EHIZA HONDAKINAK
JASOTZEKO ZERBITZUA
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EHIZA HONDAKINAK
JASOTZEKO ZERBITZUA
Animalia osasunak izugarrizko garrantzia du osasun publikoan, elikagaien
produkzioan, ekonomian eta ingurumenean. Orohar, animaliak, eta, bereziki,
baso fauna, garatzen ari diren gaixotasunen hiru laurdenen iturburutzat jotzen
dira. Horregatik, eta patologia horietako asko kontrolatzeko, oinarrizkoa da
eremu horretan osasun zaintza egitea.
Baso faunan gaixotasun horiek artatzea eta zaintzea funtsezkoa da arrazoi
hauengatik:
Zoonosiak izateagatik (gizakia kutsa dezaketen animalia gaixotasunak).
Abereen osasunari kalte eragiteagatik.
Ehiza produkzioa eta aprobetxamendua aurriskuan jartzeagatik.
Baso ezpezieen kontserbazioan duten eraginagatik.
Horregatik, hainbat ekintza abiarazi dira helburu hauetarako:
Animalien osasun egoera jakiteko.
Baso faunaren eta etxeko animalien arteko gaixotasun barreiadura
saihesteko.
Osasun publikoa babesteko.
Arabako Foru Aldundiak, Arabako Lurralde Historikoko ehiza arloko erakunde
eta entitateen laguntzarekin, abian jarri du EHIZA LARRIKO HONDAKINAK
(GORPUZKINAK) JASOTZEKO ZERBITZUA.

ZERGATIK DA BEHARREZKOA EHIZA
LARRIKO GORPUZKINAK JASOTZEA?
Baso faunak, etxekoak ez bezala, ez duenez saneamendu programarik
ezarrita, hainbat gaixotasun kutsa ditzake. Ez da haren hondakinik basoan
utzi behar bi arrazoi nagusi hauengatik:
Ahal den neurrian saihestearren basoko eta etxeko animaliek eta
espezieek beren patologiak eta parasitoak elkarri kutsatzea. Horrela,
ez da ixten gaixotasun zikloa naturan.
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Pertsonak ere babesteko, gorpuzki horien hondakinak ubideetan edo
lurpeko uretan egotea edo etxeko animaliak edo pertsonak ukitzea
saihestuta.

FUNTSEZKOA DA EHIZA BARRUTI
ETA EHIZTARI KUADRILLEN LAGUNTZA
Araban dauden ehiza larriko espezieek (basurdea, orkatza eta oreina)
harreman estua dute animalia osasunarekin; izan ere, ingurunea eta
baliabideak (elikagaiak, ura…) partekatzen dute abeltzaintzarekin, batez
ere, estentsiboarekin.
Ehizan aritzen diren pertsonen konpromisoa eta erantzukizuna funtsezkoa
da etxeko zein basoko animalien osasuna mantentzeko eta hobetzeko, bai
eta pertsonen osasuna zaintzeko ere.
Harrapatutako aleen tratamendua erabakigarria da abereei eta pertsonei
gaixotasunak kutsatzeko aukerak murrizteko. Beharrezkoa da harrapatutako
animaliak maneiatzen dituztenek higiene eta prebentzio neurri egokiak hartzea:
Erabali eta botatzeko eskularruak erabilitzea.
Ondo zorroztutako labanak eta lanabes espeziﬁkoak erabiltzea.
Ez jatea eta ez erretzea maneiatzen jarduten den bitartean.
Tokia gutxieneko garbitasun eta higiene egoeran izatea .
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Ehizakia prestatu eta erraiak kendu eta gero, lortu diren hondarrak behar bezala
kudeatuko dira, eta, ondorioz, jaso egingo dira eta edukiontzi berezietan sartu,
ondoren tratamendu instalazioetara (errausketa instalaziora) eramateko.

EDUKIONTZIAK EHIZA
LARRIKO GORPUZKINETARAKO
Hondakin horiek jasotzeko, gorpuzkinak uzteko edukiontzi bereziak jarri dira
toki estrategikoetan Arabako Lurralde Historiko guztian. Edukiontzi horiek
zehazki non dauden jakiteko, deitu 945 181818 zenbakira (Abeltzaintza
Zerbitzua ), idatzi servicioganaderia@araba.eus helbide elektronikora edo
kontsultatu www.araba.eus web orrian.
Edukiontziak berdeak dira eta giltzarrapo batez itxita daude. Denetan dago
buzoi bat lekualdatze agiria utzi ahal izateko, eta ohar hau dute: “Arrisku
biologikoa”.
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EDUKIONTZIAK ERABILTZEKO ARAUAK
Gorpuzkinak Arabako Foru Aldundiak horretarako emango dituen plastikozko
zaku berezi batzuetan sartuko dira. Zaku horiek prezinto batzuekin itxiko
dira. Zaku horiek ez dira inoiz sartuko xede horretarako utzitakoak ez diren
edukiontzietan.
Edukiontzi horiek ehiza larriko animalien gorputz ataletarako baino ez dira
(erraiak, azala eta abar) eta haietan ez da inoz utziko adierazitako ez den
beste hondakin edo materialik.
Utzitako produktuak behar bezala identiﬁkatzeko eta leku egoki batera
garraiatzeko, prezintatutako zakuekin batera, behar bezala betetako “Ehiza
gorpuzkinen lekualdatze agiria” egongo da. Agiri hori edukiontziaren buzoian
sartuko da, garraiolariak jaso dezan.
Zaku bakoitza prezinto bakar batekin itxi ahal izateko moduan beteko da,
eta horretarako zakuaren ahoan dauden zulotxoak erabiliko dira. Zaku bakar
batek ale edo espezie baten baino gehiagoren hondakinak izan ditzake.
Zaku

Prezintoak

Ehiza esparru bakoitzean giltzarrapoaren eta eman diren gainerako materialen
(zakuak eta prezintoak) erabileraren erantzule bat egongo da.
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EHIZA GORPUZKINEN
LEKUALDATZE AGIRIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Adierazi utzitako gorpuzkinak zenbat aleri dagozkien.
Adierazi gorpuzkinak datozen ehiza esparruko izena.
Adierazi ehiza esparruko matrikula zenbakia.
EZ BETE (garraiolariak beteko du).
EZ BETE (garraiolariak beteko du).
Adierazi zein den edukiontzian utzitako zakuak identiﬁkatzeko erabili
den prezintoaren (edo, hala dagokionean, prezintoen) zenbakia.
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Garraiatzeko
agiria bete

Zakuak prezintoen
bitartez itxi

Gorpuzkinak edukiontzian
bota utzi

945 181 767 telefonora
deitu eta abisua eman
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JAKINARAZPENA EGITEA,
JASOTZE LANAK EGITEKO
Utzitako materiala jaso ahal izateko, beharrezkoa izango da erabiltzaileek,
gorpuzkinak utzi ondoren, ahalik eta lasterren horren berri ematea.
Horretarako, abisu bat utziko da 945 181 767 telefono zenbakiko
erantzungailu automatikoan, honako datuak emanda:
Deia egiten duen pertsonaren izen-abizenak.
Harremanetarako telefonoa.
Utzitako zaku kopurua.
Zer herritan dagoen gorpuzkinak sartuta dituen edukiontzia.
Zer egun eta ordutan utzi diren.

ARGIBIDE GEHIAGO
Arabako Foru Aldundia. (Abeltzaintza Zerbitzua eta/edo Mendi
Zerbitzuko Ehiza eta Arrantza Atala)
945 181 818
servicioganaderia@araba.eus
licenciascazaypesca@araba.eus
www.araba.eus
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