikuluetan ezarritakoaren arabera ahuntzak 
etxaberetzat jotzen direnez gero, eta kontuan izanik Kode Zibilaren 610. artikuluan jabegabeko 
ondasunez jabetzeari buruz xedatutakoa (“okupazioz eskuratzen dira jaberik ez duten eta beren 
izaeraz jabetzeko modukoak diren ondasunak”), bere garaian Lantarongo Udalari eskatu zitzaion 
Sobrongo ahuntz horien jabea nor den jakiteko izapidea hasteko edo, hala badagokio, haiek 
basatutzat edo jabegabekotzat deklaratzeko.

2020ko urriaren 14an, Lantarongo Udalak idazkia bidali du, zeinean jakinarazten baitu ezen, 
eginbide egokiak egin eta jendaurrean ipini ondoren, ez dela aurkitu haien jabe izan daitekeen 
pertsonarik. Hortaz, Alkatetzak ebatzi du “basa animaliatzat eta jabegabekotzat deklaratzea 
Sobrongo mendietan agertu diren ahuntz basatuak, eta horren berri ematea Arabako Foru 
Aldundiaren Natura Ondarearen Zerbitzuari, hala badagokio beharrezko neurriak har ditzan 
egokitzat jotzen diren kontrol ekintzat egiteko, Sobrongo mendiak kontserbazio bereziko ere-
muaren eta Natura 2000 Europako sare ekologikoaren zati bat eta, beraz, naturagune babestu 
bat direnez gero”.

Helburu horrekin, KBEren kudeaketa agiriaren gaineko araudian xedaturik dago KBEren es-
parruko jagoletza lanak egokitu egin behar direla, xede hauekin: eremua izendatzearen arrazoi 
izan diren habitatak eta espezieak kontserbatzeko helburuak arriskutan ipin ditzaketen ohitura 
eta ekintzak galaraztea; arriskutan dauden eta babesteko neurri espezifikoak behar dituzten 
landaredi elementuak eta giroak zehazteko behar diren azterlan botanikoak egitea, eta habita-
tak zaintzera eta haiekin loturik dauden landaredi populazioak kontserbatu eta lehengoratzera 
bideratutako kudeaketa zuzentzea (R20, R21 eta 3. R.7 artikuluak).

Horri buruz, KBEren esparruan intereseko habitat hauek daude deskribatuta: eremu epeleko 
txilardi eta sastrakadiak (Kod. EBIH 4030, 4060, 4090) eta zohikatz habitat hezeak (7210; 7230). 
Horien mehatxuen eta presioen artean, ahuntz larratze ez-intentsiboa edo estentsiboa aipatzen da.
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Era berean, egiaztaturik dago Sobrongo mendietan landaredi espezie katalogatu hauek 
daudela:

ESPEZIEA KATEGORIA

Ephedra nebrodensis DA

Epipactis palustris K

Galium boreale K

Orchis italica K

Saxifraga conifera K

Silene ciliata K

Antirrhinum braun-blanquetii B

Berberis vulgaris B

Luzula rutans B

Pedicularis foliosa B

Peonia officinalis ssp microcarpa B

Saxifraga losae B

Narcissus asturiensis IB

Sideritis ovata IB

Viburnun tinus IB

Quercus robur IB Sobrongo populazioa

Osmunda regalis IB Sobrongo populazioa

DA Desagertzeko arriskutan, K Kaltebera, B Bakana, IB Interes berezia

Beste alde batetik, kudeaketa zuzentarau eta neurrien dokumentuan ezarrita dago ibilbideak 
aztertu, diseinatu eta, hala dagokionean, egin behar direla naturaguneko eta bere inguruetako 
natura, geologia, kultura eta arkeologia balioak zabaltzeko (8. M.4). Gaur egun, Sobron ha-
ranean zehar igarotzen da GR99-Ebroko Bidea ibilbide luzea, eta eremuan ibilbide laburreko 
bidezidorrak diseinatzeko eta egokitzeko hainbat ekimen daude.

Baita ere, via ferrata bat dago, oso erabilia, Valposada aurkintzan, Sobrongo hondartzan, 
eta laster irekitzeko da beste via ferrata bat Calleja Los Baños-en. Eremuan, badaude hainbat 
eskalada bide ekipatu ere.

Sobrongo mendietan hamarka ahuntz basatu edo jabegabek osatutako talde bat egoteak 
ezinbestean eragina du eta arriskutan ipintzen du landare espezie katalogatu haien iraupena. 
Beste alde batetik, egiaztatu da ahuntzak alde hartako amildegi eta labarretatik ibiltzeak eragiten 
duela etengabe harriak erortzea bide eta zidorretan, eskalada bideetan eta via ferrata berriaren 
trazaduran. Baita ere, egiaztatu da harriak eta bloke handiak erori direla A-2122 errepidera, eta 
sarritan ahuntzak ibiltzen direla galtzadatik, eta horrek arrisku larriak sortzen ditu ibilgailuen 
zirkulaziorako.

Hortaz, uste da beharrezkoa dela Sobrongo mendietan kokatu diren ahuntzak deuseztatzea, 
KBE naturaguneko landaredi mehatxatua babesteko, eta bidaztien, eskalatzaileen eta A-2122 
errepidetik doazen ibilgailuen segurtasunaren aldetik sortzen duten arrisku larriarengatik.

Azaldutakoagatik, Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide 
Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren. 40. artikuluak emandako ahal-
menez baliatuz, ondokoa
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XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onestea ES2110024 Valderejo-Sobrón-Arcena mendilerroa KBEren barruan 
dagoen Sobron aldean, Lantarongo udalerrian, animalia basatu edo jabegabetzat deklaratutako 
ahuntzak (Capra aegagrus hircus) izadian jasotzea.

Bigarrena. Baimena ematea Natura Ondarearen Zerbitzuari, KBE naturagunea kudeatzen 
duen organoa baita, alde hartan jabegabeko ahuntz horiek jasotzeko edo deuseztatzeko 
egokitzat jotzen dituen ekintza guztiak egiteko.

Hirugarrena. Onespen horren berri ematea Lantarongo Udalari eta Arabako Foru Aldundia-
ren Nekazaritza Sailari.

Laugarrena. Onespena ALHAOn argitaratzea, ondorioak sor ditzan.

Bosgarrena. Ebazpen hau behin betikoa da administrazio bidean eta haren aurka adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, Gasteizko administrazioarekiko auzie-
tarako epaitegian. Horretarako, bi hilabete izango dira, jakinarazpen hau jaso ondorengo egu-
netik kontatzen hasita, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 
13ko 29/1998 Legeak 46. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Hala ere, nahi izanez gero, 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio egintza eman duen organoari hilabeteko 
epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera, edo egoki jotzen den beste edozein 
errekurtso.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 29a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintzako zuzendaria
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA


