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ARAUDIA 

Funtzionamendua:  

Parte hartzen duen ontzi bakoitzak dortsal bat jasoko du, zozketa bidez, proban zehar identifikatzeko. 

Arrantzaleen beren ekipamendu bereziak erabiliko dituzte tunidoak harrapatzeko, eta arraina lantzen ahalik 

eta denbora gutxien erabiltzeko, detektatzen denetik markatzen den arte. Gogoan izan jardunaldien xedea: 

atuna markatzea eta egoera ezin hobean askatzea. 

Biologoen taldeak ikuskatuko ditu harrapatzeko prozesu guztiak, eta, kaltea egonez gero, pieza askatzeko 

agindu dezakete. 

Taldeek harrapaketaren berri eman beharko diete biologoei hauteman bezain pronto, patroiek bileran 

lanerako adieraziko den kanala erabiliz. Irratiz jakinarazi gabeko harrapaketak taldea deskalifikatzea eragingo 

du. 

Salabardoa edo Bogagrip erabiliko da pieza immobilizatzeko eta markatzeko. Ez da gakorik erabiliko, ezohiko 

neurria duten piezetan izan ezik. Gakoa erabiltzeko, biologoek ikuskatuko dute beti. 

Derrigorrezko materiala:  

- - Bakarrik amu sinpleak. Aholkatzen du amu hilik gabe egitea, baina hori arrantzaleen esku geratzen da. 
-  - Pieza handietarako salabardoak.  
- - Arrantzarako ekipamendu egokiak tunidoen ale handiak spinning bidez harrapatzeko.  
- - VHF. Ontzien eta antolakuntzaren artean komunikatzeko kanal bat jarriko dugu.  
- - Bideo kamera digitala. Harrapaketa guztiak txartel digital batean grabatuko dira, dortsala eta 

harrapaketa zenbakia erakutsiz. Ezinbestekoa da markaketaren orria dagozkion datuekin betetzea: 
neurria, kokapena, GPS, marka zenbakia, etab. Grabazioak eta harrapaketa orriak portura iristerakoan 
entregatuko dira.  

- - Brankako amarrak.  
- - Ontziaren asegurua, arrantza lizentzia, titulu nautikoak eta III. Eranskina indarrean. 

 

Material hori derrigorrezkoa da, eta, antolakuntzak beharrezkotzat jotzen badu, eskatu eta aztertuko da.  

Ontziek ezingo dute markatzeko jardunaldietan parte hartu ez badaukate derrigorrezko material guztia. 
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Eskifaia:  

Ontzi bakoitzean ez da 2 lagun baino gutxiago egongo, arraina egoki manipulatu eta markatzen dela 

bermatzeko. Atuna hil egiten bada, praxis okerragatik edo ez delako egoki tratatu, taldea deskalifikatu egingo 

da. 

Arrantza eremua:  

Arrantza eremua mugatuta egongo da. Eremuari buruzko informazioa patroien bileran emango da. 

Izena ematearen kostua:  

25€ tripulatzailea. Ontzi bakoitzeko tripulatzaile 2 gutxienez. 

Irakurri izen emate baldintzak web orrialdean.  

http://www.bermeotunaworldcapital.org  

Irudi eskubideak:  

Irudien eskubideak antolakuntzaren jabetzapean geratuko dira.  

Izen emate mugatuak:  

Informazio gehiago: ionandia@azti.es edo 667174386 telefona (Iñigo Onandia, Bermeo Tuna Tagging Race 

koordinatzaile zientifikoa)  

Araudi hau aldatu ahal izango da markaketa jardunaldien funtzionamendua hobetzeko. Hori gertatuz gero, 
lehenbailehen jakinaraziko zaie ontzi bakoitzeko patroiei. 

Araudia erraza bezain zorrotza da. Edozein arau ez betetzeak taldea Markaketa Jardunaldietan parte 
hartzeari uztea eragingo du, eta parte hartzaile moduan Bermeoko Portuan emandako pribilegioak 
galduko dira. Araudia aplikatzeko irizpidea soilik Antolakuntzarena izango da, eta guztiz apelaezina izango 
da. 

http://www.bermeotunaworldcapital.org/
mailto:ionandia@azti.es

