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Espezie baimenduak

Nafarroan, 2018ko denboraldian, honako arrain-espezie hauen
arrantza baimentzen da:

Autoktonoak edo bertakoak:

u Izokina (Salmo salar )

u Ibai-eta itsas amuarraina  (Salmo trutta)

u Aingira (Anguilla anguilla)

u Hondoetako korrokoia (Chelon labrosus)

u Platuxa latza (Platichthys flesus)

u Loina (Parachondrostoma miegii )

u Barboa (Luciobarbus graellsii)

u Tenka (Tinca tinca)

u Txipa (Phoxinus bigerri )

u Zarboa (Gobio lozanoi )

Exotikoak:

u Urre-arraina (Carassius auratus)

Espezie exotiko inbaditzaileak

Ondoren aipatzen diren espezieak arrantza daitezke, eta
debekaturik dago uretara bizirik askatzea; hortaz, harrapatu
eta bertan hil behar dira:

Arrainak: 

u Karpa (Cyprinus carpio)

u Perka amerikarra edo black-bass (Micropterus salmoides)

u Lutxoa (Esox lucius)

u Alburnoa (Alburnus alburnus)

u Silurua (Silurus glanis)

u Arrain katua (Ameiurus melas)

u Amuarrain ostadarra (Oncorhynchus mykiss)

Ornogabeak:

u Paduretako karramarroa (Procambarus clarkii )

u Karramarro seinaleduna (Pacifastacus leniusculus)
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51/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 8koa, Landa Gara-
peneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kon-
tseilariak emana, 2018. urtean Nafarroan izanen den
arran-tzarako berariazko araudia onesten duena, espezie
exotiko inbaditzaileen populazioak kontrolatzeko zenbait
neurri barne hartuta.



Presetatik hurbil arrantzatzea

Gutxienez distantzia hauek utzi behar dira arrantzalearen edo
bere beitaren eta presen oinarriaren edo arrainentzako eskalen
edo pasaguneen sarreraren edo irteeraren artean.

u Izokin-tartean: 50 metro.

u Izokin-ibai ez diren salmonidoen ibaietan eta ziprinidoen ibaietan:

- Arrainentzako pasabidea duen presa: 10 metro.

- Arrainentzako pasabiderik gabeko presa: 50 metro.

Beita, tresna eta prozedura debekatuak

u Mota guztietako sareak, eta selektiboak ez diren gainerako
aparailu guztiak.

u Arrantza errazteko asmoz, harri, egur edo bestelako materialez
eginiko oztopo edo hesiak paratzea dakarren edozein prozedu-
ra edo ibilguak nahiz emariak aldatzea. 

u Tresna elektrokutatzaile edo motelarazleak, argi-iturri artifizialak,
lehergailuak eta arrastoa utzi, pozoitu, moteldu, lasaitu, erakarri
edo uxatzeko substantziak. 

u Atzaparrak, burdina-kakoak, hiruhortzak, karakoteak, karpinak,
arpoiak, arrain-tranpak, baheak, pertolak, esparbelak, esku-sareak,
tretzak, sa-labardoak, kordelak, egoneko amu-hariak eta gisako
arrantza-tresnak.

u Esku-arrantza eta urpekoa. 

u Atxamarta bat baino gehiago edo hiru amu arrunt baino gehia-
go dituzten aparailuak erabiltzea, arrain artifiziala izan ezik, hori
ziprinidoen eremuan erabil baitaiteke atxamarta batekin baino
gehiagorekin.

u Salmonidoen Goiko Eremuan, izokin-tartean izan ezik, ez da zile-
gi garrangadun amurik erabiltzea. 

u Ninfa edo eulia “har” edo “puruarekin” erabiltzea, edo buia
edo buldo beruneztatuak edo zamatuak, hondoratzea dakarren
edozein materialekin, jaurti eta hondoratu ondoren azalera
itzultzea eragozten dela.

u Beita gisa erabiltzea arrain natural biziak edo hilak (“naturaltzat”
hartzen dira ingurune naturaletik ateratakoak, ez dira hor sartzen
arrain zati merkaturatuak). Zilegi da zatiak erabiltzea karramarro
aloktonoak arrantzatzeko, salbu espezie exotiko inbaditzaileekin.

u Debekatuta dago abuztuaren 2ko 630/2013 Errege Dekretuaren
eranskinean sartutako espezie exotiko inbaditzaileetatik edo-
zein erabiltzea beita gisa, osorik edo zatika, hilik edo bizirik.

u Salmonidoen eremuan, debekatuta dago gazta, gantz solidoak,
haragi oreak, arrabak eta “haragiaren harra” edo “asticot” ize-

Ez da baimenik ematen espezie hauek arrantzatzeko:

u Ganbusia (Gambusia holbrooki )

u Eguzki-perka edo eguzki-arraina (Lepomis gibbosus)

u Lutxoperka (Sander lucioperca)

u Eskardinio begigorria (Scardinius erythrophthalmus)

u Perka arrunta (Perca fluviatilis)

Espezie horietako edozein, nahiz arrantzan ustekabean harra-
patuko den beste edozein espezie exotiko ez baimendu ezin
izanen da ingurune naturalean askatu, eta debekaturik dago
espezie horiek edukitzea, garraiatzea, trafikatzea eta saleros-
tea. Harrapatu eta bertan hil behar dira.

Arrainak neurtzeko modua

Legezko ondorioetarako, buruaren aitzineko muturretik isats-
hegats edo buztan irekiaren gibelaldearen erdiko punturaino-
ko luzera izanen da arrainen luzera.

Espezieak sartzea

Debekatuta dago Nafarroako ibaietan eta ur-masetan edozein
espezie sartzea.

Arrabatzeko tokien eta arrainkumeak sortzeko 

eremuen babesa

Salmonidoen eremuan debeku da ekainaren 1a baino lehen
arrantzatzea belaunetik beherako sakonera duten ibilguen
barrenean.
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Arrantzarako lizentziak

Baimendutako edozein espezie arrantzatzeko, nahiz baimen
horren barnean dauden espezie exotiko inbaditzaileak arran-
tzatzeko, Nafarroako arrantzako baimena eduki behar da.

Arrantzarako lizentzia lortzea

Arrantzarako lizentziak (12 €) hemen daude eskuragarri:
u Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko

eta Toki Administrazioko departamentua. 
Iruñea: Gonzalez Tablas karrika 9, 31005. Tel.: 848 427 631

u Arloko bulegoetan (ikus 55. orrialdea).
u Herritarrei arreta egiteko bulegoa. 

Tutera: Foruen plaza, 5 eta 6.
u Telematikoki tramitatzeko, helbide honetan: 

https://administracionelectronica.navarra.es/CazaPesca
u 012 telefonoa (948 012 012) (lizentziak berritzeko soilik).

Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara.

Salmonidoen goiko eremurako baimenak eta 

izokin-tartean baimenak

Salmonidoen goiko eremuan (eta izokin-tartean) baimenduta-
ko edozein espezie harrapatzeko, Nafarroako arrantzarako
lizentziaz gain, beharrezkoa da eguneko baimen berezia 
izatea, pertsonala eta besterenezina, Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak
emana, Internetez edo telefonoz.
- Salmonidoen goiko eremurako baimenak: Bi baimen iza-
nen dira: arraina harrapatu eta eramatekoa, edo arraina harra-
patu eta aska-tzekoa. Arraina harrapatu eta askatzeko modalita-
teko baimena eskatuz gero, modu horretan baizik ezin izanen
da aritu arran-tzan, bai arraina harrapatu eta aska-tzeko tartee-
tan, bai arrantzarako debekaturik ez dauden gainerako tarteetan.
Arraina harrapatu eta eramateko arrantzaren kasuak, ezin izanen
du arrantzarik egin arraina harrapatu eta askatzeko ezarritako tar-
teetan.
16 urtetik beherakoek ez dute baimen hori beharko arrantzan
egiteko arro guztietan, herrigunearen barreneko ibai tarteetan,
salmonidoen goiko eremurako arrantza-denboraldian eta arrai-
na harrapatu eta askatzeko arrantza-motan soilik. Arrantzarako
tarte debekatuak dituzten arro irekietan, debeku hori errespe-
tatu beharko da aipatu tarte horietan.

Eskura daitezkeen baimenak
u Arrantzale eta denboraldiko baimen-kopurua: 12 baimen,

gehienez; harrapatu eta eramateko modalitatean gehienez
ere 5 baimen emanen dira.

nekoa erabiltzea, eta, oro har, Nafarroako ibai guztietan, larba,
pupa edo ninfak edo bertako faunakoak ez diren espezieak.

u Ibaia beitaz ereitea arrantzatu aitzin edo arrantzatu bitartean,
beita gisa amuan sartuta ez dauden boilieen erabilera barne.
Entrenamendu fasean dauden arrantzaleei baizik ez zaie bai-
menik emanen ziprinidoen eremuko tarteetan ibaia beitaz
ereiteko, betiere arrantzale federatuak badira eta Nafarroako
Arrantza Federazioaren eta bertan federatutako kluben urteko
egutegiaren barreneko kirol-lehiaketetan bada.e

Arrainak eduki, garraiatu eta merkaturatu

Nafarroan arrantzarako debekualdiak dirauen bitartean, ez da
zilegi izanen debekuan diren espezieak eduki, garraiatu, merka-
turatu eta jatea, legez arrantzatua dela frogatzen duen doku-
mentazioa ez baldin badute aldean.

Debekatua dago espezie guztietako arrainak merkaturatzea,
salbu eta denboraldiko lehen izokina.

Zilegi da foru-agindu honen arabera arrantzatzen ahal diren espe-
zie exotiko inbaditzaileen aleak eduki eta garraiatzea, betiere
arrainak hilik badaude eta desagerrarazteko toki egoki batean
uzteko asmoz edo autokontsumorako harrapatzen badira.e

Izokin arrantzatze tartea Bidasoa ibaian

Izokin arrunta eta baldintza hidrauliko desegokietan dauden gai-
nerako espezieak babesteko asmoz, honako arau hauek ezarri
dira Bidasoa ibaiaren izokin-tartean arrantza egiteko:

u Basozaintzak egiaztatzen badu uraren baldintzak direla-eta
(ibaiko ura uherregia izatea, esate baterako) espezieen osota-
suna arriskutan egon daitekeela, izokin-tartean koilararekin eta
deboiarekin arrantzatzea debekatuko da aldi baterako, eta
debekuari dagokion seinalea jarriko da urak espezieentzako
arriskurik ez duela bermatu arte.

u Basozaintzak ikusten badu “Las Nazas” alderdian 24 ordutik
gorako epean Irun-Endarako zentralaren presaren gainaldetik
urak ez duela gainezka egiten presa txikiaren eskuineko erdial-
dean (erdiko uhartearen eta ibaiaren eskuineko ertzaren arte-
an), arrantzatzea debekatu eginen da aldi baterako, presa txiki
horretatik hasi eta Irun-Endarako zentraleko karga-biltegiaren
hustubideraino. Basozaintzak aldi baterako debekua adieraz-
ten duen seinalea jarriko du; debekua 24 ordutik gorako den-
bora tarte batean ura eskuin aldeko presaren gainaldetik berri-
ro dabilela egiaztatu artekoa izanen da.
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Arrantzarako ordutegia

u Martxoan eta apirilean, 7:00etatik 21:00etara.
u Maiatzean, ekainean eta uztailean: 6:30etatik 22:30era.

Izokin-tartean, 7:00etatik 21:30era. 
u Abuztuan, 7:00etatik 22:00etara. 
u Irailean eta urrian, 7:00etatik 20:00etara. 

u Urteko gainerako egunetan, eguzkia atera baino ordu bat
lehenago has daiteke arrantzan, eguzkia sartu eta ordubete
pasatu arte (betiere, ordu ofizialaren arabera, 06:00etatik
24:00ak bitarte), salbu eta Carp Fishing modalitateko kirol- lehia-
ketetan, lehiaketa horrek bere ordutegia izanen baitu.

Karramarroak harrapatzeko ordutegi berezia:

u Martxoan eta apirilean: 7:00etatik 21:30era. 
u Maiatzean, ekainean eta uztailean: 6:300etik 22:00etara. 
u Abuztuan, irailean eta urrian: 7:00etatik 21:30era.
u Urteko gainerako egunetan, eguzkia atera baino ordu bat lehe-

nago has daiteke arrantzan, eguzkia sartu eta ordubete pasatu
arte.

u Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta erama-
teko barrutiak: 16:00etatik 21:00etara.

Idoi eta urtegietako urak

Zer ibilgutan isurtzen duten ura, haien arrain-eskualdeko araudi
bera bete beharko du ur hauetan egiten den arrantzak. Arro
endorreikoen edo itxien kasuan, ibilgu hurbileneko araudi bera.
Esako urtegia ziprinidoen eremutzat jotzen da.
Urtegien, ureztatzeko idoien eta antzekoen kasuan, bildutako
uren inguruko perimetrora sartzea ur horien titularrari dagokion
eskubidea da, eta, horregatik, bere esku du sartzeko baimena
edo debekua ematea. Arrantzarako eskubidea, beraz, jendea-
rentzako sarrera-eskubidearen ondotik heldu da.

Arrantzaren kudeaketari begira eskubide pribatuak

dituzten urak

Nafarroako Errege Bardeako natura-parkean eta Lorko aintzi-
ran, hango Arrantza Kudeatzeko Plan Teknikoari jarraikiz eginen
da arrantza.

Mugaldeko ibai-tarteetan arrantzatzea

Frantziarekin nahiz alboko autonomia-erkidegoekin muga egi-
ten duten ibai-tarteetan, arrantzaleak Nafarroako Foru Komu-
nitatean indarrean dauden arauak eta baldintzak bete beharko
ditu, betiere arrantza Nafarroan egiten bada.

u Baimenak erreserbatzeko hasiera-data (kopuruen arabera):
- Hiru baimen apirilaren 16tik aitzina.
- Hiru baimen gehiago maiatzaren 2tik aitzina.
- Bost baimen gehiago maiatzaren 15etik aitzina.

Denboraldia luzatuz gero, hiru baimen gehigarri izanen dira
(soilik arraina harrapatu eta askatzeko modalitatean).
- Izokin-tartean baimenak: Izokin-tartean arrantzatu ahal iza-
teko beharrezkoa da eguneko baimen berezia izatea, pertso-
nala eta besterenezina, egunean 100 baimen izanen dira guzti-
ra izokin-tarterako.
- Baimenak erreserbatzeko hasiera-data apirilaren 9a izango da. 

Baimenak tramitatzea

Telefono bidezko arreta - 012 InfoNavarra
u 012 telefonoa, Nafarroatik edo telefono finkoetatik egindako

deietarako.
u 948 012 012 telefonoa, Nafarroatik kanpo edo telefono 

mugikorretatik egindako deietarako.

Telefonoa aktibo egonen da astelehenetik ostiralera 8:00etatik
19:00etara. Operadoreak zure nortasun agiriaren zenbakia eta
arrantzarako lizentziaren zenbakia eskatuko dizkizu.

Internet

Honen bitartez: www.permisopesca.navarra.es
Egunero eta edozein ordutan erabilgarri.
Eman beharreko urratsak:

u 1. urratsa: Salmonidoen goiko eremuan edo izozkin-tartearen
artean aukeratzea beharrezkoa da.

u 2. urratsa: zein arrotan egin nahi den arrantza aukeratu
(Salmonidoen goiko eremuan arrantza egitekoaren kasuan),
edo egun zehatz bat aukeratu, eta sistemak jakinaraziko du
zein arro dauden erabilgarri horietako bat aukeratzeko.

u 3. urratsa: sistemaren aitzinean identifikatu, BAIMENA ES-
KATU botoia sakatuta.

u 4. urratsa: arrantzara zein egunetan joan nahi duen erabaki;
egutegi bat egonen da horretarako, eta horretan aurretik
aukeratutako arroan egun bakoitzerako dauden baimenak
ikus daitezke. Halaber, arrantza-modalitatea ere aukeratu
beharko du: arraina harrapatu eta eramatekoa, edo harrapatu
eta askatzekoa.

u 5. urratsa: ibaira beste arrantzaleekin joateko, gehienez ere
lau lagun gehitu daitezke egun eta arro bererako. Horreta-
rako, pertsona horien NAN (edo baliokidea) beharko da, baita
lizentzien zenbakiak ere.

u 6. urratsa: sistemak baimen bat sortuko du, eskatzaileak
inprima dezakeena. Aukeran, mugikorraren eta/edo posta
elektronikoaren bidez ere bidal daiteke mezua.
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Ontzitik arrantzatzea

Baimenduta dago ontzitik arrantza egitea; arrantza-modalitate
horri arrantzarako araudi orokor osoa ezarriko zaio. Nolanahi
ere, Nafarroako ur kontinental nabigagarrietan baizik ezin da
egin arrantza mota hori, ibai-arroaren ardura duen erakundeak
ezarritako arau eta baldintzei jarraikiz.

Zilegi da bainuaren osagarriak diren flotazio bitarteko edo
tresnekin (ahateak edo katamaran-ahatea) arrantzan egitea ur
jabari publikoaren eremuetan, haietan bainatzea debekatuta
ez badago (bainuaren osagarriak diren tresnak erabiltzeko ez
da erantzukizuneko aitorpenik aurkeztu behar).

Oro har arrantzarako debekua duten tokiez gain, ez da zilegi
ontzitik arrantzan egitea, ez eta bainuaren osagarriak diren flo-
tazio bitartekoekin ere (ahateak edo katamaran-ahatea) toki
hauetan:

u Ebro ibaia: Soto de las Norias natura-lekunearen (EN-11)
goiko mugatik eta uretan behera Soto de la Mejana natu-
ra-lekunearen (Soto de Traslapuente natura-lekunea barne)
beheko mugara arteko ibai tartean.

u Laguna de Dos Reinos (EN-13) natura-lekunea, Figarol.

u Badina de Escudera (EN-8 eta natura-lekunetik kanpoko ere-
mua), Alesbes.

u Corellako Estanca.

u Valdelafuenteko idoia, Tutera.

u Las Estanquillas idoia, Cintruenigo.

u Cintruenigoko Estanca.

u Arradako urmaela.

u Lezkadi edo ezpata-belarren inguruan.

Zebra muskuiluaren eta didymoaren kontrola

Nafarroako Foru Komunitateko ur masetan zebra muskuilua-
ren (Dreissena polymorpha) ondoriozko infekzioa prebenitze-
ko eta zabal dadila saihesteko, arrantza tresnak kontu handiz
garbitu eta lehortu beharko dira, baita ur konfederazioek ezar-
tzen dituzten arau guztiak bete ere.

Bereziki desinfektatu beharko dira feltrozko zolak dauzkaten
botak.

Didymo edo harriko mukia izeneko alga inbaditzailea
(Didymosphenia geminata) Nafarroako uretan ugal ez dadin,
debekatzen dira euskarri gisa feltrozko zola duten galtza-botak
edo edozein oinetako, Nafarroan arrantzatzeko.

Arrantzako kirol-lehiaketak

Nafarroako Arrantza Federazioak sustatzen edo babesten
dituen arrantzako kirol-lehiaketak (Departamentuak baimendu-
takoak badira) Ehiza eta Arrantzaren web-orrian iragarriko dira:

www.pesca.navarra.es

Lehiaketak egiten diren egunetan, lehiaketatik kanpoko arran-
tzaleek ezin izanen dute arrantzarik egin tarte horretan.

Kirol-eremuen kokapena arro bakoitzaren barruan zehaztuta
dago liburuxka honen arrantzarako uren zonifikazioaren ata-lean.

Arrantzan ikasteko eskola

Nafarroako Arrantza Federazioak, arrantzaleen elkarteek, tokiko
entitateek edo Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki
Administrazioko Departamentuak sustatzen dituzten hezkuntza
jardueretarako baizik ez da erabiliko, arraina harrapatu eta aska-
tzeko arrantza mota eginez, betiere Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren 
baimena badute.

Arrantzan ikasteko eskolaren kokapena Baztan-Bidasoa arroen
atalean dago zehazturik (29. orrialdea).

Arraina harrapatu eta askatzeko arrantzarako 

baldintzak

u Sare ez-metalikoa duen hargailua erabili beharko da nahitaez,
eta gomendatzen da sare horrek korapilorik ez izatea eta
harrapatutako arrainak, ahal dela, uretan bertan maneiatzea,
haiei kalte ez egiteko.

u Harrapatutako arrain guztiak berehalaxe itzuli behar dira 
uretara. Harrapatzean hiltzen direnak ere uretara botako dira.
Bizirik dauden arrainak bizirik irauteko berme osoz itzuliko
dira. espezie exotiko inbaditzaileetako arrain guztiak hil egin
behar dira nahitaez, baita ortzadar-amuarrainak eta urre-arrai-
na ere.

u Arraina harrapatu eta askatzeko arrantzarako tarteetan 
arrantzaleak ezin izanen du arrainik aldean eraman, ez eta
beste leku batzuetan harrapatutakoak ere.

u Salmonidoen eremuan, apeu artifizialak erabiliz bakarrik 
egi-ten ahalko da arrantzan, gehienez ere hiru apeu artifizial
erabiliz aparailu bakoitzean, eta haietako bakoitzean amu soil
bakarra, garranga gabea. Arrantza-koilaran, arrain artifiziale-
tan, biniloetan eta abarretan, amu arrunt bakar bat jartzen
ahalko da, garranga gabea. 
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Izokina

u Zonifikazioa: Bidasoa ibaiaren izokin-tartean baizik ezin da
harrapatu izokina. 

u Izokin-tartean arrantzatu ahal izateko, Nafarroako arrantza-
baimena izateaz gainera, beharrezkoa da eguneko baimen
berezia izatea, pertsonala eta besterenezina. Baimena
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko
Departamentuak emanen du, Internet edo telefono bidez
(ikus 7. orrialdea).

u Arrantza-denboraldia: apirilaren 15etik maiatzaren 27ra, 
eta ekainaren 14tik uztailaren 31ra (aipatutako egunak
barne). Denboraldia itxiko da 66. alea harrapatzen den unean
edo, kopuru hori harrapatzera iritsiko ez balitz, uztailaren 31n.

Negu bat baino gehiagoko izokinak babesteko, kupo osotik
kalkulatu da zenbatek izan behar duten negu batetik gorako
izokin: 16 hain zuzen. Negu bat baino gehiagoko 12. izokina
harrapatu eta biharamunetik (negu batetik gorako izokin
kupoaren %80), arrantzarako 7 eguneko debekualdia jarriko
da, eta, egun horiek igarota, berriz harrapatzen ahalko da izo-
kina. Debekualdi hori arrantza-denboralditik kanpo gertatzen
bada, arrantza-denboraldia berriz hasten denean ezarriko da
debekualdia, 7 eguneko debekualdia osatu arte. Ondorio
horietarako, 70 zentimetrotik gorako izokina hartuko da
negu batetik gorakotzat.

Aipatu arrantza-denboratik kanpo, debekatuta dago edozein
espezie arrantzatzea izokin-tartean.

u Arrantza-egunak: aste guztia, salbu eta jaiegun ez diren
astearteak.

u Neurria: 40 zentimetro gutxienez.

u Beitak: debekatuta daude beitei buruzko atalean aipatu dire-
nak, eta, halaber, debekatuta dago beita naturala erabiltzea
maiatzaren 31ra arte, egun hori barne.

u Amuak: beita naturalerako amuek 13 mm-ko edo gehiagoko
luzera izanen dute aurrealdean, oinetik amuaren puntaraino
neurtua, eta 14 mm-ko zabalera oinean. Euli-arrantzarako
amuek 7 mm-ko edo gehiagoko luzera izanen dute aurreal-
dean, oinetik amuaren puntaraino neurtua, eta 8 mm-ko
zabalera oinean. Atxamarten kasuan, multzoaren tamaina
ezin da amu arruntentzat adierazitakoa baino txikiagoa izan.
Koilarek gutxienez 7 cm-ko luzera izanen dute, goiko zirrin-
dolatik amuaren makurduraraino neurtua (ikus 12. orrialdea,
amuen neurriei buruzkoa).
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Hargailua

Arrainei, oro har, eta arrantzatuak izateko legezko neurrira iris-
ten ez diren edo gainditzen ez duten arrainei (uretara itzuli
beharrekoak) kalterik ez egiteko, arrantza-ekintza guztietan
hargailuak erabiltzea gomendatzen da. Hargailuak kautxuzkoa
edo nylonezkoa izan beharko luke, korapilorik gabekoa.

Salbuespeneko neurriak

Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari
nagusiaren ebazpen baten bidez, salbuespen gisa, arrantza-
denboraldiak eteten ahalko dira, ingurumeneko baldintzek
arrain populazioak arrisku larrian jartzen badituzte edo depar-
tamentuko kudeaketa-teknikariek eskaturik.

Amuen tamaina

12
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Salmonidoen goiko eremua 

u Salmonidoen goiko eremuan baimendutako edozein espe-
zie harrapatzeko, Nafarroako arrantzarako lizentziaz gain,
beharrezkoa da eguneko baimen berezia izatea, pertsonala
eta besterenezina, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Toki Administrazioko Departamentuak emana, Internetez
edo telefonoz (ikus 7. orrialdea).

u Salmonidoen goiko eremurako arrantza-denboraldian eta
arraina harrapatu eta askatzeko arrantza motan soilik, 16
urtetik beherakoek ez dute baimen hori beharko arrantzan
egiteko, arro guztietako hirigunearen barreneko ibai-tartee-
tan, ez eta, segurtasun arrazoiengatik, Arakil ibaiak Altzania
ibaiarekin bat egiten duen tokitik Urdiaingo errotako presa
arteko tartean ere. 

u Arrantzaleak arrantza egunetan lortzen dituen arrainen berri
eman beharko dio Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Toki Administrazioko Departamentuari, dela Interneteko
inkestak betez, dela behar bezala betetako baimenak postaz
itzuliz.

u Arraina harrapatu eta eramateko arrantza mota egiten dute-
nek nahitaez eraman beharko dute aldean ibai-txartela
arrantza-egunean. Txartel horretan idatziko dute arrantza
egunetan zenbat amuarrain harrapatu dituzten, amuarrainak
hartu eta berehala, eta arrainaren tamaina eta ordua apun-
tatu, basozainek eta bestelako agintaritzaren agenteek
tokian-tokian egiten duten kontrolerako. Ibai-txartel hori 61.
orrian edo Ehiza eta Arrantzaren web-orrian aurki daiteke:
www.pesca.navarra.es

u Zonifikazioa: libre da amuarraina harrapatzea Salmonidoen
Goiko Eremu guztian, salbu eta Bidasoa ibaiaren izokin-tar-
tean eta debekua duten eremuetan. Ega, Arakil-Larraun,
Ultzama, Irati-Erro eta Ezka-Zaraitzu ibaien arroetako salmo-
nidoen goiko eremuko tarteak debekatuta egonen dira.

u Arrantza-denboraldia: maiatzaren 1etik ekainaren 30era.
Uztailaren 15era arte luzatu ahal izanen da soilik denboral-
dian arrantzatzeko baldintzak desegokiak direlako, edo uztai-
laren erdialderako emarien eta tenperaturen aurreikuspenak
bereziki kontrakoak ez badira arrainen populazioetarako.
Luzapena egonez gero, Ehiza eta Arrantzaren web-orrian
emanen da horren berri ekainaren 15a aurretik.

u Arrantza-egunak: asteko egun guztiak, jaiegun ez diren
astearteak izan ezik.
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u Tresnak: kanabera bakarra arrantzaleko.
u Arrain-kopurua: gehienez ere izokin bat arrantzale bakoi-

tzeko eta eguneko. Debekatuta dago ugalketa egina duten
izokinak, “zancados” deituak, harrapatzea.

u Jatorriaren ziurtagiria: eduki, garraiatu eta saltzeko (bai-
menduta dago denboraldiko lehenengo izokina soilik 
saltzea), izokin bakoitzak jatorriaren ziurtagiria beharko du,
eskualdeko basozaintzak luzatua (harremanetarako tel.:
608245812 edo 686504063).

u Arrantzarako gehieneko denbora hogei minutukoa izanen
da, betiere beste arrantzaleren bat baldin bada txandaren
zain. 

u Mikromarka jarrita duen izokin bat harrapatuz gero, arran-
tzaleak hura atxikita dagoen buru puska eman beharko dio
eskualdeko basozaintzari, jatorriaren ziurtagiria egiteko
unean.

Itsas amuarraina

u Zonifikazioa: Bidasoa ibaiaren izokin-tartean baizik ezin da
harrapatu izokina. Tarte horretan debekatuta egonen da ibai
amuarraina arrantzatzea. 

u Izokin-tartean arrantzatu ahal izateko, Nafarroako arrantza-
baimena izateaz gainera, beharrezkoa da eguneko baimen
berezia izatea izozkinaren kasuan bezalakoa. 

u Arrantza-denboraldia: izozkinaren denboraldia eta arrantza
egunak berak izango dira.

u Neurria: 35 zentimetro gutxienez, eta 50 zentimetro gehie-
nez.

u Beitak eta tresnak: izozkinaren berak.

u Amuak eta aparailuak: beita naturalerako amuek gutxienez
25 mm-ko luzera izanen dute guztira, eta 9 mm-ko zabalera
oinean (ikus 12. orrialdea, amuen neurriei buruzkoa).

u Arrain-kopurua: Itsas amuarrain bakarra arrantzaleko eta
eguneko.

u Jatorriaren ziurtagiria: eduki eta garraiatzeko, arrain bakoi-
tzak jatorriaren ziurtagiria beharko du, eskualdeko baso-
zaintzak emana.

Ibai-amuarraina

u Zonifikazioa: Nafarroan ibai-amuarrainak arrantza daitezke
salmonidoen goiko eremuko uretan (izokin-tartean izan ezik)
eta salmonidoen eremu mistoan.
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u Tresnak: kanabera baizik ez da onartuko, eta bat bakarra
arrantzalearen eskura; ordezko bat eraman daiteke, aparai-
lua muntatuta duela.

u Amuak eta aparailuak: debekatuta dago atxamarta bat
baino gehiago edo hiru amu arrunt baino gehiago dituzten
aparailuak erabiltzea. Arrain artifizialik erabiltzen bada, atxa-
marta guztiak kendu beharko dira, bat izan ezik, edo, beste-
la, gehienez hiru amu arrunt erabili.

Ziprinidoen eremuan ibai-amuarrainen bat arrantzatzen
bada, ahalik eta min gutxien emanez itzuli beharko da 
uretara, arrantza-barrutietan izan ezik, kasu horretan 
dagokion Arrantza Kudeatzeko Plan Teknikoari jarraituko
zaio.

Aingira

u Zonifikazioa eta arrantza-denboraldia:

- Ziprinidoen eremuan: urte osoan.

- Salmonidoen eremu mistoan: apirilaren 1etik uztailaren
31ra arte, asteko egun guztietan, jai ez diren astearte-etan
izan ezik.

- Salmonidoen goiko eremuan debeku da aingira arrantzatzea.

u Neurria: 20 zentimetro gutxienez.

u Arrain-kopurua: gehienez 2 aingira arrantzale eta eguneko.

u Tresnak: arrantzale bakoitzak hiru kanabera izaten ahalko
ditu eskura, gehienez ere, ziprinidoen eremuko ur eta ibaie-
tan. Salmonidoen eremu mistoan bat bakarra izaten ahalko
da arrantzalearen eskura; ordezko bat eraman daiteke, apa-
railua muntatuta duela

Korrokoia eta platuxa

uZonifikazioa, baimenak eta arrantza-denboraldia: espezie
horiek izokinarentzat finkatutako toki eta arrantza-denboraldi
berberetan harrapatu ahal izanen dira. 

u Neurriak eta kopurua: ez da mugarik ezartzen.

u Tresnak: kanabera bakarra arrantzaleko.

u Amuak eta aparailuak: itsas amuarrainaren arrantzarako
berberak (ikus 12. orrialdea, amuen neurriei buruzkoa).

u Neurria: Ibilgu nagusietan eta bigarren mailako ibilguetan:
23 zentimetro gutxienez, eta 35 zentimetro gehienez.

u Arrain-kopurua: gehienez 2 amuarrain, pertsona eta egu-
neko. Egun horretan arraina harrapatu eta eramateko kupoa
bete duen arrantzaleak ezin izanen du jarraitu beste modali-
tate batean arrantzatzen.

u Tresnak: kanabera baizik ez da onartuko, eta bat bakarra
arrantzalearen eskura; ordezko bat eraman daiteke, aparai-
lua muntatuta duela.

u Amuak eta aparailuak: beita naturalerako amuek gutxienez
20 mm-ko luzera izanen dute guztira, eta 7 mm-ko zabalera
oinean (ikus 12. orrialdea, amuen neurriei buruzkoa).
Salmonidoen goiko eremuan ez da zilegi garrangadun amu-
rik erabiltzea (Bidasoa ibaiaren izokin-tartean salbu, bakarrik
izokina, itsas amuarraina, korrokoia eta platuxa arrantzatze-
ko). Debekatuta dago atxamarta bat baino gehiago edo hiru
amu arrunt baino gehiago dituzten aparailuak erabiltzea.
Arrain artifizialik erabiltzen bada, atxamarta guztiak kendu
beharko dira, bat izan ezik, edo, bestela, gehienez hiru amu
arrunt erabili. Amuarraina arrantzatzera doazen arrantzale
guztiek hargailua erabiltzea gomendatzen da.

Salmonidoen eremu mistoa

u Arrantzaleak arrantza egunetan lortzen dituen arrainen berri
eman ahal izanen du Landa Garapeneko, Ingurumeneko 
eta Toki Administrazioko Departamentuari, dela web-orrian
dituen inkestak betez (www.pesca.navarra.es), dela paper-
euskarrian Departamentuaren bulegoetan (Gonzalez Tablas
karrika 9, Iruñea).

u Arrantza-denboraldia: apirilaren 1etik uztailaren 31ra, abuz-
tuaren 1etik aurrera eta irailaren 30era arte soilik Irati ibaia-
ren salmonidoen eremu mistoan harrapatu eta askatzeko
modalitatean (amuarrainen arrantza intentsiborako barrutie-
tan, arrantza-denboraldia martxoaren 1etik urriaren 31ra
artekoa da).

u Arrantza-egunak: asteko egun guztiak, jaiegun ez diren
astearteak izan ezik.

u Neurria: 20 zentimetro gutxienez.

u Arrain-kopurua: gehienez hiru amuarrain arrantzale eta
eguneko. Egun horretan arraina harrapatu eta eramateko
kupoa bete duen arrantzaleak ezin izanen du jarraitu beste
modalitate batean arrantzatzen. 
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Arrain exotikoen arrantza: urre-arraina 

u Zonifikazioa eta arrantza-denboraldia:

- Ziprinidoen eremuan, espezie horiek urte osoan arrantza-
tzen ahal dira.

- Salmonidoen eremuan, amuarrainaren arrantzarako denbo-
raldi berean harrapatzen ahalko dira. 

u Neurriak eta kopurua: ez da mugarik ezartzen.

u Tresnak: arrantzale bakoitzak hiru kanabera izaten ahalko
ditu eskura, gehienez ere, ziprinidoen eremuko ur eta ibaie-
tan. Salmonidoen eremuan bat bakarra izaten ahalko da
arrantzalearen eskura; ordezko bat eraman daiteke, baina
aparailurik gabe.

u Hiltzea: arrantzatuko diren urre-arrainak arrantzatu eta une
horretan bertan hil beharko dira.

Arrain exotiko inbaditzaileak arrantzatzea: 

karpa, perka amerikarra edo black-bass, lutxoa,

alburnoa, silurua, arrain katua eta amuarrain 

ostadarra 

u Zonifikazioa: ziprinidoen eremuan bakarrik da zilegi arran-
tza, salbu eta perka amerikarra edo black-bass delakoa,
Itoizko urtegian ere arrantza baitaiteke amuarraina salmoni-
doen goiko eremuan harrapa daitekeen egun eta baldintza
beretan.

u Arrantza-denboraldia: espezie horiek urte osoan arran-
tzatzen ahal dira.

u Neurriak eta kopurua: ez da mugarik ezartzen.

u Tresnak: arrantzale bakoitzak hiru kanabera izaten ahalko
ditu eskura.

u Hiltzea eta garraiatzea: arrantzatutako aleak, harrapatu eta
une horretan bertan hil beharko dira. Halaber, edukitzea eta
garraiatzea baimentzen da, arrainak hilda badaude, betiere
autokontsumorako edo desagerrarazteko toki batean uzteko
badira.

19

Loina

u Zonifikazioa eta arrantza-denboraldia:

- Ziprinidoen eremuan: urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra
arte eta uztailaren 1etik abenduaren 31ra, egun guztietan.
Apirilean, maiatzean eta ekainean debekatuta dago espe-
zie hori harrapatzea, kirol-lehiaketetan izan ezik. Halakoe-
tan, arrainak ahalik eta min gutxien emanez itzuli behar
dira uretara.

- Salmonidoen eremu mistoan: uztailaren 1etik 31ra arte, jai
ez diren astearteetan izan ezik.

- Salmonidoen goiko eremuan debeku da loina arrantzatzea.

u Neurria: 12 zentimetro gutxienez. 

u Arrain-kopurua: 20 ale arrantza eta eguneko, salbu eta
kirol-lehiaketetan.

u Tresnak: kanabera baizik ez da onartuko. Arrantzale bakoi-
tzak hiru kanabera izaten ahalko ditu eskura, gehienez ere,
ziprinidoen eremuko ur eta ibaietan. Salmonidoen eremuan
bat bakarra izaten ahalko da arrantzalearen eskura; ordezko
bat eraman daiteke, aparailua muntatuta duela.

Barboa, tenka, txipa eta zarboa 

u Zonifikazioa eta arrantza-denboraldia:

- Ziprinidoen eremuan, espezie horiek urte osoan arrantza-
tzen ahal dira.

- Salmonidoen eremuan, amuarrainaren arrantzarako denbo-
raldi berean harrapatzen ahalko dira. Ez da zilegi zarboa
harrapatzea Kantauriko arroetan.

u Neurria: barboak 18 zentimetro gutxienez eta tenkak 15
zentimetro gutxienez. Txipek eta zarboek ez dute neurri
mugarik izanen.

u Arrain-kopurua: ez da mugarik ezartzen.

u Tresnak: arrantzale bakoitzak hiru kanabera izaten ahalko
ditu eskura, gehienez ere, ziprinidoen eremuko ur eta ibaie-
tan. Salmonidoen eremuan bat bakarra izaten ahalko da
arrantzalearen eskura; ordezko bat eraman daiteke, baina
aparailurik gabe.
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harrapatu eta eramateko barrutiaksalbu; horietan denboraldia
ekainaren 15etik urriaren 15era bitartekoa izanen da.

u Ordutegia, hilabetearen arabera:
– Martxoan eta apirilean: 07:00etatik 21:30era.
– Maiatzean, ekainean eta uztailean: 06:30etik 22:00etara.
– Abuztuan, irailean eta urrian: 7:00etatik 21:30era.
Urteko gainerako egunetan, eguzkia atera baino ordu bat
lehenago has daiteke, eta sartu ondotik ordu bat pasatzen
denean utzi beharko da.

u Hiltzea: harrapatutako karramarroak ez dira uretara itzuliko,
eta arrantza-tartea utzi aurretik hil beharko dira. Edukitzea
eta garraiatzea baimentzen da, karramarroak hilda badaude,
betiere autokontsumorako edo desagerrarazteko toki bate-
an uzteko badira.

u Tresnak: karramarroa salabardoz baizik ezin da harrapatu.
Arrantzale bakoitzak gehienez ere zortzi salabardo erabil 
ditzake, karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu
eta eramateko barrutiak izan ezik; horietan arrantzale bakoi-
tzak gehienez hiru salabardo eraman ahal izanen ditu.
Salabardo bakoitzean etiketa jarriko da, eta, bertan, arrantzale-
aren izena, bi deitura eta nortasun agiri nazionalaren zenbakia.

Karramarro exotikoak harrapatzeko zonifikazioa

Oharra: Ondorengo orrialdeetan ageri diren arrantza-arroetako
barrutiek arrantzari, oro har, eragiten diote, ez, ordea, padure-
tako karramarroari eta karramarro seinaledunari. 
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Paduretako karramarroa eta karramarro seinaleduna

u Zonifikazioa: zilegi da karramarroa harrapatzea ondoko ibai
eta tarte hauetan:

- Ebro ibaia: ibilgu nagusian, eta Lodosatik Arnedorako
errepide nazionaleko zubitik behera ura Ebron isurtzen
duten ibai adarretan; eta ibai horrek zeharkatzen dituen
udalerri guztietako ureztatzeko erreten eta ubideetan.

- Ega ibaia: ibilgu guztian eta adarretan, Alloko zentraletik
Ebro ibaiarekin bat egin arte, ureztalurretako erreten eta
ubideak barne direla. 

- Arga ibaia: ibilgu guztian eta adar guztietan, Larragako
zubitik Aragoi ibaiarekin bat egin arte, ureztatzeko errete-
nak, ubideak eta uberkak barne direla. 

- Zidakos ibaia: ibilgu guztian eta eskuinaldeko adarretan,
ureztatzeko ubide eta erretenak barne, Puiuko eta Tafa-
llako mugatik Aragoi ibaiarekin bat egin arte. 

- Aragoi ibaia: ibilgu guztian eta ibaian behera ezkerraldeko
adarretan, Galipentzuko Arribako presatik Zarrakazteluko
mugaraino, eta ur guztietan, Galipentzu eta Zarrakaztelu
arteko mugatik Ebro ibaiarekin bat egin arte, ureztalurreta-
ko erreten eta ubideak barne direla.

Barnean gelditzen da idoi, aintzira eta urtegietan egiten den
arrantza, hura zilegi den ibai tarte edo adarren arroetan,
hurrengo aintzira eta idoietan izan ezik:

- Salobreko edo Las Cañasko urtegia (RN-20 ).

- Juncaleko aintzira (RN-23).

- Pitillasko aintzira (RN-27).

- Agua Saladako idoia (RN-34).

- Pulguerko idoia (RN-35).

- Dos Reinosko aintzira (EN-13).

- Valdelafuenteko idoia.

- Cardeteko idoia (ez da zilegi arrantzan egitea idoiaren men-
debaldean).

Halaber, zilegi da espezie horiek harrapatzea karramarro exo-
tikoak modu kontrolatuan harrapatu eta eramateko barrutiak.
Barruti bakoitzerako ezarritako mu-gekin. 

Ur horietatik kanpora, debekatuta dago karramarroa harrapa-
tzea.

u Harrapaketarako denboraldia, kopurua eta neurriak:
karramarroa urte osoan harrapatu ahal izanen da kopuru eta
neurri mugarik gabe, karramarro exotikoak modu kontrolatuan
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u Arrain-kopurua: gehienez 7 amuarrain arrantzale eta eguneko.
u Neurria: 20 zentimetro gutxienez.

Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta

eramateko barrutiak: tresnak, denboraldia eta orduak

u Espeziea: karramarro seinaleduna eta paduretako karramarroa.
u Tresnak: arrantzale bakoitzak gehienez 3 salabardo, guztiak izen

eta bi abizenekin eta NAN edo baliokidearekin identifikatuta.
u Arrantzale bakoitzak gehienez 50 m-ko tartea hartu ahal izanen

du bere salabardoentzat, eta beste arrantzale baten salabardo-
ekiko gutxienez 25 m-ko tartea utziko du.

u Arrain-kopurua: ez dago gehieneko mugarik eguneko eta
arrantzaleko.

u Neurria: ez da finkatu harrapatutakoaren gutxieneko neurririk.
u Arrantza-denboraldia: ekainaren 15etik urriaren 15era, asteko

egun guztiak, jaiegun ez diren astearteak izan ezik. 
u Ordutegia: 16:00etatik 21:00etara. 

Arrantza-barrutietarako baimenak ematea

Arrantza-barrutietarako baimenak barrutiak administratuko dituz-
ten arrantzaleen elkarte esleipendunek emango dituzte:

u Lizarrako Kirol Ehiztarien eta Arrantzaleen Elkartea

La Corte karrika 17-19. 31200 Estella-Lizarra. Tel. 948 550779
- Zudairiko arrantza barruti naturala, Urederra ibaian.
- Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta era-

mateko Ega ibaiko barrutia, Ega ibaian.
- Arintzanoko arrantza intentsiborako barrutia, Ega ibaian.

u Iruñeko Kirol Ehiztarien eta Arrantzaleen Elkartea

Estafeta karrika 33 - 1. eskuin. 31001 Iruñea. Tel. 948 227711
- Esako arrantza intentsiborako barrutia, Aragoi ibaian.
- Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta era-

mateko Asiaingo barrutia, Arakil ibaian.
- Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta era-

mateko Esako barrutia, Aragoi ibaian.

u Arga ibaiko Kirol Arrantzaleen Kluba 

Labayen doktorearen karrika, 16 etxabea. 31012 Iruñea.
Tel. 948 196261
- Eugiko arrantza barruti naturala, Arga ibaian.
- Uharteko arrantza intentsiborako barrutia, Arga ibaian.
- Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta era-

mateko Uharteko barrutia, Arga ibaian
- Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta era-

mateko Soraurengo barrutia, Ultzama ibaian
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uBarruti batean arrantzan aritzeko, arrantzarako administrazio
lizentziaz landa, barrutia administratzen duen arrantzaleen
elkarteak emandako baimen pertsonala ere beharko da.

u Baimenaren erabiltzaileak barrutiko buzoietako batean utzi
behar du baimena, fitxako datu guztiak jarri eta gero.

u Barrutietako arrantzaleek derrigor erabili beharko dituzte eza-
rriko diren aparkatzeko eremuak. 

Tasak

Amuarraina: Arrantza barruti naturala eta intentsiboko barrutia
- Arraina harrapatu eta eramatekoa: 12€
- Arraina harrapatu eta askatzekoa 6€
- Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta era-

mateko barrutia: 6€
- Tasa murriztua: 6 €
Barrutietako elkarte administratzailek, Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren
aurretiazko baimenarekin, arrantzale federatuei, 65 urtez goiti-
koei, 16 urtez beheitikoei eta ongintzako elkarteek antolatuta-
ko jardueretan parte hartzen duten beste pertsona talde ba-
tzuei tasa murriztua aplika diezaiekete, arrantza gizartean
zabaltzeko asmoz.
Eguneko baimenarekin amuarrain harrapaketako eta askeko
barrutietan barruti guztian arrantzatu daiteke (nahiz harrapatu
eta askatu ataletan edo erauzte ataletan) baina aukeratutako
modalitatea beti errespetatuz.
Barrutiaren barreneko edo barrutiarekin muga duten udalerri edo
kontzejuetako herritarrak hartuko dira bertakotzat, baita ibaiko
izokin-tartean dauden sozietate federatuetako kideak ere.
Arrantza intentsiboko barrutietan, asteazkenetan, 65 urtez 
goitikoek, 16 urtez beheitikoek eta arrantzale federatuek izanen
dute lehentasuna.

Amuarrainen arrantza-barrutiak: harrapaketarako denbo-

raldia, kopurua eta neurriak

Amuarrainen arrantza barrutia naturalak
u Arrantza-denboraldia: maiatzaren 1etik ekainaren 30era arte,

jai ez diren astearteetan izan ezik.
u Arrain-kopurua: gehienez 2 amuarrain arrantzale eta egune-

ko.
u Neurria: 23 zentimetro gutxienez, eta 35 zentimetro gehie-

nez.
Amuarrainen arrantza intentsiboko barrutiak
u Arrantza-denboraldia: martxoaren 1etik urriaren 31ra arte, jai

ez diren astearteetan izan ezik.
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Arrantza-barrutiak
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- Baztan-Bidasoa arroa

- Oria-Urumea arroa

- Arakil-Larraun arroa

- Arga-Ultzama arroa

- Irati-Erro arroa

- Ezka-Zaraitzu arroa

- Ega-Urederra arroa

- Aragoi ibaiaren arroa

• Salmonidoen eremua

• Ziprinidoen eremua

Arrantzarako uren zonifikazioa

Arrantzarako arroak salmonidoen goiko eremuan

24

Ibaiak eta Arroak



u Zorribenta erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Biureta erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

Araubide bereziak duten urak

Aldi baterako debekuko tarteak

u Leurtzako urtegia.

u Baztan-Bidasoa ibaia: Giltxaurdiko zubitik Opokako presa-
raino, Elizondon. 

u Bidasoa ibaia. Banaketa-ubideak: debekatuta dago Bida-
soa ibaiaren banaketa-ubide guztietan arrantza egitea,
Bertizko Jaurerriaren (Oronoz-Mugairi) zubitik beheiti. 

Salmonidoen goiko eremua

Ibilgu nagusia

u Baztan-Bidasoa ibaia: Arizkunen Aranea errekarekin bat egi-
ten duenetik Gipuzkoarekiko mugaraino, Endarlatsan.

Bigarren mailako ibilgua

u Baztan-Bidasoa ibaia: Izpegin sortzen denetik, Arizkunen
Aranea Errekarekin bat egiten dueneraino, eta erreka eta
ibaiadar guztiak.

u Aritzakun-Urritzate ibaia: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Orabidea ibaia (Ugarana): ibai osoa eta horren ibaiadarrak.
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SALMONIDOEN EREMUA

Baztan-Bidasoa



u Onin erreka: Arbozta errekarekiko elkargunetik uretan gora
dauden ibai guztia eta horren adarrak, Arbozta erreka eta
horren adarrak barne. 

u Zumeldi erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Ibardin erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Zalain erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Montoia erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Barraka erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Orabidea ibaia: Bizubietatik (Indartea eta Sastrenea erreken
elkargunea) uretan gora dauden ur guztiak. 

u Aritzakun ibaia: Maribeltzeneko bordaren presatik uretan
gora dauden ibai guztia eta horren adarrak. 

Izokin-tartea

u Bidasoa ibaia: Berako Fundizioen presatik Nafarroak
Endarlatsan duen mugarainoko tartea..

Arraina harrapatzeko eta askatzeko tartea

u Bidasoa ibaia: Bertizko zubitik Bidasoak Donezteben Ezkurra
ibaiarekin bat egiten duen tokirainoko tartea. Luzera: 5,6 km.

u Bidasoa ibaia: Murgesko zentralaren presatik Igantziko erre-
pideko zubirainoko tartea (NA-4020). Luzera: 2,7 km.

u Ezpelura ibaia: Donamariako Bentetako presatik Ezpelurako
zubirainoko tartea (Ezkurra ibaiarekin bat egiten duen tokirai-
no). Luzera: 2,9 km.

u Ezkurra ibaia: ur emaria neurtzeko estazioa dagoen tokitik
hasi, Elgorriagako bainuetxearen ondoan, eta Doneztebeko
industrialdea hasten den arte. Luzera: 1,4 km.

Arrantzako kirol-eremuak

u Bidasoa ibaia: Bertizko zubitik Bidasoak Donezteben Ezkurra
ibaiarekin bat egiten duen tokirainoko tartea. Luzera: 5,6 km

Arrantzan ikasteko eskola

u Ezkurra ibaia: Donezteben, Ezkurra ibaiaren eta Ezpelura
ibaiaren zubietatik Bidasoa ibaira isurtzen diren tokirainoko
tartea. Luzera: 0,7 km. 

u Zia ibaia: Santo Kristo zubitik, Illekueta auzoan, Bidasoa ibai-
rainoko tartea.

u Tximista ibaia: Landaburuko eta Antsolketako presen arteko
tartea. 

u Borda ibaia: Ote kaleko zubitik Albistur kaleko zubirainoko
tartea, Lesakan barrena. 

u Endara latsa: Gipuzkoarekin muga egiten duen tarte guztia.

Debekuko tarte iraunkorrak

u Ezkurra ibaia: Eratsungo arrain-hazitegiaren presatik uretan
gora dauden ibai guztia eta horren adarrak.

u Ditxillu erreka: ibai osoa eta ibaiadarrak. 

u Anizpe erreka: ibai osoa eta ibaiadarrak. 

u Baztan ibaia: Sastre errekarekiko elkargunetik gorako tartea
Sastre erreka eta horren adarrak barne. 

u Iñarbegi erreka: Gorostapaloko ur-jauzitik uretan gora dauden
ibai guztia eta horren adarrak. 

u Elaputzu erreka: ibai osoa eta horren adarrak. 

u Legarrea erreka: ibai osoa eta horren adarrak. 

u Artzubi erreka: ibai osoa eta horren adarrak. 

u Beartzun erreka: Iruritabarren errekarekiko elkargunetik ure-
tan gora dauden ibai guztia eta bere adarrak, Iruritabarren
erreka eta haren adarrak barne. 

u Ballabarren erreka: ibai osoa eta horren adarrak. 

u Arbutz erreka: ibai osoa eta ibaiadarrak. 

u Aintsoro erreka: Ibai guztia eta horren adarrak, eta oro har
Bertizko Jaurerriaren barruko ur guztiak. 

u Marin erreka: Libusko zentraletik uretan gora dauden ibai
guztia eta horren adarrak. 

u Zeberia erreka: Ibai guztia eta horren adarrak, Bidasoa ibaia-
rekin eta horren ibaiadarrekin bat egin dueneraino, Marin ibaia
salbu. 

u Iruribieta erreka: ibai osoa eta ibaiadarrak. 

u Mendaur erreka: ibai osoa eta ibaiadarrak. 

u Arrata erreka: Ibarlako zubitik uretan gora dauden ibai guztia
eta horren adarrak. 

u Tximista erreka: Arbozta errekarekiko elkargunetik uretan
gora dauden ibai guztia eta horren adarrak, Arbozta erreka eta
horren adarrak barne. 
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u Sarasain erreka: Sarasaingo presatik gora dauden ibai-
buruetako ur guztiak. 

u Zumarrezta erreka: Onbordi errekarekiko elkargunetik ure-
tan gorako tartea, Onbordi eta horren ibaiadarrak barne. 

u Neku, Alduntzin, Isillas, Urdallue, Erroiarri eta Buru-gorri
errekak: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Artikutzako urtegia: urtegiaren ibaiadar guztiak. 

Arraina harrapatu eta askatzeko tartea

u Leitzaran ibaia: Leitzako arrain-haztegiaren presatik Astibia-
bekoa baserrirako sarbide-zubira bitarteko tartea. Luzera:
2,4 km.

Arrantzako kirol-eremua eta harrapatu eta 

askatzeko tartea

u Urumea ibaia: Goizuetako Magdalenako zubitik Isillas erre-
karekiko elkargunera bitarteko tartea. Luzera: 4,0 km.

u Araxes ibaia: Arribe-Atalluko herrigunetik uretan behera
dagoen zubitik Gipuzkoarekiko mugara bitarteko tartea.
Luzera: 4,7 km.

Salmonidoen goiko eremua

Ibilgu nagusia

u Leitzaran ibaia: Gorriztaran errekarekiko elkargunetik (hots,
Leitzatik) Leitzaren eta Gipuzkoaren arteko mugaraino.

u Urumea ibaia: Goizuetako Rezola zentralaren hustubidetik
Aranoren eta Gipuzkoaren arteko mugaraino.

u Araxes ibaia: Intza errekarekiko elkargunetik (hots, Betelutik)
Gipuzkoarekiko mugaraino.

Bigarren mailako ibilgua

u Araxes ibaia: Intza errekarekiko elkargunetik (Betelu) uretan
gorako tartea, baita Araxes ibaiarekin bat egiten duten ibai eta
erreka guztiak ere.

u Leitzaran ibaia: Gorriztaran errekarekiko elkargunetik (Leitza)
uretan gorako tartea, baita Leitzaran ibaiarekin bat egiten
duten ibai eta erreka guztiak ere.

u Urumea ibaia: Goizuetako Rezola zentralaren hustubidetik
uretan gorako tartea, baita Urumea ibaiarekin bat egiten
duten ibai eta erreka guztiak ere.

Aguas en régimen especial

Vedados temporales

u Artikutzako urtegia.
u Añarbe ibaia: Añarbeko uharkatik gora dauden ibai guztiak eta

bere adarrak (urtegia barne).
u Leitzaran ibaia: Urtoko zubitik Plazaolako presaraino

(Gipuzkoarekiko muga).

Debekuko tarte iraunkorrak

u Araxes ibaia: ibai osoa eta horren ibaiadarrak Beteluko
Irigoien auzoko zubitik uretan gora; Errazkin erreka salbu. 

u Uztegi erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.
u Errekagorri erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 
u Erasote erreka: Plazaola zubitik uretan gora eta ibaiadar 

guztiak. 
u Gorriztaran erreka: Plazaola zubitik uretan gora eta ibaiadar

guztiak. 
u Astomela erreka: Erasotik uretan gora eta ibaiadar guztiak.
u Leitzalarrea erreka (Franki): hiru ibai-buruek bat egiten duten

elkargunetik gorako ur guztiak.
u Bedaran erreka: iturburutik Leitzako zentraleraino eta erreka-

adar guztiak. 
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SALMONIDOEN EREMUA

Oria-Urumea



u Arakil ibaia: Ziordiaren eta Arabaren arteko mugatik
Urdiaingo errotaren presaraino.

Bigarren mailako ibilgua

u Arakil ibaia: Iberoko Barazpea zentralaren presatik uretan
gora Arakil ibaiarekin bat egiten duten ibai eta erreka guz-
tiak, Larraun eta Basaburua ibaiak salbu.

u Basaburua ibaia: Iturburutik Artius ibaiarekiko elkargunerai-
no (hots, Gartzaroneraino) eta Larraun ibaiarekiko elkargu-
netik (hots, Urritzatik) uretan gora Basaburua ibaiarekin bat
egiten duten ibai eta erreka guztiak.

Salmonidoen eremu mistoa

u Arakil ibaia: Urdiaingo errotaren presatik Iberoko Barazpea
zentralaren presaraino.

Salmonidoen goiko eremua

Ibilgu nagusia

u Basaburua ibaia: Artius ibaiarekiko elkargunetik (hots, Gar-
tzarondik) Larraun ibaiarekiko elkarguneraino (hots, Urritza-
raino).

u Larraun ibaia: Iribasko iturburutik Arakil ibaiarekiko elkargu-
neraino (hots, Urritzolaraino).
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Arakil-Larraun



Arrantza-barrutia

Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta

eramateko Asiaingo barrutia, Arakil, ibaian

u Irurtzunen Larraun ibaiarekin bat egiten duen tokitik Asiaingo
hodien zubirainoko sektorea. Luzera: 11,5 km.

u Eguneko baimen-kopurua, gehienez: 30 baimen arrunt.

u Larraun ibaia: Iribasko Aitzarrateta iturburutik Iribasko itur-
bururaino, eta Arakil ibaiarekiko elkargunetik uretan gora
dauden ibai eta erreka guztiak, Basaburua ibaia salbu.

Araubide bereziko urak

Aldi baterako debekuak

u Urdalurko urtegia: itxitatuko nafarroaren partean arrantza
debekatua izango da.

Debekuko tarte iraunkorrak

u Basaburua ibaia: Orokieta errekarekiko elkargunetik uretan
gorako tartea, Orokieta eta horren ibaiadar guztiak barne.

u Artius ibaia: Arrarasko arrain-hazitegiaren presatik uretan
gora ibai osoa eta horren adarrak. 

u Ibarrate Ibaia: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Larraun ibaia: Alliko presatik Electra San Miguel hustubi-
derainoko tartea.

u Goikozuloa erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Iregi erreka:  Larraun ibaiarekiko elkargunetik Errotazar erre-
karekiko elkargunerainoko tartea.

u Errekalde erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Balankaleku erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Arrateta erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Lizarrusti erreka: Abrein errekarekiko elkargunetik uretan gora-
ko tartea, Abrein erreka barne..

u Leziza erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Amurgin erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Urruntzura erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

Arraina harrapatu eta askatzeko tartea

u Larraun eta Basaburua ibaiak: Salmonidoen goiko ere-
muan egonik, debekurik ez duten tarte guztietan.
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Salmonidoen eremu mistoa

u Arga ibaia: Urdaizko Larrasoañako errotaren presatik (NA-
2337 errepideko zubitik uretan behera 100 metro) Uharteko
Urbi errekarekiko elkarguneraino (Zokorena).

u Ultzama ibaia: Ziaurrizko zentralaren presatik Soraurengo
presaraino.

u Eltzarrain ibaia: Burutaingo arrain-haztegiaren presatik
Ultzama ibaiarekiko elkarguneraino; hots, Ostitzeraino.

Salmonidoen goiko eremua

Ibilgu nagusia

u Arga ibaia: Eugiko urtegiaren presatik Urdaizko Larrasoa-
ñako errotaren presaraino (NA-2337 errepideko zubitik ure-
tan behera 100 metro).

Bigarren mailako ibilgua

u Arga ibaia: iturburutik Eugiko urtegiaren presaraino, eta
Uharten Urbi errekarekiko elkargunetik uretan gora dauden
ibai eta erreka guztiak, Urbi erreka salbu. Horrez gain,
Txulapain ibaia; iturburutik Arga ibaiarekiko elkarguneraino,
hau da Ororbiaraino. 

u Eltzarrain ibaia: iturburutik Burutaingo arrain-haztegiaren
presaraino, eta puntu horretatik uretan gora dauden ibai eta
erreka guztiak.

u Ultzama ibaia: iturburutik Ziaurrizko zentralaren presaraino,
eta puntu horretatik uretan gora Ultzama ibaiarekin bat egi-
ten duten ibai eta erreka guztiak.

u Txulapain ibaia: Horrez gain, Txulapain ibaia; iturburutik
Arga ibaiarekiko elkarguneraino, hau da Ororbiaraino.

Araubide bereziko urak

Aldi baterako debekuak

u Eugiko urtegia: debekatua itxitura duen inguru guztian eta
Sasoaran errekarekin bat egiten den tokitik Arga ibaian
beherako tartean. 

u Arga ibaia: Eugiko urtegiko presatik neurketa-estazioraino-
ko tartea, uretan behera.

u Lotzako idoia eta Itzako putzua: erabat debekatua.

36 37

SALMONIDOEN EREMUA

Arga-Ultzama

Debekuko tarte iraunkorrak

u Arga ibaia: Preseta errekarekiko elkargunetik uretan gorako
tartea, Preseta erreka eta horren adarrak barne. 

u Olazar erreka: Urtzelgo Plazuelatik gora dauden ur guztiak. 

u Sasoaran erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 

u Etxarro erreka: Leñari eta Lizartzu erreken elkargunetik ure-
tan gora dauden ibai guztia eta horren adarrak. 



u Eguneko baimen-kopurua, gehienez: 23 baimen arrunt eta 
2 bertako arrantzaleentzat lanegunetan, eta 40 baimen
arrunt larunbat, igande eta jaiegunetan.

Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta

eramateko Uharteko barrutia, Arga ibaian

u Akerretako zubitik Zokorenako presaraino (Uharte). Luzera:
8,4 km.

u Eguneko baimen-kopurua, gehienez: 30 baimen arrunt.

Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta

eramateko Soraurengo barrutia, Ultzama ibaian

u Eltzarrain eta Ultzama ibaien arteko elkargunetik Azotzerako
NA-4251 errepideko zubiraino. Luzera: 9,24 km.

u Eguneko baimen-kopurua, gehienez: 30 baimen arrunt.

u Eltzaran erreka: ibai osoa eta horren adarrak Aierdi erreka-
rekiko elkarguneraino.

u Errekabeltx erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Ultzama ibaia: N-121 errepideko zubitik (Arraizko benteta-
tik) uretan gora dauden ibai osoa eta bere adarrak.

u Zaldazain erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Ezpeleta erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

u Zazpiturrieta erreka: ibai osoa eta horren ibaiadarrak.

Arraina harrapatu eta askatzeko tartea

u Arga eta Ultzama ibaiak: salmonidoen goiko eremuan ego-
nik, debekurik ez duten tarte guztietan.

Arrantzako kirol-eremuak

u Arga ibaia: Olazar errekako Urtzelgo plazuelatik Sasoaran
errekarekin bat egiten duen tarteraino. 
Luzera: 5,9 km.

Arrantza-barrutia

Eugiko arrantza barruti naturala, Arga ibaian

u Arraina harrapatu eta askatzeko tartea: Etxarroko erreka
bukatzen den tokiaren eta Zubiriko burdinazko zubiaren
(Saigots) arteko sektorea. 
Luzera: 2,7 km. 

u Arraina harrapatu eta eramateko tartea: Eugiko presaren
azpiko neurketa-estazioaren eta Etxarro erreka bukatzen
den tokiaren arteko sektorea. 
Luzera: 3,6 km. 

- Gehieneko baimen-kopurua egunean (harrapatu eta erama-
teko edo askatzeko): aste barruan 3 harrapatzeko eta era-
mateko arrantzan, eta 5 harrapatu eta askatzekoan; astebu-
ruetan, 4 harrapatzeko eta eramateko arrantzan, eta 7 harra-
patzeko eta askatzekoan.

Uharteko arrantza intentsiborako barrutia, Arga ibaian

u Akerretako zubitik Zokorenako presaraino (Uharte). Luzera:
8,4 km.
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Salmonidoen goiko eremua

Ibilgu nagusia

u Irati ibaia: Iratiko Urtxuria eta Urbeltza ibaien elkargunetik
Agoizko Itoizko urtegiaren presaraino.

u Urrobi ibaia: Xuringoa errekarekiko elkargunetik (hots,
Aurizberritik) Itoizko urtegiraino.
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Salmonidoen eremu mistoa

u Areta ibaia: Eparozko Irurozkiko errotaren presatik Irati
ibaiarekiko elkarguneraino, hots Arripodaseraino.

u Irati ibaia: Agoizko Itoizko urtegiaren presatik Aragoi ibaia-
rekiko elkarguneraino, hots Zangozaraino.

u Erro ibaia: Urrotz Hiriko Electra Urroz-Villa presatik Irati ibaia-
rekiko elkarguneraino, hots Aoseraino.
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Irati-Erro



u Urrobi ibaia: Arrañosin eta Oiarburu erreken elkargunetik
gora dauden ur guztiak. 

u Xuringoa erreka: Done Jakue bideko ibitik uretan gora dau-
den ibai guztia eta bere adarrak. 

u Areta ibaia: Sandoain errekarekiko elkargunetik uretan gora
dauden ibai guztia eta bere adarrak, Sandoain erreka eta
haren adarrak barne.

u Larraun ibaia: erreka osoa eta horren adarrak. 

u Luzaide ibaia: Gorosgarai eta Asundegi erreken elkargune-
tik uretan gorako ur guztiak.

Arraina harrapatzeko eta askatzeko tartea

u Irati, Urrobi eta Erro ibaiak: salmonidoen goiko eremuan
egonik, debekurik ez duten tarte guztietan.

u Irati ibaia: Itoizko urtegira iristeko zubiaren eta Agoizko zen-
tral hidroelektriko zaharrerako deribazio-ubidearen arteko
tartea, zerrategi aldean. Luzera: 3,6 km.

u Irati ibaia: Aianzko ur-emaria neurtzeko estazioaren eta
Artieda eta Geretzen arteko errepideko (NA-2455) zubiaren
arteko tartea. Gutxi gorabeherako luzera: 9.7 km.

Arrantzako kirol-eremuak

u Irati ibaia: Hiriberri Aezkoako errota zaharreko presatik
Exclusa azpiko presaraino (Aribe). Luzera: 4,1 km.

u Urrobi ibaia: Arrañosin eta Xuringoa erreken elkargunetik
(Aurizberriko kanpinaren ondoan), errepideak Urrobi ibaiaren
gainean duen zubiraino, Arrietan. Luzera: 7 km.

u Erro ibaia: Tarteko zubitik hasi eta, NA-2331 errepidearen
eta Ardaitzen arteko bidegurutzetik uretan behera, NA-2330
errepidean dagoen zubirainoko tartea. Luzera: 4,0 km.
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u Erro ibaia: Erroko errota zaharreko zubitik Urroz Hiriko Electra
Urroz-Villa presaraino.

Bigarren mailako ibilgua

u Areta ibaia: iturburutik Eparozko Irurozkiko errotaren presa-
raino, eta puntu horretatik uretan gora Areta ibaiarekin bat egi-
ten duten ibai eta erreka guztiak. 

u Irati ibaia: Erro ibaiarekiko elkargunetik uretan gora Irati ibaia-
rekin bat egiten duten ibai eta erreka guztiak, Urrobi ibaia
salbu.

u Urrobi ibaia: iturburutik Xuringoa errekarekiko elkarguneraino
(hots, Aurizberriraino) eta Itoizko urtegitik uretan gora Urrobi
ibaiarekin bat egiten duten ibai eta erreka guztiak.

u Erro ibaia: Sorogain ibaiaren iturburutik Erroko errota zaha-
rreko zubiraino, eta Electra Urroz-Villa presatik uretan gora
Erro ibaiarekin bat egiten duten ibai eta erreka guztiak.

u Luzaide ibaia: iturburutik (hots, Ibañetatik) Frantziaren arteko
mugaraino, eta puntu horretatik uretan gora Luzaide ibaiarekin
bat egiten duten ibai eta erreka guztiak.

Araubide bereziko urak

Aldi baterako debekuak

u Irati ibaia: Itoizko urtegiko presatik presara heltzeko zubiraino. 
u Areta ibaia: ibai osoa eta horren adarrak, Eparozko Irurozkiko

errotaren presako zubitik uretan gora. 
u Nafarroako ubidea: erabat debekatua, baita ubidearen erre-

gulazio-idoi guztietan ere.

Debeku-eremu iraunkorrak

u Urtxuria ibaia: ibai osoa eta horren ibaiadarrak. 
u Txangoa ibaia: Azpegi errekarekiko elkargunetik uretan gora-

ko tartea eta horren ibaiadarrak. 
u Itolatz erreka: erreka osoa eta horren adarrak.
u Aztapar erreka: erreka osoa eta horren adarrak. 
u Zorrate erreka: erreka osoa eta horren adarrak. 
u Azparren erreka: erreka osoa eta horren adarrak. 
u Sorogain ibaia: Itolegi errekarekiko elkargunetik gora dauden

ur guztiak. 
u Xuringoa erreka: erreka osoa eta horren adarrak. 
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Bigarren mailako ibilgua

u Ezka ibaia: Burgiko presatik uretan gora Ezka ibaiarekin bat
egiten duten ibai eta erreka guztiak.

u Zaraitzu ibaia: Ustaizeko errotaren presatik uretan gora
Zaraitzu ibaiarekin bat egiten duten ibai eta erreka guztiak.

Araubide bereziko urak

Aldi baterako debekuak

u Ezka ibaia: Burgiko presatik uretan gora dauden ibai eta
horren adar guztiak, eta aipatu presatik beherako uretan
dauden ibaiadar guztiak Aragoiko mugaraino.

u Zaraitzu ibaia: Ustaizeko urtegiko presatik uretan gora dau-
den ibai osoa eta horren adarrak.
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Salmonidoen eremu mistoa

u Zaraitzu ibaia: Ustaizeko errotako presatik ibai-ahoraino.

u Ezka ibaia: Burgiko presatik Aragoirekiko mugaraino.

Salmonidoen goiko eremua

Ibilgu nagusia

u Ezka ibaia: Uztarroze eta Belagua ibaien elkargunetik (hots,
Izabatik) Burgiko presaraino.

u Zaraitzu ibaia: Zatoia eta Anduña ibaien elkargunetik (hots,
Otsagabitik) Ustaizeko errotaren presaraino.
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SALMONIDOEN EREMUA

Ezka-Salazar



Bigarren mailako ibilgua

u Ubagua ibaia: Iturburutik (hots, Errezutik) Allozko urtegia-
rekiko elkarguneraino (hots, Muetzeraino), eta puntu horre-
tatik uretan gora Ubagua ibaiarekin bat egiten duten ibai eta
erreka guztiak.

u Irantzu ibaia: Iturburutik Aritzalako errotaren presaraino, eta
puntu horretatik uretan gora Irantzu ibaiarekin bat egiten
duten ibai eta erreka guztiak. 

u Urederra ibaia: iturburutik Bakedaoko zubiraino, eta
Lizarrako Cadena edo Cubana zentralaren presatik uretan
gora Urederra ibaiarekin bat egiten duten ibai eta erreka
guztiak.
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Salmonidoen eremu mistoa

u Ega ibaia: Lizarrako batan edo irin fabrikaren presatik Alloko
zentralaren presaraino.

u Irantzu ibaia: Aritzalako errotaren presatik Ega ibaiarekiko
Villatuertako elkarguneraino. 

Salmonidoen goiko eremua

Ibilgu nagusia

u Urederra ibaia: Bakedaoko zubitik Ega ibaiarekiko elkargu-
neraino.

u Ega ibaia: Nafarroan Zuñigatik sartzen den lekutik Lizarrako
batan edo irin fabrikaren presaraino.
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SALMONIDOEN EREMUA

Ega-Urederra



Arintzanoko arrantza intentsiborako barrutia, Ega ibaian

u Arintzanoko zubiaren eta Deikazteluko zentraleko presaren
arteko sektorea. Luzera: 8,1 km. 

u Eguneko baimen-kopurua, gehienez: 23 baimen arrunt eta 2
bertako arrantzaleentzat lanegunetan, eta 45 baimen arrunt
larunbat, igande eta jaiegunetan. 

Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta

eramateko Ega ibaiko barrutia, Ega ibaian

u Arabako mugatik (Zuñiga) Alloko zentralerainoko sektorea.
Luzera: 54,3 km. 

u Eguneko baimen-kopurua, gehienez: 90 baimen arrunt.
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u Ega ibaia: Nafarroan sartzen denetik (hots, Marañondik)
Genevillaren (Arabaren) arteko mugaraino, eta Lizarrako
Zaldu zentralaren presatik uretan gora Ega ibaiarekin bat egi-
ten duten ibai eta erreka guztiak.

Araubide bereziko urak

Aldi baterako debekuak

u Itxako ibaia: Itxakoren iturburutik Urederraren ibai-ahoraino. 

Debeku-eremu iraunkorra

u Ega ibaia: Marañongo ibai-igerilekuko presatik uretan gora
dauden ibai osoa eta horren adarrak. 

u Galbarra erreka: ibai osoa eta horren adarrak Ega ibaiarekin
bat egiten dueneraino.

u Antzingo iturriak: herritik Ega ibaiarekin bat egiten duene-
raino.

u Genevilla erreka: ibai osoa eta horren adarrak Ega ibaiare-
kin bat egiten dueneraino.

u Urederra ibaia: iturburutik erreserba naturalaren arteko tar-
tea.

Arraina harrapatu eta askatzeko tartea

u Ega eta Urederra ibaiak: salmonidoen goiko eremuan ego-
nik, debekurik ez duten tarte guztietan.

Arrantza-barrutia

Zudairiko arrantza barruti naturala, Urederra ibaian

u Arraina harrapatu eta askatzeko tartea: Bakedaoko zubiaren
(Bakedao) eta Zudairiko errotako (Zudairi) presaren arteko
sektorea. Luzera: 1,2 km.

u Arraina harrapatu eta eramateko tartea: Zudairiko errotako
(Zudairi) presaren eta Intzurako (Artabia) presaren arteko
sektorea. Luzera: 6,3 km.

u Gehieneko baimen-kopurua egunean (harrapatu eta erama-
teko edo askatzeko): aste barruan 2 harrapatzeko eta era-
mateko arrantzan, eta 3 harrapatu eta askatzekoan; astebu-
ruetan, 3 harrapatzeko eta eramateko arrantzan, eta 4 harra-
patzeko eta askatzekoan. 
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Salmonidoen eremu mistoa

u Aragoi ibaia: Esako presatik Arribako zentralaren presarai-
no, Galipentzun (Esako urtegia eta Onsella ibaia salbu, zipri-
nidoen eremutzat jotzen baitira).

u Bardeako ubidea: Nafarroako ibilbide osoan, Esako urte-
giaren presatik Kasedako tunelaren sarreraraino.

Araubide bereziko urak

Aldi baterako debekuak

u Aragoi ibaia: Esako presaren gainezkabidetik hasita 500
metroko tartea uretan behera, Rincón del Royoraino.

u Aragoi ibaia: Zangozako presatik hasita Zangozako zentra-
laren irteerako kanalaren bukaeraraino (Los Pozancos).

Arrantza-barrutia

Esako arrantza intentsiborako barrutia, Aragoi ibaian

u Rincón del Royotik (Esako urtegiko gainezkabidetik 500
metro beheiti) itoaren harria deitutako tokiraino, Esako
arrain-haztegitik 150 metro beheiti. Luzera: 3,2 km.

u Eguneko baimen-kopurua, gehienez: 25 baimen arrunt lane-
gunetan, eta 45 baimen arrunt larunbat, igande eta jaiegu-
netan.

Karramarro exotikoak modu kontrolatuan harrapatu eta

eramateko Esako barrutia, Aragoi ibaian

u Rincón del Royotik (Esako urtegiko gainezkabidetik 500
metro beheiti) Zangozako zentralaren presaraino. Luzera:
9,6 km.

u Eguneko baimen-kopurua, gehienez: 30 baimen arrunt.
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SALMONIDOEN EREMUA

Aragoi ibaia



Arrantzako kirol-eremua eta harrapatu eta 

askatzeko tartea 

u Arga ibaia: Arrotxapeko zubitik Biurdanako presa eta erro-
taraino, Iruñean. Luzera: 2,0 km.

u Azkoiengo idoia: Santa Eulaliako lekunearen hegoaldeko
idoia, beheko tartea, 260 metrokoa (Argaren lehengo ibil-
gua). Perimetroa: 0,65 km.

u Zidakos ibaia: Errekarte zubitik San Martin Unx (Tafalla) NA-
132 errepideko zubiraino. Luzera: 1,2 km.

u Ebro ibaia: “Soto de la Mejana” eta “Soto de Traslapuente”
natura-lekunearen mugetatik, uretan behera, NA-134 errepi-
deak Tuteran duen zubiraino. Luzera: 3,8 km.

u Ebro ibaia: Lodosako ubidearen presatik Lodosako La Barcako
presarainoko tartea. Luzera: 2,4 km.

u Ebro ibaia: El Sotico-ren goiko aldearen ezkerreko bazterre-
tik Errioxako mugaraino (Azagrako La Boleta parajeraino).
Luzera: 4,0 km.

53

Ziprinidoen eremua

u Aragoi ibaia: Galipentzuko Arribako zentralaren presatik
ibai-ahoraino, eta ibaiadar guztiak.

u Esa urtegia: Nafarroako azal guztia. 

uOnsella ibaia: Nafarroan egiten duen ibiltarte osoan.

uUltzama ibaia: Soraurengo presatik ibai-ahoraino, eta ho-
rren ibaiadarrak.

uArga ibaia: Uharteko presatik ibai-ahoraino, eta horren ibaia-
darrak.

uArakil ibaia: Iberoko Berazpean zentralaren presatik Arga
ibaiarekin bat egiten duen lekuraino.

uEga ibaia: Alloko zentralaren presatik, eta ibaiaren adarrak.

uEbro ibaia: Nafarroan barrena egiten duen ibiltarte osoa, eta
ibaiaren adar guztiak.

Araubide bereziko urak

Aldi baterako debekuak

u Salobreko edo Las Cañasko urtegia (NE-20 natura-erre-
serba): debekatua eremu osoan.

uJuncaleko aintzira (NE-23): debekatua eremu osoan.

u Pitillasko aintzira (NE-27): debekatua eremu osoan.

u Pulguerko idoia (NE-35): debekatua eremu osoan, salbu
eta espresuki adierazitako tokietan, hau da, diketik eta kana-
berarekin.

uAgua Saladako idoia (NE-34): debekatua eremu osoan.

u Badina Escudera (NL-8 natura-lekunea): debekatua eremu
osoan.

u Dos Reinosko idoia (NL-13 natura-lekunea): debekatua
eremu osoan, salbu eta espresuki adierazitako tokietan, hau
da, diketik eta kanaberarekin. 

u Mairagako urtegia: debekatua eremu osoaren bueltan
dagoen itxituraren barrenean. 

u Nafarroako ubidea: erabat debekatua, baita ubidearen erre-
gulazio- idoi guztietan ere.

u Aragoi ibaia: Galipentzuko Haitzuloko zentralaren presatik
ibaian gora 50 metrora dagoen lekutik hasita presa horreta-
tik ibaian behera 100 metrora dagoen lekuraino.

u Valdelafuenteko idoia: debekatua ezkerralde osoan, troka
sarreratik Lodosako ubidearekin elkartzen den tokiraino.
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ZIPRINIDOEN EREMUA

Arrantzako kirol-eremuak eta harrapatu eta askatzeko tar-
tea, Arga ibaian.



u La Estanquillako idoia, Corella. Perimetroa: 1,2 km.
u La Moreako idoia, Beriain. idoiaren iparraldeko muturretik

(industrialde ondoan) eta mendebaldeko bazterretik jarraituz
(dikearen parean) hegoaldeko muturreraino, oinezkoen bide-
an barna. Luzera: 1,1 km.Idoiaren iparraldeko muturretik
(industrialde ondoan) eta dikeari jarraituz hegoaldeko mutu-
rreraino, oinezkoen bidean barna. Luzera: 0,9 km.
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u Ebro ibaia: ezker bazterreko tartea, Campiel-go amildegie-
tatik Azagrako Machin-en presaraino. Luzera: 1,2 km.

u Ebro ibaia: ezkerreko bazterrean, El Marimal-etik San
Adriango futbol zelairaino. Luzera: 3,1 km.

uBarcelosako urtegia, Tutera. Perimetroa: 1,6 km.
u Rinuevo Altoko idoia, Cascante. Perimetroa: 0,42 km.
u Valdelafuenteko idoia: Valdelafuenteko trokaren eskuineko

bazterreko tartea, Tuteran. Luzera: 0,32 km.
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Ziprinidoen eremua



Arrantzarako lizentziak

Emaileak

u Departamentua

Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioko departamentua.

Gonzalez Tablas karrika 9, 31005 Iruñea

Telefonoa: 848 42 76 31

cazaypesca@navarra.es

uArloko bulegoa

Bulego nagusietako ordutegia:  
Astelehenetik ostiralera, 8:00-14:30

u Herritarrei arreta egiteko bulegoa
Tutera: Foruen enparantza 5 eta 6
Telefonoa: 948 21 70 12
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00-18:30. 
Larunbatetan 9:00-14:00 

u Internet

https://administracionelectronica.navarra.es/CazaPesca

u Teléfono 012, Nafarroatik eta telefono finkoetatik egindako
deietarako. 948 012 012 telefonoa, Nafarroatik kanpo edo
telefono mugikorretatik egindako deietarako (soilik lizentziak
berritzeko). Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00-19:00.

Elizondo Santiago karrika 55, 31700 948 58 18 06

Irurtzun Trinitate karrika 24, 31860 948 50 70 10

Zangoza Irunberri etorb. 13, 31400 948 87 14 16

Estella-Lizarra   Santa Barbara k. 2, 31201 948 55 64 03

Tafalla    Nafarroa Beherea etorb. 14, 31300 948 70 39 31

Tutera        Aranaz y Vides karrika 11, 31500 948 84 80 85

San Adrian Santa Gemma karrika 89, 31570 948 67 20 11

Viana      Serapio Urra karrica 14, 31230 948 64 62 14
(zabalik astelehen eta asteazkenetan, 8:00-14:30)
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• Sekula ez eraman arraina arrastan ibaiertzean, ezta isatse-
tik bertikalean goratu ere, ornoetan kaltea sortzea saihes-
teko. Uretatik atera behar badugu, horizontalean aterako
dugu, arrainari bi muturretatik eutsiz.

• Forzepsak erabiltzea gomendatzen da, arrainei urradurak
saihesteko. Amua iristen zaila den leku batean edo leku
sakon batean sartuta badago, eta hori ateratzerik ez bada-
go, hobe da terminala amutik albait gertuenetik ebakitzea.
Arrainak, oro har, bere kabuz askatu eta botako du denbora
bat pasata.

• Arraina behar-beharrezkoa dena baino ez manipulatu es-
kuak hezi ditugula; gainera, oso gomendagarria da hargailu
bat erabiltzea, eta hori kautxuzkoa edo nylonezkoa izan
beharko luke, korapilorik gabekoa.

• Arraina ahal denik eta tarterik laburrena eduki behar da aire-
an. Amua askatu bitartean uretan eduki behar dugu, eta
argazkiak atera behar badizkiogu edo neurtu behar badugu,
jarraibide hauek betetzea aholkatzen dugu: Arrainari argaz-
kia ateratzeko, altxatu uretik zentimetro gutxi batzuetara
horizontalean eta bi eskuekin helduta; esku batez arrainari
eutsiko diogu isats-hegatsetik eta besteaz, suabe, esku-
barrenean jarriko dugu, arrainaren sabelaren bukaeratik
bular-hegatsaren aldean, presionatu gabe. 

• Arrainak modu azkar batean neurtzeko, kanabera erabil
dezakegu; arraina parean jarri eta ondoren horren gaineko
distantzia neurtu. Baliokidetza-taula batean erraz lor deza-
kegu pisua.

• Ez heldu arrainari zakatzetatik, eta ez sartu objekturik edo
behatzak eremu horretan, arrainari lesio larriak ez sortzeko.
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Animalien ongizatea aisialdiko arrantzan 

Edozein kasutan arrantzatzen diren arrainei sufrimendua gu-
txien-gutxienera murrizte aldera, baina bereziki, harrapatu eta
askatzen direnean, edo arrainak legez ezarritako neurrira hel-
tzen ez badira, arrantzaleek ondoren aipatzen diren ohiturak
hartzea gomendatzen da, arrantzaren ondorioz lortu nahi ez
ditugun ondorioak gutxitze eta arintze aldera:

• Borrokaren iraunaldia albait gehien murriztu, beharrik gabe
luzatu gabe, eta arrantza-ekipoa lortu asmo den espeziera
eta arrain-neurrira egokitu. Saihestu sobera finak diren linea
edo terminalak, borroka gehiegi luza ez dadin.

• Aukeratu gerta daitekeen arrainen hilkortasuna eta manipu-
lazio-denbora gutxituko duten aparailuak; alegia, apeu artifi-
zialak, amua sakonera sartzea saihesteko, eta beti amuare-
kin, arraia maneiatzeko tartea murrizte aldera. Salmonidoen
goiko eremuan debekatuta daude garrangadun amuak era-
biltzea, arrainei kaltea eta maneiatzeko denbora murrizte
aldera
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Basozaintza

Mugapea Teléfono Posta elektronikoa

Bidasoa 608 245 812 ogfobida1@navarra.es

Leitza 608 251 881 ogfolela5@navarra.es

Aezkoa - Kintoa 686 502 927 ogfoaequ2@navarra.es

Erronkari - Zaraitzu 699 307 698 ogforosa3@navarra.es

Ultzama - Arakil 679 996 810 ogfoular4@navarra.es

Urbasa 608 417 635 ogfourba6@navarra.es

Iruñea 608 062 649 ogfopamp7@navarra.es

Agoitz 608 062 669 ogfoaoiz8@navarra.es

Lizarra, iparra 608 503 176 ogfoeste9@navarra.es

Tafalla - Zangoza 609 907 084 ogfotafa10@navarra.es

Lizarra, hegoa 608 062 639 ogfoeste11@navarra.es

Tutera 609 904 957 ogfotude12@navarra.es

Erronda Zentrala 608 062 659 ogfocentral@navarra.es



• Arraina askatzeko, ez libratu edo bota altueratik; eutsi arrai-
nari uretan posizio naturalean y ur-korronte garbi eta suabe
bati begira, pausatuki eta suabe. Askatu arraina zakatzak
mugitu eta arraina bera mugitzen hasten dela ohartzen
garenean.

• Arrainak bizirik iraunarazi beharko balira, ur-kalitate ona
emateko behar bezala hornituta dauden arrainontziak erabil
daitezke, edo halakorik ezean, espeziearentzat egokiak
diren sare-saskiak

• Saihestu arrainentzat muturrekoak diren egoeratan arran-
tzatzea; tenperatura altuetan nahiz oxigeno-kontzentrazio
baxuko egoeretan, besteak beste. Uraren tenperatura 
18 ºC-tik gorakoa bada, edozein salmonido-espezie arran-
tzatzeari uztea gomendatzen da.

• Ezinbestekoa bada, edo harrapatu eta nahitaez hil beharre-
ko espeziea bada, harrapatutako arrainak azkar eta irmoki
hil behar dira begien atze-atzealdean (bertan da garuna)
kolpe sendoa emanez.
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Arrantzaleak arrantza-egunetan lortzen dituen arrainen berri
eman beharko dio Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Toki Administrazioko Departamentuari, dela Interneteko
inkestak betez, dela behar bezala betetako baimenak postaz
itzuliz.

Arrantzaleek arrantza-egunetan lortzen dituzten amuarrai-
nen neurria jaso beharko dute idatziz, arrantzatu eta une
horretan bertan. Moztu eta eraman beti zurekin basozainak
edo bestelako autoritate-agenteek landako kontroletan eska
diezazuketen txartel hori.

Nafarroako salmonidoen goiko eremuan

arrantzatutako amuarrainen idatzoharrak

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Arrantzalearen ibai-txartela

Amuarrainaren neurri (cm)

Data: Ibaia: Ordua1. baimena 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Data: Ibaia: Ordua2. baimena 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Data: Ibaia: Ordua3. baimena 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Data: Ibaia: Ordua4. baimena 

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Data: Ibaia: Ordua5. baimena 
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Galdera-sorta

Arrantzaldiaren ondoren baimenak bete ahal izanen ditu:

Salmonidoen goiko eremua: NIRE BAIMENAK izeneko ata-
lean: www.pesca.navarra.es edo baimenean bertan.

Salmonidoen eremu mistoa: web-orriaren bitartez:
www.cazaypesca.navarra.es helbidean, edo Departamentua-
ren bulegoan (Gonzalez Tablas karrika 9, Iruñea), galdera-sor-
tak paperean eramanda.

Emanen duzun informazioa estatistikaren sekretupean gorde-
ko da, eta ez zaio Departamentuaren arrain-hazkuntzaren ku-
deaketa hobetzeko beste erabilpenik emanen.

Arrantzalearen ibai-txartela

2018
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