ULTZAMAKO APROBETXAMENDU MIKOLOGIKOAREN EREMUKO ARAUDIA.
2018– 2019 Kanpaina
Aprobetxamendu Mikologikoko Eremua (ekainaren 29ko 372/2007 Foru Agindua. NAO 97. zk.)
Arau hauek Mendien Erregelamendua (59/1992 Dekretua) errespetatzen dute aprobetxamendu mikologiko hau arautzen duen oinarri juridiko
gisa. Arau hauetan aipatzen ez diren egoeretan 59/1992 Mendien Erregelamenduak aginduko du.

1. BILKETA ESPARRUA
 Kontzejuotako hermendiak: Alkotz, Arraitz-Orkin, Auza, Eltso, Eltzaburu, Gerendiain, Gorrontz-Olano, Iraizotz, Lizaso, Lozen, Suarbe,
Urritzola-Galain eta Zenotz.
 Erabilera publikoko mendia 631 zenbakiduna (Mortua Mendia)

2. BAIMEN MOTAK ETA TARIFAK. 2018-2019
BAIMEN ARRUNTAK
1. Aisiarako baimena: 7€ eguneko gehienez, 8kg eguneko ziza eta onddo.Salbuespenezko kasuetan, ez da eguneko baimenik salduko;
esate baterako, biltzaile gehiegi aritzeak aprobetxamenduaren iraunkortasuna arriskuan jartzen badu.
2. Urte osorako aisiarako baimena: 8kg ziza eta onddo. Bi baimen mota daude:
a) Urteko egun guztietarako baimena. 80€
b) Astelehenetik ostiralerako baimena, jai-egunak izan ezik. Urte osoa. 50€
c) Larunbat, igande eta jai-egunetarako baimena. Urte osoa. 50€
BAIMEN BEREZIAK
3. Aisiarako baimenak, auzokideentzako: 7€ urteko (erroldatuak) gehienez, 8kg eguneko ziza eta onddo, denboraldi osoan.
4. Baimen zientifiko-hezigarriak: Doan. Baimen hau beharko da gehienez gehienez onddo-espezie bakoitzeko 5 ale biltzeko, lagun eta
egun bakoitzeko. Bilketaren helburuak frogatu beharko dira. Egunekoa edo urtekoa.
Urteko baimena galduz gero, kopia bat kudeatzeko eta egiteko prezioa 5 eurokoa da.

3. ONURADUNEN ARAUBIDEA
Auzokidetzat joko dira baldintza hauek betetzen dituzten herritarrak:

Udal Biztanleen Erroldan izena emanda egotea, gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin.

Udalerri honekiko zerga-betebeharrak eguneratuak izatea.

4. BILKETA GARAIA
Bilketa denboraldia urte osoa da. Urteko baimenek 2018ko maiatzaren 15etik 2019eko maiatzaren 15era arte izanen dute indarra.

5. IBILGAILUAK SARTZEA
Ibilgailuak utziko dira lur gainean moldatutako eta seinale bidez adierazitako tokietan eta, halakorik ezean, pistetako bazterguneetan, betiere
beste ibilgailuei bidea galarazten ez bazaie (autoei, kamioiei, traktoreei eta abarri).

6. BILKETARAKO ARAU OROKORRAK
1) Ultzamako mendietako zizak biltzeko, pertsona orok biltzaile-baimenaren jabea izan beharko du. Baimenekin eskuratutako diru guztia
Parke Mikologikoaren kudeatze eta hobetze gastuetarako.
2) Hamalau urtez beheko biltzaileak ez daude behartuta bilketa baimena lortzera; dena dela, zizak biltzeko, heldu baimendunarekin joan
beharko dute; heldu hori harenarduraduna izanen da. Hamalau urtetik gorakoek gurasoen baimena beharko dute biltzaile baimena lortzeko.
3) Baimenaren titularrak aprobetxamendu mikologikoko eremuaren arauak jasoko ditu (Agiri hau) eta, betetzen ez badira, baimen honek
indarra galduko du.
4) Ultzaman bildutakotzat joko dira biltzaile orok bere ibilgailuan Ultzamako mendietan sartzeko oihan pistetan daramatzan ziza guztiak.
5) Biltzailearen baimena pertsonala eta besterenduezina da. Titularrak gainean eraman beharko du ziza bilketan ari den aldi oro eta,
baimenarekin batera, nortasuna ziurtatzeko agiri bat, eta huraxe erakutsi beharko du barrutiko langileek eskatzen dioten aldi bakoitzean.
6) Baimenaren frogagiria ibilgailuaren aginte-mahaian jarri beharko da, barrutiaren gaineko kontrola eta jarraipena errazteko. Frogagiriak
zura ematen ez duen oihan aprobetxamenduaren (zizak eta onddoak) egiaztagiritzat balioko du.

7. BILKETARAKO BERARIAZKO ARAUAK
1) Debeku da gauez biltzea, eguzkia sartu baino ordubete lehenagotik eguzkia atera eta ordubete igaro arte.
2) Debeku da biltzea erreserbetan; erreserbak behar bezala seinaleztatuak egonen dira.
3) Galarazia dago arrisku seinaleekin seinalatuta dauden eremuetan biltzea, bai zuhaitzak eror daitezkeelako bai ehiza-taldean ari direlako.
4) Debeku da eskuareak erabiltzea, bai eta lurraren humus-geruzari, onddo-mizelioari eta landaretzaren sustraiei kalte egin diezaieketen
bestelako tresnak erabiltzea ere.
5) Debeku da hiru lagunek baino gehiagok zizak “paraleloan” biltzea oihanaren azalera ekortuz.
6) Ale ustelduak, hautsiak eta hondatuak errespetatu behar dira, bai eta bilketa gai ez diren aleak ere.
7) Oro har, ez da zilegi ziza eta/edo onddo oso txikiak biltzea; txapelak gutxienez 4 cm-ko diametroa izan behar du.
8) Galarazia dago espeziotako aleak biltzea, txapelak gutxienez 2 cm-ko diametroa ez badu.: Marasmius oreades (Marasmio jangarria),
Cantharellus cinereus (Saltsa-perretxiko aranusaina), Cantharellus cibarius (Ziza horia) Cantharellus lutescens (Saltsa-perretxiko
horia), Cantharellus tubaeformis (Saltsa-perretxiko horiluna) eta Craterellus cornucopioides (Saltsa-perretxiko beltza).
9) Ez da zilegi Amanita caesarea (Gorringoa) espeziearen arrautza itxiak biltzea; hau da, karpoforoa errezelaren barruan itxita dagoela.

8. AHOLKULARITZA MIKOLOGIKOA
1) Baimen-titularrek eskubidea dute bildutako zizen inguruko argibidea mikologo aditu bati eskatzeko ordutegi erabakituta barru.
2) Zizen gaineko kontsulta errazte aldera, biltzaileek honela eraman beharko dituzte zizak:
a) Saskietan edo euskarri zurrunetan ekarri behar dira eta espeziez espezie multzokatuta.
b) Gehienez bost espezie.
c) Gehienez hamar ale espezie bakoitzeko.

9. APROBETXAMENDURAKO GAI DIREN ESPEZIEAK Zilegi da espezie hauek biltzea:
Nº
1

Izen zientifikoa
Agaricus albertii Bon

2

Agaricus arvensis Sch.:Fr.

3
4
5
6
7
8

Agaricus bernardii (Quélet)Saccardo
Agaricus bisporus (Lange)Imbach
Agaricus bitorquis (Quélet)Saccardo
Agaricus campestris L.:Fr.
Agaricus haemorrhoidarius Schulzer
Agaricus langei (Moeller)Moeller

9

Agaricus silvicola (Vitt.)Peck

10

Agrocybe aegerita (Brig.)Fayod

11

Amanita caesarea (Scop.:Fr.)Pers

12
13

Amanita rubescens (Pers.:Fr.)S.F.Gray
Armillaria mellea (Vahl:Fr.)Kummer

14

Boletus aereus Bull.:Fr.

15

Boletus aestivalis (Paulet)Fr.

16

Boletus appendiculatus Sch.

17

Boletus edulis Bull.:Fr.

18

Boletus erythropus Pers.

19
20

Boletus pinophilus Pilat & Dermek
Boletus pseudoregius (Hub.) Estades

21

Calocybe gambosa (Fr.:Fr.)Singer

22
23
24

Calvatia utriformis (Bull.:Pers.)Jaap
Cantharellus cibarius (Fr.:Fr.)Fr.
Cantharellus cinereus (Pers.:Fr.)Fr.

25

Cantharellus lutescens Pers.:Fr.

26

Cantharellus tubaeformis Fr.:Fr.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Clitocybe costata Kühner & Romagnesi
Clitocybe geotropa (Bull.:Fr.)Quélet
Clitocybe gibba (Pers.:Fr.)Kummer
Clitocybe maxima (Fr.:Fr.)Kummer
Clitocybe nebularis (Batsch:Fr.)Kummer
Clitopilus prunulus (Scop.:Fr.)Quélet
Coprinus comatus (Müll.:Fr.)Pers
Craterellus cornucopioides (L.:Fr.)Pers.
Cuphophyllus pratensis (Pers.:Fr.)Bon
Hydnum albidum Peck
Hydnum repandum L.:Fr.
Hydnum rufescens Sch.:Fr.
Hygrophorus
marzuolus
(Fr.:Fr.)Bresadola
Hygrophorus penarius Fr.

39
40

Arrunt izena
Champiñón, Zulzo
Champiñón anisado, Bola
de nieve, Zulzo
Champiñon , Zulzo
Champiñon , Zulzo
Champiñon , Zulzo
Champiñon , Zulzo
Champiñón enrojeciente
Champiñón enrojeciente
Champiñón de bosque,
Zulzo, Hongo
Seta de chopo
Seta de los cesares,
Gorringo
Amanita enrojeciente
Pago ziza
Onddo beltza, Hongo
negro
Onddo beltza, Hongo de
verano
Onddo
zuri,
Hongo
blanco, Calabaza
Onddo hankagorri, Pie
rojo
Onddo beltza, Hongo
Perretxiko,
primavera

seta

de

Rebozuelo, Ziza ori
Trompeta de los muertos
Trompetilla
amarilla,
Angulas de monte
Trompetilla
amarilla,
Angulas de monte
Urril ziza, Platera
Urril ziza, Platera
Ilarraka, Pardilla
Molinera, Errotari
Barbuda, Matacandil
Trompeta de los muertos
Gamuza, Lengua de vaca
Gamuza, Lengua de vaca
Gamuza, Lengua de vaca

72
73
74
75
76

Kuehneromyces
mutabilis
(Scop.:Fr.)Smith & Singer
Lactarius deliciosus (L.ex Fr.)S.F.Gray
Lactarius sanguifluus var. sanguifluus
(Paulet)Fr.
Lactarius semisanguifluus Heim et Lecl.
Langermania gigantea (Batsch:Pers.)Rostk
Leccinum aurantiacum (Bull.)S.F.Gray
Leccinum quercinum Pilat & Dermek
Leccinum scabrum (Bull.:Fr.)S.F.Gray
Lepista nuda (Bull.:Fr.)Cooke
Lepista panaeola (Fr.)Karsten
Lepista personata (Fr.:Fr.)W.G.Smith
Leucopaxillus candidus (Bres.)Singer
Leucopaxillus giganteus (Fr.)Singer
Leucopaxillus paradoxus (Constantin &
Dufour)Boursier
Lyophyllum decastes (Fr.:Fr.)Singer
Macrolepiota mastoidea (Fr.:Fr.)Singer
Macrolepiota procera (Scop.:Fr.)Singer
Marasmius oreades (Bolt.:Fr.)Fr.
Morchella (género)
Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.)Kummer
Pleurotus pulmonarius (Fr.:Fr.)Quélet
Rozites caperatus (Pers.:Fr.)Karsten
Russula aurea Pers.
Russula cutefracta Cooke
Russula cyanoxantha (Sch.)Fr.
Russula heterophylla (Fr.:Fr.)Fr.
Russula integra (L.)Fr.
Russula olivacea (Sch.)Pers.
Russula vesca Fr.
Russula virescens (Sch.)Fr.
Scutiger pes-caprae (Pers.:Fr.)Bond. &
Sing.
Suillus collinitus (Fr.)O.Kuntze
Suillus granulatus (L.:Fr.)Roussel
Suillus grevillei (Klotzsch)Singer
Suillus luteus (L.:Fr.)Roussel
Tricholoma columbetta (Fr.:Fr.)Kummer

77

Tricholoma gausapatum (Fr.:Fr.)Quélet

78
79

Tricholoma orirubens Quélet
Tricholoma portentosum (Fr.)Quélet

80

Tricholoma terreum (Sch.:Fr.)Kummer

81

Xerocomus badius (Fr.:Fr.)Gilbert

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Niscalo, Robellon
Niscalo, Robellón
Niscalo, Robellón
Hongo ruso
Hongo ruso
Pie azul
Seta de brezo
Cabo azul, Pie azul
Blanquilla
Blanquilla

Galamperna
Galamperna
Senderuela
Colmenillas
Seta ostra
Seta ostra

Gibelurdin
Gibelurdin, Carbonera
Gibelurdin
Gibelurdin de 2ª
Gibelurdin
Gibelurdin
Pie de cabra
Boleto viscoso
Boleto viscoso
Boleto de alerce
Boleto anillado
Palometa
Negrilla , seta de pino,
ratón
Capuchina
Negrilla , seta de pino,
ratón
Hongo bayo

Seta de marzo, Elurrezko
Llenega blanca

Gainerako espezieak ezin izanen dira bildu, baimen zientifikorik gabe. Baimen horrek gehienez onddo-espezie bakoitzeko bost ale biltzeko
eskubidea ematen du.

10. ARAU-HAUSTEEN ERREGIMENA
1). Horretarako eskubiderik gabe legez kanpoko aprobetxamendua egiten duenari 30,05 eta 300,51€ arteko isuna jarriko zaio, legez kanpoko
aprobetxamenduaren izaeraren arabera, eta kalte-ordainak eskatuko zaizkio; eta, gainera, usurpatutako ondasun eta produktuak konfiskatuko
zaizkio.
2) Zehapen-espedientearen kopia Foruzaingoari eta Guardia Zibilari bidaliko zaie, erantzukizun penalik dagoen jakiteko.
3) Arau hauek betez konfiskatutako zizen eta onddoen etekin ekonomikoa esparruan hobekuntzak egiteko inbertituko da.
Arau hauetan aipatzen ez diren egoeretan Ultzamako Udalak onartutako ordenantzek eta Nafarroako Gobernuaren Mendien Erregelamenduak
(59/1992) aginduko dute.

