
- Baimen arruntak:
 = Eguneko baimena: 7 €/eguneko.
 = Bisita gidatua: Abonatuek (heldua: 20 €- adingabea: 13 €)
           Ez abonatuek (heldua: 25 €- adingabea:18 €).
 = Asteburuko baimena: 12 €.
 = Urteko baimena:
  /Urteko egun guztietarako baimena: 80 €/ urteko.
  /Astelehenetik ostiralera, jaiegunetan izan ezik: 50 €/ urtean.
  /Larunbat, igande eta jaiegunetarako baimena: 50 €/ urtean.
- Baimen bereziak:
 = Elkarte-taldeak: 5 €eguneko.
 = Auzotasun baimena: 10 €/ urtean.
 = Auzotarren bisita gidatua: heldua15 € - adingabea 8 €.
 = Baimen zientifiko-didaktikoak: doakoa. Baimen hori beharrezkoa izango da edozein espezie 
fungikoren 5 ale hartzeko pertsonako eta eguneko. Urtean behin edo egunero egin ahal izango dira.

Biltzeko gehieneko kupoa: 8 kg pertsonako/eguneko.

Non lortu baimena: parkeko bulegoa eta Ultzamako Udala.
www.parquemicologicoultzama.com

- Baimen arruntak:
= Eguneko baimena: 15 €
= Urteko baimena: 100 €
- Baimen bereziak:
= Auzotasun-baimena: 12 €/ urtean
= Erakunde lokalarekiko lotura egiaztagarria egiaztatzen duenarentzako baimena: 
30 €/ urtean
Urteko baimena berritze data: abenduaren 31a.

ULTZAMA

TORRALBA DEL RIO

ERROIBAR
- Baimen arruntak:
= Eguneko baimena: 5 €eguneko.
= Urteko baimena:
 /Urteko egun guztietarako baimena: 80 €/ urteko.
 /Astelehenetik ostiralera, jaiegunetan izan ezik: 50 €/ urtean.
 /Larunbat, igande eta jaiegunetarako baimena: 50 €/ urtean.

- Baimen bereziak:
 = Auzotasun-baimenak: 10 euro/urteko.
 = Baimen zientifiko-didaktikoak: doakoa. Baimen hori beharrezkoa izango da edozein espezie 
fungikoren 5 ale hartzeko pertsonako eta eguneko. Urtean behin edo egunero egin ahal izango dira.

Biltzeko gehienezko kopurua: 8 kg  pertsonako eta eguneko.

Baimena non eskuratu: parkearen webgunea, Juan taberna (Gerendiain), Dendaberri (Burguete), Urrobi 
kanpina (Espinal), Baztan benta (Eugi), Aintzioa eta interes mikologikoko guneetan.

Urteko baimena berritze data: ekainaren 1a/ Txartela galduz gero: 10 € (kopia kudeatu eta egiteagatik).

https://www.parquemicologicoerro.com/

Baimenik tramitatu gabe egin 
daiteke bilketa.

= Herri-aprobetxamendue-
tarako beharrezko baldintzak 
betetzen dituzten bizilagu-
nek, kopuru- mugarik gabe.

= Gainontzekoek, gehienez 
10 ale/eguneko.

LUZAIDE

AEZKOAKO IBARRA

Baimenik tramitatu gabe egin daiteke bilketa.

= Auzokoek, kopuru-mugarik gabe.

= Gainontzekoek, 10 ale eguneko.

HIRIBERRI

ZARAITZU IBARRA

- Baimen arrunta:
 = Udalak urtero esleitutako kuota €/ kg
- Baimen bereziak:
 = Urteko auzotasun-baimena: doakoa.
 = Baimen zientifiko-didaktikoa: aldez aurretik eskatu 
beharrekoa.

UZTARROZE

Baimenik eman gabe egiten da 
bilketa.

= Auzokideek, kopuru-mugarik gabe.

= Gutxienez 10 ale eguneko.

https://vallederoncal.es/cultura/

gastronomia/hongos-y-setas/

ERRONKARI

AZPARREN
- Baimen arrunta:
 = Eguneko baimena: 30 €

- Baimen bereziak:
 = Auzotasun baimena: 15 €/eguneko eta 75/ €urteko.
 = Herrian etxea duten jabeen baimena: 30 €/eguneko eta 75 €/
urteko.

Biltzeko gehienezko kupoa: 30 ale /eguneko.
Baimena non lortu: kontzejuan.
Urteko baimena berritze data: urtarrila.

- Baimen arruntak:
 = Eguneko baimena: 10 €.
 = Urteko baimena: 90 €.

- Baimen bereziak:
 = Urteko auzotasun baimenak: doakoa.
 = Ohiko egoiliar ez diren pertsona erroldatuen baimena: 10 €/ urtean.
 = Lotura duten erroldatu gabeko pertsonen baimena: 20 €/ urtean.

Gehieneko bilketa-kupoa: 10 kg/egunean (aprobetxatuko diren espezieetan).
Baimena non eskuratu: urteko baimenak Udalaren bulegoetan eskuratu ahal izango dira, eta egunerokoak baimendu-
tako lekuetan baita Pirinio Tabernan eta Pirinargi Landa Tabernetan ere.
Urteko baimena berritze data: urtarrila.

https://www.turismoabaurrea.com/2017/11/recoger-hongos-en-abaurrea-alta.html

ABAURREGAINA

- Baimen arruntak:
= Udalak urtero esleitzen duen 
kuota (apirilaren 30a baino 
lehen ordaindua).

- Baimen bereziak
= Auzotasun baimena: doakoa.
= Baimen zientifikoa: ezarritako 
araudiaren arabera.

- Baimen arruntak:
 = Eguneko baimena: 30 €.
 = Urteko baimena: 120 €.

- Baimen bereziak:
 = Auzotasun baimena: 15 €/ eguneko eta 75 €/ urtean.
 = Herriko Ehiztari Elkarte kideen baimena: 15 €/ eguneko eta 
75 €/ urtean.

Gehieneko bilketa-kupoa: 30 pieza egunean (12 urtetik beherakoek: 10 
pieza egunean, txarteldun heldu batekin lagunduta).
Baimena non lortu: udaletxean urteko baimenak, eta baimendutako 
lekuetan egunerokoak.
Urteko baimena berritzea: urte naturalarekin batera.

URRAUL GOITI

- Baimen arruntak:
 = Eguneko baimena: 10 €.
 = Urteko baimena: 90 €.

- Baimen bereziak:
 = Auzotasun baimena: doakoa.
 = Ohiko egoiliar ez diren pertsona erroldatuen baimena: 10 €/ urtean.
 = Erroldatu gabeko baina lotura duten pertsonen baimena: 25 €/ urtean.

Biltzeko gehieneko kupoa: aprobetxatuko diren espezieen artean egunean 10 kg 
gehienez.
Non lortu baimena: Abaurreako Udalaren bulegoan eta egunerokoak baimendu-
tako lekuetan.
Urteko baimena berritze data: urtarrila.

ABAURREPEA

BIGOTZARIKO 
KONTZEJUA

GAZTELUBERRI

- Baimen arruntak:
 = Eguneko baimena: 8 €.
 = Urteko baimena: 80 €.

- Baimen bereziak:
 = Urteko auzotasun baimena: doakoa.
 = Etxe jabeen eta egoiliar ez direnen baimena: 30 €/ urtean.
 = Auzotarren merkataritza baimena: 80 €/ urtean - biltzeko mugarik gabe.
 = Baimen zientifiko-didaktikoa: doakoa. Baimen hori beharrezkoa izango da edozein 
espezie fungikoren 5 ale hartzeko pertsonako eta eguneko. Urtean behin edo egunero egin ahal 
izango dira.
Gehieneko bilketa-kupoa, baimenaren arabera:
- Baimen arruntak: gehienez 8 kg ziza eta/edo onddo egunean (ustiatu beharreko espezieak) eta  2 
kg perretxiko.
- Baimen bereziak: gehienez 8 kg ziza eta/edo onddo egunean (ustiatu beharreko espezieak), 15 kg 
onddo beltza eta 3 kg perretxiko.
Baimena non lortu: Haraneko etxea eta baimendutako lekuak.
Urteko baimena berritzea: urte naturala amaitzean.                       https://www.irati.org/micologia/

-- Baimen arruntak:
 = Eguneko baimena: 8 €
 = Urteko baimena: 90 €

- Baimen bereziak:
 = Auzotasun baimena: 10 €/ urtean
 = Erroldatutako pertsona ez-egoiliarrentzako baimena: 40 €/ 
urtean

Biltzeko gehieneko kopurua: 8 kg/egun (auzokideek, kantitate-mugarik 
gabe).
Baimena lortzeko tokia: Aezkoa Haraneko etxea eta baimendutako 
lekuak.
Urteko baimenaren berritze data: urtarrilean/ Txartela galduz gero: 10 € ( 
kudeaketa eta kopia egiteagatik).

http://valledeaezkoa.com/que-ver-y-hacer/safari-micologico/

EZ DA BILKETA-BAIMENIK EMATEN.
Boilurraren erregulazioaren aprobetxamendua (Tuber Spp.) enkante bidez 
egiten da, interesa duten auzotarren artean; lizitazioa urtean 300 €-koa da, 
8 urteko esleipen-aldira luzatzen da. Abendua-otsaila denboraldian, lagunt-
zaile gisa hezitako txakurrak baino ez dira onartuko.
Gainerako espezieei dagokienez, mikologia-aprobetxamenduei buruzko 
legeria orokorra beteko da.

  
= Auzokideek, etxe-jabeek eta 
herriaren seme-alabek, doan 
jaso dezakete, baimenik tramitatu 
gabe.

= Gainontzekoek 10 ale/ eguneko 
aprobetxamendu ugariko den-
boraldietan eta aurretiaz abonoa 
eskatuta.

ZIZA
BARRUNTIEN

SAREA

NAFARROAKO

BARRUNTIEN MAPA

Dokumentu honetan ageri diren da-
tuak orientatiboak dira, 2021 urteko 
gestio datuetan oinarrituta daude eta 
etorkizunean alda daitezke. Informa-
zio zehatzagoa lekuan lekuko entita-
teetan kontsulta ezazue.

GARRALDA
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